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Introdução 
 

Aos Prezados Irmãos, 

De harmonia com o estabelecido na Lei do Compromisso, a Mesa Administrativa da Santa Casa 

da Misericórdia de Lousada (SCML), vem submeter à aprovação, discussão e votação da 

Assembleia-Geral de Irmãos o Relatório de Atividades, Contas, Parecer do Conselho Fiscal e 

Certificação das Contas referentes ao exercício económico de 2020.  

O presente relatório de atividades da Santa Casa da Misericórdia de Lousada pretende ser um 

documento de análise e avaliação das ações desenvolvidas ao longo do ano. A sua estrutura 

assenta na descrição da operacionalidade de 2020 nas diversas valências e nas prioridades de 

gestão da Mesa Administrativa, tendo por base a missão, visão, valores, qualidade, ética e 

conceito de marca da Instituição.  

Divulga também em síntese a orientação definida no desenvolvimento integral da Instituição, 

na aproximação à comunidade e aos seus problemas, na procura do equilíbrio financeiro e na 

projeção e implementação de obras estruturantes para a sua competitividade e sustentabilidade 

presente e futura.  

Durante o ano de 2020, as dificuldades e desafios por via da evolução pandémica foram 

evidentes. A SCML teve de repensar e assegurar todas as condições internas para que, dentro 

das limitações impostas pela COVID-19, conseguisse dar continuidade às atividades 

desenvolvidas nas áreas da saúde, social e infância. O aumento dos custos diretos e indiretos na 

sua generalidade tiveram um impacto muito significativo nos indicadores económicos da 

Instituição. 

Mesmo com todas as limitações, a SCML continua a ser um relevante parceiro na região, sendo 

o resultado do trabalho, empenho e dedicação de todos quantos nela trabalham, bem como 

pela confiança depositada pelos seus utentes. Por isso, a todos uma palavra de apreço e 

agradecimento. 

José Carlos de Bessa Machado 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lousada 
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Valências Sociais 
 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
 

O conceito de envelhecimento ativo e saudável traduz a possibilidade de a pessoa idosa 

permanecer autónoma e capaz de cuidar de si própria, no seu meio, ainda que com recurso a 

apoios, tanto quanto possível. 

No entanto, a realidade evidencia que há um número considerável de pessoas idosas que não 

encontram uma resposta adequada nesse meio. Na ausência de resposta no seu meio natural 

de vida – o familiar – os idosos necessitam de empenho e competência nas respostas sociais 

para que as dimensões, física, psíquica, intelectual, espiritual, emocional, cultural e social da 

vida de cada individuo possam por eles ser desenvolvidas sem limitações dos seus direitos 

fundamentais, a identidade e a autonomia. 
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À semelhança da realidade nacional, são cada vez mais os idosos do concelho de Lousada com 

necessidades de apoio, cuidados especializados e permanentes, num progressivo 

envelhecimento demográfico correspondente a uma longevidade crescente. 

Destacam-se assim, as duas Estruturas Residenciais para pessoas idosas, a ERPI Sousa Freire e 

ERPI Lúcia Lousada com capacidade para 60 e 48 utentes, respetivamente.  

Estas são respostas sociais que visam a satisfação das necessidades dos seus residentes, através 

da prestação de serviços tais como, alojamento, alimentação, higiene pessoal, cuidados de 

conforto, tratamento de roupa, apoio psicossocial, cuidados médicos, de enfermagem e 

animação/ocupação, com atividades diárias programadas que visam aumentar o bem-estar de 

todos os utentes. 

Considerando que o ano de 2020 foi um ano atípico, com o surgimento da pandemia COVID-19, 

e atendendo às exigências a que a Instituição esteve sujeita de modo a garantir a maior proteção 

aos seus utentes, não foram desenvolvidas todas as ações programadas no Plano de Atividades.  
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Não obstante, dentro das limitações impostas pela pandemia, ao longo do ano o Plano foi sendo 

adaptado à realidade que ainda se vive neste momento.  

O trabalho desenvolvido nas ERPI’s, durante o ano de 2020 deu continuidade à priorização da 

importância da prestação de um serviço de proximidade, personalizado e humanizado no 

cuidado ao utente fomentando a sua qualidade de vida e bem-estar enquanto indivíduo. 

 

Análise Global das Estruturas Residenciais 

As Estruturas Residenciais Sousa Freire e Lúcia Lousada são equipamentos de utilização 

permanente para pessoas idosas em situação de risco e/ou perda de autonomia. Caracteriza-se 

por serem uma valência, com uma faixa etária bastante elevada em que cerca 55% (Sousa 

Freire), 75% (Lúcia Lousada), dos utentes tem idade superior a 80 anos, enfatizando-se a 

tendência dos últimos anos. 

Gráfico 1 – Faixa etária utentes nas Estruturas Residenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ERPI Sousa Freire o número de admissões teve um aumento de seis utentes face ao último 

ano. No que diz respeito às saídas houve igualmente um aumento de quinze utentes em relação 

ao ano de 2019. De referir que em 2020 se observaram quatro desistências na ERPI Sousa Freire, 

as quais se relacionaram com o confinamento.  
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31%
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Autónomos Parcialmente Dependentes Dependentes Grandes Dependentes

Relativamente à ERPI Lúcia Lousada, houve um decréscimo de quatro utentes em relação ao 

indicador admissões e um aumento de sete saídas em relação ao ano transato. Na ERPI Lúcia 

Lousada verificaram-se igualmente duas desistências pela mesma razão. 

Tabela 1 – Número de admissões, saídas e desistências 

ERPI Sousa Freire 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Admissões 10 10 13 18 7 13 

Saídas 10 10 10 18 7 22 

Desistências 0 0 0 0 0 4 

 

ERPI Lúcia Lousada 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Admissões 5 4 2 6 12 8 

Saídas 5 4 3 6 3 10 

Desistências 0 0 0 0 0 2 

 

Tendo como instrumento de trabalho a escala de Barthel aplicada aos idosos destes dois 

equipamentos, observa-se que 25% se encontra com um grau de dependência total e 31% com 

um grau de dependência elevado. De notar que o peso do intervalo destes dois graus de 

dependência tem vindo a agravar-se nos últimos anos. 

Gráfico 2 - Grau de dependências dos utentes das Estruturas Residenciais 
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Estes utentes possuem em termos absolutos, na sua maioria, retaguarda familiar, embora esta 

continue a não se traduzir no aumento de visitas efetuado. A comparticipação dos utentes 

continua a ser insuficiente pois não comporta o valor necessário a colmatar os custos de 

operacionalidade destas duas respostas como anteriormente se viu com o elevado grau da 

dependência adquirida pelos utentes e pelas exigências que os cuidados destes preconizam em 

termos financeiros.  

 Gráfico 3 - Retaguarda Familiar dos Utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 4 - Comparticipação Familiar + Utentes 
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O Instituto da Segurança Social subsidiou cada idoso institucionalizado em 410,45 €/mês (até 

julho de 2020) e 418.66 €/mês (a partir de agosto de 2020), no entanto, o custo médio dos 

utentes na ERPI Sousa Freire foi de 1.459,62 € e na ERPI Lúcia Lousada de 1.837,27 €, tendo em 

conta a taxa de ocupação anual de cada uma destas respostas. A importância desta informação 

não é meramente económica, mas permite perceber o encargo elevado que a prestação de 

cuidados implica.  

Na ERPI Lúcia Lousada o custo por utente é ainda mais elevado devido as exigências com os 

recursos humanos, que para o número elevado de utentes acamados que possui face aos 

rendimentos, cria grandes constrangimentos financeiros em qualquer economia de escala que 

se pretenda aplicar. 

A pandemia alterou também toda a estrutura inerente às visitas aos utentes das ERPI`S, 

atendendo que a implementação de medidas que visem a diminuição do risco de transmissão 

aos idosos pelos cuidadores e visitantes, através da sua restrição e adaptação, foram medidas 

que tiveram de ser adotadas. 

Contudo, é importante referir que estas, embora de uma forma completamente diferente foram 

efetuadas, e adaptadas à realidade, fazendo com que nunca os familiares perdessem o contacto 

com os seus idosos. Para além das visitas no exterior, promoveu-se o uso das novas tecnologias, 

através de videochamadas e telefone para que a interação fosse uma constante. 
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Serviço de Apoio Domiciliário 
 

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio, a famílias e/ou pessoas que, por motivo de 

dependência física e/ou psíquica, que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, 

a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida 

diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.  

Esta valência protocolada para 36 utentes, teve ao longo do ano de 2020, uma menor procura 

comparativamente ao ano transato, tendo tido uma taxa de ocupação de 93,05%. Esta 

diminuição da procura do serviço, resulta dos impactos colaterais da pandemia COVID-19, que 

fizeram com que os familiares pela sua condição económica e subsequente desemprego, não 

recorressem a esta resposta social. Acresce ainda, o facto dos sucessivos estados de emergência 

que deram origem ao confinamento, terem conduzido a que os familiares assumissem a 
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prestação dos cuidados e evitassem a entrada de mais pessoas no domicílio, sempre na 

perspetiva de reduzir os riscos de contágio. 

Paralelamente ao já referido, sentiu-se igualmente o impacto da pandemia ao nível do serviço 

de animação social, pois as visitas ao exterior e atividades de grupo presenciais foram suspensas 

a partir de março, conforme orientações da DGS. Nesta sequência, o plano de atividades sofreu 

alterações de implementação dadas as restrições estabelecidas. 

Como estratégia de superação desta condicionante, o serviço procurou manter 

acompanhamento próximo junto dos utentes, privilegiando os atendimentos telefónicos, não 

só para acompanhamento das situações, mas também para minimizar o isolamento social dos 

cuidadores e das pessoas cuidadas, que obrigatoriamente diminuíram os convívios sociais com 

outros familiares e/ou amigos. 

No que diz respeito ao tipo de serviços prestados, verifica-se que os mais procurados continuam 

a ser os cuidados de higiene, não só devido ao facto da média de idades ter vindo a ser cada vez 

mais alta, bem como ao aumento dos níveis de dependência que se foram agravando com o 

isolamento social inerente às restrições impostas pela pandemia. 

No que respeita a faixa etária, 52,77% dos utentes tem 80 ou mais anos. Estão referenciados 

como grandes dependentes 16,67% e dependentes 19,44%. Relativamente aos restantes 

utentes independentes corresponde a amostra de 22,22% já os utentes parcialmente 

dependentes, 41,67%.  

 

 Gráfico 5 - Faixa etária utentes Serviço de Apoio Domiciliário 
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Gráfico 6 - Grau de dependências dos utentes Serviço de Apoio Domiciliário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à retaguarda familiar constata-se que 77,77% dos utentes que integram esta 

resposta possuem alguma rede familiar ou cuidador(a) informal. Os restantes enquadram-se em 

contextos familiares mais frágeis, o que exige um maior envolvimento, supervisão e apoio de 

toda a equipa do SAD 

 

 Gráfico 7 - Retaguarda Familiar dos Utentes 
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Cantina Social 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Lousada, tal como tem vindo a acontecer nos anos transatos, 

continua atenta às necessidades alimentares das famílias, que se encontram em situação de 

carência extrema.  Nessa perspetiva tem desenvolvido esta atividade com os utentes, através 

da rede social existente no concelho, rede essa, que deteta as necessidades e as sinaliza.  

Atendendo à atual pandemia, as refeições da Cantina Social são distribuídas pelo SAD no 

domicílio dos utentes, uma vez que esta resposta é a única garantia alimentar que os mesmos 

possuem. 

Em 2020 foram fornecidas 1784 refeições, nestas incluem-se os utentes que transitaram do ano 

de 2019. Foram integrados nesta medida, em parceria com a autarquia, situações pontuais de 

famílias infetadas com COVID19 e sem retaguarda familiar.
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Centro de Apoio ao Cuidador Informal de Lousada 

O Centro de Apoio ao Cuidador Informal de Lousada (CACIL) em 2020 manteve a sua atividade 

de levantamento e diagnóstico da problemática dos cuidadores informais (CI) em Lousada.  

Desde que iniciou atividade identificou no concelho 333 CI (cuidadores principais e cuidadores 

secundários). Destes, a equipa aplicou protocolo de avaliação a todos os cuidadores principais 

(218).  

Gráfico 8 - Cuidadores Informais 
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Em 2020 foram abertos novos processos de acompanhamento (PA) a 63 cuidadores, que 

cumulativamente aos 40 que transitaram de 2019 perfazem 103 processos com plano de 

intervenção. O CACIL sistematizou a recolha de dados de 218 cuidadores, os quais prestam 

cuidados a 237 pessoas, pois existem cuidadores a assegurar cuidados a mais do que uma pessoa 

dependente. 

Atendendo à situação pandémica o CACIL teve que adaptar o seu plano de ação, condicionando 

a continuidade de ações de capacitação e em grupo, tendo estas sido suspensas a partir de 

março. Desde então, o principal foco de intervenção foi o acompanhamento individual, que 

também exigiu alterações na sua atividade.  

Durante o confinamento realizaram-se atendimentos não presenciais, 227 atendimentos 

telefónicos (para apoio psicossocial e informações sobre os cuidados face à COVID-19). 

Ao longo do ano, registaram-se assim 1701 diligências de intervenção: 511 articulações, 398 

foram entrevistas presenciais, 734 atendimentos telefónicos e 58 visitas domiciliárias. Estas 

últimas, desde março de 2020, foram apenas realizadas nas situações mais complexas. 

Foram ainda acompanhados 14 CI em consulta de psicologia, referenciados 87 CI para o 

programa de vacinação da gripe, mediante pedido de colaboração do ACeS e da Autoridade de 

Saúde e 12 CI usufruíram de sessões de capacitação em contexto de grupo, com o objetivo e 

aumentar e diversificar as estratégias ao nível da prestação de cuidados. 

Fazendo uma análise sociodemográfica do perfil dos cuidadores, 85 % são sexo feminino e 15% 

do sexo masculino, a maioria dos indivíduos situa-se nos 41 aos 65 anos (68.8%).  

Destaca-se com grau de importância o facto de aproximadamente 3% dos CI terem mais de 80 

anos e 18.5% têm entre 65-80 anos, o que potencia a exposição a um maior desgaste e o risco 

da garantia da continuidade dos cuidados. 

No que concerne à situação ocupacional 20.5% encontra-se a trabalhar, destes 16.1% trabalham 

a tempo inteiro, acumulando a prestação dos cuidados ao trabalho; 22% estão desempregados 

e a maioria destes encontra-se nesta situação devido à necessidade de assegurar cuidados a 

tempo inteiro, não conseguindo conciliar a função com o exercício profissional. 

A maioria dos CI tem baixo nível de escolaridade: 6.3% não sabem ler nem escrever, 31.7% tem 

o 1º CEB e 33.3% o 2º CEB. 

Analisando o indicador da Saúde, observa-se que 50.7% dos cuidadores apresentam problemas 

de saúde crónicos e quando questionados sobre a influência da prestação de cuidados na sua 
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saúde, 66.3% considera que esta função influenciou negativamente e 64.9% afirma que 

observaram agravamento do seu estado de saúde. Quando questionados sobre a periodicidade 

da procura de cuidados de saúde para si a maioria refere ir ao médico apenas uma vez por ano 

(42%) e 12.7% refere não ir ao médico. O que mais uma vez é demonstrativo da dedicação ao 

outro e da passagem para segundo plano das suas necessidades e expectativas. 

No que diz respeito à duração da função de cuidador é relevante o número significativo de 

pessoas que são cuidadoras há mais de 10 anos (30.8%) e destes 11.3% presta cuidados há mais 

de 25 anos, situações estas que concernem sobretudo a pais com filhos com deficiência. 

Gráfico 9 - Número de anos a prestar cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao motivo que originou a necessidade de desempenho da função de cuidador 
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Figura 10 - Motivo que originou a dependência e necessidade de CI 
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Rendimento Social de Inserção 
 

O serviço Rendimento Social de Inserção (RSI), encontra-se em funcionamento desde 1 de 

agosto de 2007 e visa o desenvolvimento de ações de acompanhamento dos beneficiários do 

RSI, com o objetivo de promover a sua autonomia e inserção social e profissional, as quais 

compreendem a elaboração do relatório social, do contrato de inserção e da medida de 

acompanhamento e cumprimento do contrato de inserção.  

Este acordo entre o Ministério da Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

prevê a obrigatoriedade de acompanhar anualmente 140 agregados familiares. 

Tabela 2 - Indicadores de 2020 

Nº famílias acompanhadas 217 

Nº Contratos Inserção celebrados 144 

Nº total de ações contratualizadas   475 

Nº famílias acompanhadas a 31 dezembro 2020 164 

Nº processos cessados 53 

Transferidos 5 
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As 475 ações contratualizadas, centram-se maioritariamente (54%) na área da ação social, mais 

concretamente no apoio à organização da vida quotidiana e apoio em questões de caráter geral.  

Gráfico 11 – Domínio das ações constantes no Contrato de Inserção 

 

Dos 53 processos cessados no ano de 2020, 25% tiveram como motivo a integração profissional. 

Num ano de grande recessão devido à pandemia, percentagem de beneficiários que 

conseguiram emprego foi considerável. 

Gráfico 12  – Motivos de saída da medida 
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Em termos absolutos, dos 164 agregados familiares em acompanhamento, 83 estão isolados, o 

que representa cerca de 51% do total da população beneficiária.  

Gráfico  13 – Tipologia Familiar 

 

Denota-se ainda que o desemprego é a problemática com maior incidência, no que respeita à 

ocupação dos beneficiários, representando um total de 40%. Cerca de 24% encontra-se em 

situação de CITT (baixa médica). 

Gráfico  14 – Situação Sócio ocupacional 

 

Constata-se que 27% das famílias acompanhadas são multiproblemáticas e 10% com processos 

CPCJ, EMAT e IRS. O conjunto destas variáveis resulta que parte significativa destas famílias se 

mantenha na medida, por vezes mais de 24 meses. 
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Comissão Integrada para Idosos e Adultos Dependentes 
 

As alterações demográficas que se têm verificado na população portuguesa e que se traduzem 

num envelhecimento populacional e aumento da dependência funcional em população ainda 

ativa, conduziu à criação da “Comissão Integrada para o Idoso e Adulto Dependente” em 2009 

com o desafio de promover o envolvimento da comunidade, nesta dimensão da intervenção. 

Esta Comissão é composta por um grupo de técnicos das entidades públicas e privadas do 

Concelho, com ou sem fins lucrativos e com intervenção na área do idoso e adulto dependente. 

No início de 2020, a equipa pluridisciplinar deste projeto desenhou um plano de intervenção 

ambicioso e inovador, que perspetivava a realização do tradicional seminário bianual, que tinha 

como temática ‘Cuida em Humanitude’, contudo, devido à atual pandemia este foi cancelado e 

adiado para realização aquando de condições sanitárias que o permitam. 
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Paralelamente, o Plano de ação de 2020 previa ainda a implementação de um projeto inovador, 

direcionado para promover a consciencialização dos jovens e da comunidade em geral para os 

direitos do idoso. Este projeto envolvia atividades com os idosos das várias entidades, com a 

comunidade, redes sociais e com as escolas, o qual ficou também adiado devido à pandemia. 

Em 2020 apenas se dinamizaram algumas atividades através das redes sociais e na revista 

municipal, na perspetiva da sensibilização para a temática deste projeto e ainda ao nível dos 

cuidados inerentes à COVID-19. 

 

Loja Social 
 

A loja Social é uma área da Misericórdia de Lousada, que como o próprio nome indica é uma 

loja que disponibiliza e/ou vende a um preço simbólico, vestuário, calçado e outros artigos 

puericultura. Esta resposta, pretende apoiar as famílias carenciadas e sem capacidade de 

aquisição destes bens em lojas convencionais. 

Contudo e considerando a situação pandémica do país, esta loja encontra-se encerrada desde 

março por tempo indeterminado, até estarem garantidas as condições de segurança. 

 

Residência Comunitária de Casais  
 

No primeiro semestre de 2020 foi cessado o acordo atípico da Segurança Social tendo os utentes 

desta resposta sido integrados nas duas ERPI`s da SCML.  
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Valência Infância 
 

Creche e Pré-Escolar 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Lousada está atenta à procura de novas respostas para as 

necessidades da população e tem cumprido ao longo da sua história, com o apoio social 

imprescindível à melhoria das condições de vida da comunidade. Nesse âmbito procura 

responder às necessidades das famílias ativas no mercado de trabalho e com crianças em idade 

de creche ou pré-escolar, numa prestação de serviços educativos e humanizados. 

O Serviço presta apoio a um público que se insere entre crianças dos 4 meses aos 6 anos, a vários 

níveis tais como da alimentação, conforto, higiene, atividades pedagógicas e extracurriculares 

visando o desenvolvimento das competências cognitivas, psicomotoras e socio-afetivas. 
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Cientes de quão importantes são os primeiros anos de vida no desenvolvimento das crianças, 

as valências de creche e pré-escolar dispõem de condições pedagógicas e físicas (salas de 

atividades, equipamentos e materiais adequados, pessoal qualificado) que permitem assegurar 

eficazmente o acompanhamento dos utentes. 

Nestas valências foi cumprido o Plano Anual de Atividades sendo todas as atividades realizadas 

e concluídas com sucesso indo de encontro quer às necessidades das crianças quer dos objetivos 

previstos, contando com um interregno entre março e junho de 2020 devido ao encerramento 

dos estabelecimentos de educação, originado pela pandemia COVID-19. 

As atividades presenciais letivas foram suspensas e no decorrer desta interrupção o contacto via 

telefone e online manteve-se com todas as crianças e procedeu-se ao envio de propostas de 

atividades, de forma a dar continuidade ao trabalho desenvolvido no decorrer do ano letivo. 

Além da planificação das atividades deve ser realçado que se encontra implementado o Perfil 

de Desenvolvimento, tanto a nível da creche como do pré-escolar, que tem por objetivo 

promover a aquisição de competências que as crianças ainda não adquiriram de acordo com o 

previsto para a sua faixa etária e à manutenção das competências já adquiridas.  

Neste ano letivo pretendeu-se consolidar a qualidade dos serviços prestados, reforçando a 

logística dos mesmos, com vista a maximizar a qualidade e segurança, desenvolvendo 

continuamente a cultura do cuidado holístico, assente na humanização e individualidade dos 

serviços prestados aos utentes. 

Esta Valência com capacidade para 115 crianças, embora com acordo com ISS para 95 crianças, 

teve ao longo de 2020, 40 utentes em creche e 63 utentes em Pré-escolar.  

Gráfico 15 –Número de utentes em Creche 
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Gráfico 16 - Número de utentes em Pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face ao ano transato, houve uma quebra da comparticipação das famílias no exercício 

económico de 2020 provocado pelo encerramento temporário das instalações devido ao 

confinamento e reembolso/ajustamento das comparticipações em função do número de dias 

em que o estabelecimento esteve fechado. A média de comparticipações familiares por utente 

foi de cerca de 76,29€. 

De salientar que o subsídio atribuído pelo ISS, por criança na creche foi 273,87€ e no pré-escolar 

de 198,28€, no entanto o custo médio na creche por criança foi de 362,00€/mês e no pré-escolar 

de 361,04€/mês. 

Gráfico 17 - Comparticipação Familiar 
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Valência Saúde 
 

Hospital de Lousada 
 

Tendo presente a história das Misericórdias na área da saúde, da qual a SCML não é exceção, 

esta valência representa para a Instituição uma importante área de atividade, que tem vindo 

nos últimos anos a consolidar quer a nível dos serviços prestados, através de novas 

especialidades e horários diferenciados, quer pelo elevado número de utentes que diariamente 

procuram os serviços. 

Salienta-se que o Hospital de Lousada possui diversos protocolos na área da Saúde, 

nomeadamente com:  
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ARS Norte, I.P., ADSE, IASFA/ADM, SAD GNR, SAD PSP, SAMS/Quadros e SAMS/SIB, 

Advancecare, Multicare, Médis, Trueclinic, AIG, Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, 

Tranquilidade, Mondial Assistance, Future Healthcare, RNA, Caravela, Saúde Particular, Allianz, 

Ageas, Victória, Saúde Prime, Medicare, Saúde Livre, RAR e RTP e algumas clínicas. 

Nesta valência, todas as linhas de produção tiveram quebras significativas devido a pandemia 

COVID-19. Face ao desconhecido, o Hospital de Lousada (HL) foi dos primeiros hospitais a nível 

nacional a encerrar temporariamente serviços, mantendo apenas abertos os serviços essenciais.  

A segurança dos utentes e dos profissionais foi sempre a prioridade, sendo que para atingir esse 

objetivo o modelo de prestação de cuidados foi repensado, os circuitos alterados e 

implementados procedimentos que tornaram o HL uma valência segura e capaz de transmitir a 

confiança para que a retoma de toda a atividade assistencial se pudesse efetivar com maior 

regularidade. 

Mesmo condicionado pela evolução pandémica, o HL contou com equipas altamente 

especializadas e dedicadas que permitiram realizar um serviço de excelência, tendo sido possível 

cumprir com distinção os principais objetivos. 

Hospital de Lousada em números 
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Atendimento Permanente 
 

O Serviço de Atendimento Permanente (SAP) tem no seu âmbito dar uma resposta rápida e 

adequada a todos os utentes que necessitem de uma avaliação clínica e/ou enfermagem. O seu 

horário de funcionamento é de 24h por dia, 365 dias por ano.  

Este serviço é complementado pela unidade de imagiologia (das 8h às 20h de segunda a sexta e 

aos sábados das 9h às 13h) e análises clínicas de segunda a sábado. 

Durante o ano de 2020 o funcionamento deste serviço foi condicionado devido a situação 

pandémica.  O horário de funcionamento foi alterado, funcionando somente até meia noite. Em 

2021 será reativado para que funcione interruptamente 24h por dia. 

Mantendo-se a não comparticipação do Serviço por parte do Estado, continua a acreditar-se na 

importância do mesmo, porque permite ao utente ter uma alternativa aos fluxos desmesurados 
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dos grandes centros hospitalares oferecendo um serviço diferenciador, permitindo o 

encaminhamento a consultas de especialidade.  

O número de atendimentos teve uma quebra muito significativa em relação a 2019 devido a 

COVID-19, existindo uma diminuição da procura de 41% no ano de 2020, motivado em grande 

parte pelo receio dos utentes em recorrer a serviços de saúde. A procura por este serviço 

continua a ser maior em épocas de doenças sazonais, e na assistência a sinistrados. 

Gráfico 18 – Número de atendimentos Serviço de Atendimento Permanente 

 

 

 

 

De salientar que do total de 18.588 atendimentos, 67,82% (12.606) foram consultas médicas, 

31,48 (5.851) atos de enfermagem e os restantes 0,7% (131) testes de aptidão.  

Gráfico 19 - Distribuição do número total de atendimentos 2020 
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Análises Clínicas 
 

A atividade desenvolvida pelo serviço teve, como já é habitual, a satisfação das necessidades do 

utente e dos profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico e prestação dos cuidados de 

saúde, cumprindo os prazos de execução preconizados e regulando a sua atividade com o rigor 

técnico e científico exigido por padrões de qualidade e excelência. 

O número de utentes que procuraram o serviço em 2020 teve um decréscimo de 33,7%, o que 

se reflete, no número de análises clínicas efetuadas, com uma quebra de 30,1%, face ao ano 

anterior. 

A evolução da pandemia, os sucessivos confinamentos, a redução da prescrição por parte dos 

cuidados de saúde primários e o receio da população na utilização dos serviços de saúde foram 

os responsáveis pelas quebras verificadas, no entanto, é notório a subida da procura no último 

trimestre do ano, sendo perspetivado que em 2021 este serviço funcione com a habitual 

normalidade.   
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Gráfico 20 – Evolução do número de atendimentos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Evolução do número de análises efetuadas 
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Consulta Externa 
 

O acordo celebrado com a ARS Norte, a 31 de julho de 2015, para as áreas da consulta e cirurgia, 

após as alterações sofridas na linha de produção deste serviço com alteração do valor financeiro, 

obrigaram a redefinir a estratégia, uma vez que a produção efetuada neste âmbito tem um peso 

significativo na operacionalidade.  

O planeamento da consulta é feito de acordo com a produção cirúrgica prevista e obviamente 

da procura, por isso, ao longo dos anos é visível uma oscilação no número de atendimentos por 

especialidade. 

Os tempos previamente definidos pela ACSS, na resposta das duas áreas (consulta e cirurgia), 

dificultam o controlo do serviço e exigem um esforço adicional do controlo da produção para 

atingir os objetivos definidos pelo Estado e evitar penalizações contratuais. 
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Em termos de atendimentos, este serviço registou um volume de 33.042, menos 28,2% face a 

2019. Deste total, 6.609 atendimentos foram exames complementares e 26.433 foram consultas 

de especialidade.  

A variação negativa apresentada deve-se à aplicação das medidas de contingência adotadas 

devido à pandemia COVID-19 que obrigou à suspensão de toda a atividade programada não 

urgente. Em abril não houve qualquer consulta externa, tendo o Hospital de Lousada retomado 

a atividade em meados de maio. 

Nas consultas de especialidade o peso afeto ao CTH é de 41,13% (isto porque além das 10.872 

consultas faturáveis, foram efetivadas 4.154 de consultas pré e pós-operatórias, que apesar de 

realizadas não são pagas), 3,44% SIGIC e 55,43% de privados, seguros, subsistemas.  

Gráfico 22 – Número de atendimentos Consulta Externa 

 

Na Gráfico 23 é possível verificar que as consultas de especialidade com maior expressão 

continuam a ser as consultas de oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e cirurgia geral 

com 70,63%, mantendo  a tendência dos ultimos anos. 

Relativamente aos exames complementares de diagnóstico houve um decréscimo de 38,58% 

relativamente ao ano anterior. Os exames com maior prevalência são os Eletrocardiogramas, 

Audiogramas, Espirometrias e Prova de Broncodilatação com um peso de 71,83%.  

Na especialidade de Gastroenterologia (endoscopia e colonoscopia) representa um peso de 

11,82%. Salienta-se ainda as Eletromiografias com um peso de 4,19%, a Citologia (Papanicolaus) 

2,41%, a Prova de Esforço e o Holter com 3,57% e 5,96% e o Registo Poligráfico do Sono com 

0,23% (Gráfico 24). 
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 Gráfico 23 – Número de consultas por especialidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 24 -  % Exames Complementares de Diagnóstico realizados na Consulta Externa 
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Medicina Física de Reabilitação 
 

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (MFR) teve em 2020 uma operacionalidade de 

segunda a sexta das 8h às 20h, no entanto, com a evolução pandémica, à semelhança de outros 

serviços do hospital, a MFR esteve encerrada no mês de março e abril, tendo sido retomada a 

atividade assistencial de forma parcial em maio.  

Mesmo com a abertura faseada, foram vários os momentos em que a equipa e o serviço foram 

negativamente afetados pela COVID-19. Devido à sua tipologia e pela proximidade entre utente 

e profissional na execução dos diversos tratamentos, mesmo cumprindo de forma rigorosa 

todos os procedimentos de segurança, casos de transmissão na comunidade e consequente 

rastreio de contactos, determinou por diversas ocasiões que elementos da equipa tivessem de 

cumprir isolamento profilático, o que provocou enormes constrangimentos no funcionamento 

deste serviço.   
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Os serviços prestados na MFR são: consulta de fisiatria, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia 

da fala, eletroterapia, cinesioterapia respiratória e mesoterapia. 

Em 2020 houve um decréscimo no número de atendimento/utentes deste serviço em relação 

aos últimos anos, com uma diminuição de 21,82% em relação a 2019. 

Gráfico 25 – Número de atendimentos Medicina Física e de Reabilitação 

 

Pese embora a linha de produção relativa à MFR tenha deixado de existir no âmbito do contrato 
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funcionamento limitado provocado pela pandemia.  

O crescimento dos últimos anos, o volume diário de doentes tratados e a necessidade de criar 
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fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala a utentes em idade pediátrica. O espaço conta 

com diversas salas de tratamento, aumentando a capacidade instalada do serviço de MFR. 
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Imagiologia 

 

Em 2020, o serviço de Imagiologia teve uma variação negativa de 30,34% em relação ao ano de 

2019, agravando a tendência negativa verificada no ano anterior. Os números apresentados 

refletem o impacto da pandemia neste serviço, acrescido da diminuição de prescrição de 

MCDT’s por parte dos cuidados de saúde primários.  

Gráfico 26 - Número de atendimentos Imagiologia entre 2015-2020 
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Da análise do tipo de exames realizados, mantem-se a tendência dos anos anteriores, com os 

exames de Ecografia e Raio X representando 78,42% dos exames efetuados, tendo o ecodoppler 

um peso de 3,70%.  

A mamografia e o ecocardiograma tiveram uma ponderação de 3,24% e 6,08% respetivamente. 

A TAC representou um peso de 7,23%.  

O contrato-programa, SAP e Internamento continuam a ter um peso relevante na produção 

deste serviço. 

 

Figura 27 - % Exames realizados na Imagiologia 

 

 

No decorrer do ano, as obras de ampliação do Hospital de Lousada que permitiu a ligação 

estrutural entre Serviços foram concluídas, tendo sido criados circuitos e filas de espera 

específicos para o serviço de Imagiologia, tornando o processo de atendimento mais eficiente. 
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Cirurgias 
 

No que concerne ao plano cirúrgico, foi mantida sensivelmente a mesma produção por 

especialidade do ano anterior. Redefiniram-se os números de produção, de acordo com a 

procura tal como na consulta, e de acordo com o plafond existente no âmbito de ambulatório e 

convencional.  

Da lista dos Agrupamentos de Centros de Saúde da área geográfica de intervenção da ARS 

preferencialmente referenciadores são os ACES de: Gondomar, Maia/Valongo, Marão e Douro 

Norte, Vale do Sousa Norte e Vale do Sousa Sul. As áreas de prestação abrangidas pelo Acordo 

são: Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Cirurgia Plástica, Dermatologia, Ginecologia, Oftalmologia, 

Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia. 

O número de cirurgias sofreu um decréscimo de 26,24% relativamente a 2019, no âmbito global. 

Este volume cirúrgico distribuiu-se por 99 pequenas cirurgias, 2611 cirurgias, perfazendo um 

total de 2710 atos. Em termos percentuais a distribuição é de 3,65% em pequenas cirurgias e 

96,35% em cirurgia.  
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Gráfico 28 - Número de cirurgias realizadas entre 2015-2020 

 

Na cirurgia, 65,49% são cirurgias originadas pelo Contrato Programa e o remanescente oriundo 

de seguros/subsistemas, privados e SIGIC, o que perfaz um total de 34,51%. Deste total, 10,99% 

correspondem a SIGIC. 

Em termos de peso relativo, a produção cirúrgica por especialidade mantém a tendência dos 

últimos anos, com as especialidades de oftalmologia (728), otorrino (378), ortopedia (526) e 

cirurgia geral (364) com 76,45% do número de atos.  

No que concerne à pequena cirurgia o domínio mantém-se na especialidade de cirurgia geral 

(88) com um peso de 88,89%, seguido da oftalmologia (7) com 7,07%. 

Figura 29 – Cirurgias e Pequenas Cirurgias por especialidade 
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Unidade de Cuidados Continuados Integrados  
 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação, da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, tem como missão a prestação de cuidados de saúde e de apoio social, promovendo 

autonomia e melhoria da funcionalidade da pessoa em situação de dependência, usando para 

tal um processo ativo e contínuo de reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social. 

No ano de 2020, a unidade sofreu alterações do ponto de vista orgânico e estrutural, no sentido 

de implementar um novo paradigma no que toca à prestação de cuidados neste contexto, 

enaltecendo a multidisciplinaridade da intervenção, garantia de continuidade de cuidados e 

aproveitamento do capital humano e da pro-atividade ao dispor do utente com perda transitória 

de autonomia potencialmente recuperável. 

Foi por isso implementado o registo clínico informatizado, aproveitando as potencialidades do 

sistema já contratado pelo Hospital, no sentido de otimizar os registos clínicos dos utentes, bem 



Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

 

 
Relatório de Atividades e Contas 2020  Página | 42  
 

como facilitar o acesso à informação por parte de toda a equipa prestadora de cuidados. Todos 

os grupos profissionais passaram também a realizar nota de admissão e de alta dos utentes. 

No que toca à taxa de ocupação, no ano de 2020, esta unidade teve uma taxa de ocupação de 

93,8%, tendo contribuído para este resultado o facto de ter havido dois surtos de COVID-19 no 

2º semestre, que impossibilitou a admissão de novos utentes nesse período. No final do 1º 

Semestre a taxa de ocupação era de 97,8%, o que fazia prever que a unidade atingiria o valor 

mais alto dos últimos anos. 

Gráfico 30 – Taxa de ocupação da Unidade nos últimos quatro anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 - Nº de utentes admitidos p/Mês 

 

 

 

Foi implementado no ano de 2020 a avaliação da Medida de Independência Funcional (MIF) aos 

utentes, no sentido de analisar se o fim para o qual se proponha esta unidade era cumprido. 

Neste sentido, nos 47 utentes devidamente avaliados na admissão e alta (6 destes utentes já 
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âmbito da unidade está a ser cumprido, contribuindo para o aumento da Funcionalidade do 

utente internado. 

Em relação à proveniência dos utentes, em 2020 houve um aumento do número de utentes 

provenientes do hospital de agudos. Este aumento deveu-se à mudança de política de 

distribuição dos utentes por parte da ECR Norte, que priorizou a afetação dos utentes em 

contexto hospitalar, em função dos utentes transferidos de outras unidades, fosse por alteração 

de tipologia, fosse por aproximação à área de residência. 

 

Gráfico 32 - Proveniência utentes UCCI 

 

Relativamente ao destino após alta, houve uma diminuição relativamente ao ano transato no 

que toca às transferências para outras unidades, situação que se deveu ao explicado 

anteriormente. Relativamente aos óbitos, os mesmos aumentaram em termos percentuais em 

relação ao ano 2019, sendo que importa recordar que esta unidade foi assolada por dois surtos 

de COVID-19. De realçar os 52,3% dos utentes que tiveram alta para o domicílio, sendo que 

10,71% do total geral foram com continuidade de cuidados garantida através das Equipas de 

Cuidados Continuados Integrados (ECCI) em ambulatório. 

Gráfico 33 - Destino após alta 

27,38%

41,67%

10,71%

2,38%

5,95% 11,90%
Trans. O. Unidade

Domicilio

ECCI

ERPI

Hospital Agudos

Óbito

12,64% 3,45%

1,15%

82,76%

Trans. O. Unidade

Domicilio

ECCI

Hospital Agudos



Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

 

 
Relatório de Atividades e Contas 2020  Página | 44  
 

 

Unidade de Internamento Integrado 
 

A Unidade de Internamento Integrado foi criada em setembro de 2020 para dar resposta interna 

aos surtos de COVID-19 que tiveram lugar na Unidade de Cuidados Continuados (UCC) e ERPI 

Sousa Freire. A impossibilidade da UCC, devido à sua arquitetura, de garantir a diferenciação dos 

circuitos necessários e seguros para o combate aos surtos, associado à falta de resposta do 

sistema público para acolher doentes infetados, forçou o HL a encontrar uma resposta interna, 

tendo criado em tempo recorde a Unidade de Internamento Integrado. 

Após o tratamento e estabilização dos surtos internos e face ao aumento do número de 

internamentos que ameaçava colapsar o SNS, o HL celebrou, em dezembro, um acordo com a 

ARS Norte, disponibilizando 22 camas de internamento para o tratamento de doentes COVID-

19 provenientes dos hospitais do SNS. Em dezembro foram 51 os doentes transferidos para esta 

Unidade.
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Recursos Humanos 
 

Os Recursos Humanos destacam-se cada vez mais como o recurso mais valioso em qualquer 

organização, pois é destes que depende a capacidade de inovação, adaptação, novas formas de 

saber fazer e a eficácia/eficiência no cumprimento dos objetivos da SCML. 

O conhecimento do Capital Humano, deverá ser um instrumento de gestão, facultando um 

conjunto de indicadores que servirão de apoio à tomada de decisão e onde, através da melhoria 

dos recursos disponíveis, se poderá efetuar um planeamento mais eficiente.  

Salienta-se que em termos de habilitações literárias, 64 (26,02%) possuem licenciatura ou mais 

habilitações tendo esta tendência vindo a subir ao longo dos últimos anos, 98 (39,84%) possui o 
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12º ano. As habilitações médias dos colaboradores continuam a aumentar o que reflete uma 

tendência de evolução nos últimos anos, assim como no desempenho global da organização. 

Figura 34 - Número de colaboradores de acordo com as habilitações académicas 

 

O crescimento do número de colaboradores, atualmente 246, deve-se em grande parte ao 

Hospital (com um peso relativo de 52,44% dos RH existentes na Instituição) que, devido à 

reformulação de serviços, aumento da oferta e abertura do novo edifício, obrigou a um reforço 

dos rácios estabelecidos, mas também ao peso de dependentes institucionalizados nas ERPI’s, 

situação que se continua a agravar ao longo dos últimos anos. Os colaboradores que se 

encontram com contrato sem termo são em termos absolutos 175 e, a termo, 71.   

Tabela 3 - Crescimento número de colaboradores 2015-2020 

 

Valência 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hospital 99 103 105 111 120 129 

ERPI Sousa Freire 38 45 49 52 55 56 

ERPI Lúcia Lousada 29 29 29 25 28 28 

Infantário 22 22 22 21 21 21 

SAD 7 7 7 7 7 7 

Residência Casais 1 1 1 1 2 0 

RLIS/CACIL 5 5 5 5 3 2 

RSI 3 3 3 3 3 3 

 

De salientar ainda que SCML realizou um reforço significativo do numero de RH das suas 

equipas, em função da situação pandémica que o país atravessa e que motivou um aumento 

16 19

49

98

41

23

4º Ano 6º Ano 9º Ano 12º Ano Licenciatura (+) Licenciatura



Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

 

 
Relatório de Atividades e Contas 2020  Página | 47  
 

significativo dos índices de absentismos, assim como um aumento excecional da atividade da 

Instituição, dentro de algumas categorias profissionais, que obrigou à implementação de 

medidas de prevenção e outras cautelares impostas pela Direção Geral de Saúde no que 

concerne às exigências de limpeza das instalações, controlo de acessos, reorganização das 

equipas de trabalho e implementação de outras medidas de índole higio-sanitárias e cujo grau 

de exigência e exequibilidade impôs a contratação de RH para o desempenho desse tipo de 

funções.  

Ainda na organização dos seus serviços e em função da situação epidemiológica, a SCM Lousada 

nos seus serviços de atendimento não presencial, promoveu a realização de teletrabalho tendo 

esse sido executado por um grupo restrito de colaboradores que detinham as condições 

necessárias para a aplicação deste regime.  

Foram ainda adotadas medidas na organização dos serviços que visaram o desfasamento de 

horários de entrada e saída nos serviços com ênfase sobre o “trabalho em espelho”, bem como 

a alteração dos horários das pausas e refeições por forma a evitar concentração de 

colaboradores. De salientar também os três grupos de RH, que desempenharam as suas tarefas 

de forma alternada no interior das ERPI´s em regime de confinamento, permitindo desta forma 

uma redução substancial de entradas ou saídas naquelas valências durante o período em que se 

mantiveram naquele regime. 

Como referido anteriormente e pela sua importância para a eficiência dos serviços, o rigor na 

seleção dos novos colaboradores tem-se traduzido num aumento médio das habilitações dos 

quadros da SCML.  

A este fator junta-se um outro que diz respeito a colaboradores que por iniciativa própria 

melhoram as suas habilitações, tendo a SCML adequado e proporcionado as condições 

necessárias para que seja possível essa conciliação.  

Tem-se procurado dar resposta às necessidades de especialização e atualização profissional, 

com o intuito de incrementar a eficácia e qualidade do serviço prestado e simultaneamente 

melhorar o desempenho dos colaboradores dotando-os de ferramentas para fazerem face às 

necessidades emergentes.  

Nesta lógica, no ano 2020 foram implementadas e facultadas ações de formação a grandes 

grupos de trabalho e, mais especializadas, a grupos restritos. 
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Tabela 4 - Ações de formação implementadas / facultadas em 2020 

 

Designação da Formação Nº de colaboradores 

Cuidados de reabilitação na RNCCI  3 

Planeamento e Gestão de Altas  1 

Sensibilização e formação aos colaboradores  – COVID-19  28 

Plano de Ação – COVID19  75 

Plano de Contingência  – COVID-19  75 

Plano de Contingência em eventual surto  – COVID-19  5 

Abordagem à sexualidade no contexto dos CCI  1 

Equipamento de Proteção Individual 11 

Ferramenta da Qualidade – Profissionais de Saúde  2 

Prevenção e controlo de infeção  2 

Marketing e Publicidade  1 

Projeto de Intervenção Social 1 

Formação e Intervenção – COVID-19  7 

Sonda Nasogástrica  3 

Formação intermedia em Cuidados Paliativos  1 

Humanitude Disseminação  30 

 

Destacar que a SCML detém além dos 246 colaboradores diretos, cerca de 230 prestadores de 

serviço (enfermagem, médicos de especialidades não cirúrgicas, médicos cirurgiões, 

fisioterapeutas, médicos fisiatras, psicólogo, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, 

jurista, etc). Também não seria possível o desenvolvimento da operacionalidade sem o seu 

esforço e empenho.
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Evolução Económica 
 

Rendimentos e Gastos 
 

Tabela 5 - Analise das variações nas principais rubricas de Rendimentos 

Rubrica  2020 2019 Var % 

Prestação de Serviços 8 914 885,30 € 10 919 951,29 € -18,36% 

Subsídios e Legados à Exploração 1 212 128,15 € 1 160 014,80 € 4,49% 

 

10 127 013,45 € 12 079 966,09 € -16,17% 

Nas principais rubricas de rendimentos, constata-se um decréscimo de -16,17% face ao ano de 

2019, consequência da evolução pandémica que obrigou a suspensão das atividades de saúde, 

refletindo-se na quebra da prestação de serviços em -18,36%. A rúbrica de Subsídios e Legados 

à Exploração teve durante o ano de 2020 um aumento de 4,49%, essencialmente devido a 

atualização das comparticipações nas valências sociais. 
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Tabela 6 - Analise da variação das principais rubricas de Gastos 

Rubrica 2020 2019 Var % 

Gastos com Pessoal 3 574 708,96 € 3 596 633,92 € -0,61% 

CMVMC 1 212 240,56 € 1 333 686,26 € -15,85% 

FSE 4 801 957,78 € 5 802 695,82 € -17,25% 

Depreciações 621 344,49 € 558 696,02 € 11,21% 

Outros Gastos  63 623,65 € 113 675,71 € -44,03% 

 

10 183 875,44 € 11 405 387,73 € -10,71% 

 

As principais rubricas de gastos sofreram um decréscimo face a 2019 de -10,71%. Esse 

decréscimo deve-se em grande medida à diminuição da prestação de serviços, tanto no que 

concerne ao CMVMC como FSE, devido a interrupção da produção hospitalar por via da COVID-

19.  

A rúbrica Gastos com Pessoal sofreu uma variação não significativa (-0,61%) na estrutura de 

gastos. Relativamente a rúbrica Depreciações há variação significativa face ao ano transato, uma 

vez que a Instituição realizou diversos investimentos, principalmente na área da saúde. 

 

Análise Económico – Financeira 
 

Em comparação com o ano transato, mantem-se a tendência negativa dos resultados das 

valências sociais, especialmente nas valências de ERPI, em que o custo padrão por utente face a 

comparticipação recebida se revela insuficiente. Reformula-se a necessidade de manter a 

política de racionalização dos custos, já que este setor é fortemente penalizado pelo decréscimo 

de comparticipação de utentes, estagnação dos subsídios e agravamento dos restantes custos 

de operacionalidade, constante nos últimos anos. 

Em 2020 foram realizados investimentos significativos, especialmente na área da saúde 

apostando na inovação, qualidade e modernização das instalações. Num setor cada vez mais 

competitivo e de desenvolvimento constante urge a necessidade de investimentos regulares 

nesta área para a captação de novos clientes.  
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A Misericórdia de Lousada mantém a autonomia financeira em cerca de 82,09%, sendo a 

solvibilidade financeira de 458,23%, traduzindo a solidez financeira da Instituição. O rácio de 

liquidez geral apresenta um valor 2,62 evidenciando a capacidade de a Instituição cumprir as 

suas obrigações recorrendo a ativos de curto prazo. 

Embora todo o esforço desenvolvido por parte das equipas de trabalho na tentativa de 

recuperação dos valores que se encontravam por cobrar, o prazo médio de recebimentos tem 

vindo a aumentar gradualmente sendo em 2020 cerca de 73 dias.  

Tabela 7 - Indicadores Económico - Fianceira 

Indicadores  2020 2019 

Rentabilidade do volume de negócios 2,60% 8,66% 

Prazo Medio de Pagamentos (dias) 31,64 29,42 

Prazo Medio de Recebimentos (dias) 73,08 64,66 

Liquidez Geral 2,62 2,50 

Autonomia Financeira 82,09% 82,67% 

Solvabilidade Financeira 458,23% 476,95% 

Endividamento 17,91% 17,33% 

 

Comparativamente a 2019, o volume de negócios apresenta uma quebra significativa, 

traduzindo-se numa perda da rentabilidade do volume de negócios global de 6,06 pontos 

precentuais face a 2019, em grande medida causada pela pandemia COVID-19, que obrigou a 

suspensão de toda a atividade assistencial do HL.  

No entanto, não se pode deixar de referir o EBITDA, que foi de 852.798,15€. Este indicador 

financeiro permite perceber quanto é que uma organizaçao gera de recursos através das suas 

atividades operacionais, sem efeitos de impostos ou outros efeitos financeiros. Este indicador 

permite analisar não só o resultado final da organizaçao mas sim o processo como um todo,  

possibilita medir a eficiência e a produtividade da organização, um ponto essencial para a 

organização que pretenda investir. 
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Balanço 

31 de dezembro de 2020 
 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

O Contabilista Certificado            A Mesa Administrativa 

31-12-2020 31-12-2019
Ativo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 5.1 13 825 455,65     12 215 690,84     
Ativos intangíveis 5.2 138,14                   127,37                   
Investimentos financeiros 11.1 36 746,22             33 816,50             

13 862 340,01     12 249 634,71     
Ativo corrente
Inventários 6 359 752,02           265 589,91           
Créditos a receber 11.2 2 556 426,26       3 125 742,07       
Estado e outros entes públicos 11.8 57 272,32             257 068,42           
Diferimentos 11.3 23 909,09             14 197,09             
Outros ativos correntes 11.4 85,38                     90,22                     
Caixa e depósitos bancários 11.5 5 011 518,43       5 727 925,71       

8 008 963,50       9 390 613,42       

Total do Ativo 21 871 303,51     21 640 248,13     

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos 11.6 612 372,87           612 372,87           
Resultados transitados 11.6 15 586 891,81     14 692 369,95     
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 11.6 1 525 766,84       1 639 248,59       

Resultado Líquido do período 228 328,67           945 481,36           

Total dos fundos Patrimoniais 17 953 360,19     17 889 472,77     

Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos 11.9 862 459,98           -                         

862 459,98           -                         
Passivo corrente
Fornecedores 11.7 580 952,75           643 990,78           
Estado e outros entes públicos 11.8 221 081,76           195 287,63           
Financiamentos obtidos 11.9 137 540,02           
Outras passivos correntes 11.10 2 115 908,81       2 911 496,95       

Total do passivo 3 917 943,32       3 750 775,36       

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 21 871 303,51     21 640 248,13     

Datas
NotasRUBRICAS
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Demonstração dos Resultados por Naturezas 

31 de dezembro de 2020 

 

 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

O Contabilista Certificado            A Mesa Administrativa 

 

 

2020 2019

Vendas e serviços prestados 7 8 914 885,30            10 919 951,29         

Subsídios, doações e legados à exploração 8/11.11 1 212 128,15            1 160 014,80            

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 (1 122 240,56)          (1 333 686,26)          

Fornecimentos e serviços externos 11.12 (4 801 957,78)          (5 802 695,82)          

Gastos com o pessoal 9 (3 574 708,96)          (3 596 633,92)          

Outros rendimentos 11.13 288 315,65               270 903,00               

Outros gastos 11.14 (63 623,65)                (113 675,71)             

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 852 798,15               1 504 177,38            

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 (621 344,49)             (558 696,02)             

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 231 453,66               945 481,36               

Juros e gastos similares suportados 11.15 (3 124,99)                  -                              

Resultados antes de impostos 228 328,67               945 481,36               

Resultado líquido do período 228 328,67               945 481,36               

Notas
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS
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Demonstração Alterações Fundos Patrimoniais 

Período de 2020 

 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

O Contabilista Certificado                   A Mesa Administrativa  

Fundos
Resultados 

Transitados

Outras variações nos 

fundos patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 6 612 372,87                15 637 851,31               1 639 248,59                 17 889 472,77                 17 889 472,77                                 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo refrencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais (50 959,50)                      (113 481,75)                  (164 441,25)                     164 441,25 -                                     

7 -                              (50 959,50)                      (113 481,75)                  -                          (164 441,25)                     164 441,25 -                                     

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 228 328,67           228 328,67                       228 328,67                                      

RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8 228 328,67           63 887,42                         63 887,42                                         

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados -                                      -                                                      

Outras operações -                                   -                                      -                                                      

10 -                              -                                    -                                   -                          -                                      -                                                      

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 11=6+7+8+10 612 372,87                15 586 891,81               1 525 766,84                 228 328,67           17 953 360,19                 17 953 360,19                                 

 Total dos Fundos Patrimoniais DESCRIÇÃO Notas

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
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Demonstração Alterações Fundos Patrimoniais 

Período de 2019 

 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

O Contabilista Certificado                   A Mesa Administrativa

Fundos
Resultados 

Transitados

Outras variações nos 

fundos patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 1 612 372,87                14 692 369,95               1 704 528,49                 17 009 271,31                 17 009 271,31                                 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo refrencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais (65 279,90)                     (65 279,90)                        65 279,90 -                                        

2 -                              -                                    (65 279,90)                     -                          (65 279,90)                        65 279,90 -                                        

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 945 481,36           945 481,36                       945 481,36                                      

RESULTADO EXTENSIVO 4=2+3 945 481,36           880 201,46                       880 201,46                                      

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados

Outras operações -                                      -                                                      

5 -                              -                                    -                                   -                          -                                      -                                                      

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 6=1+2+3+5 612 372,87                14 692 369,95               1 639 248,59                 945 481,36           17 889 472,77                 17 889 472,77                                 

DESCRIÇÃO  Total dos Fundos Patrimoniais 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Notas
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Demonstração de Fluxos de Caixa 

31 de dezembro de 2020 

 

 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

O Contabilista Certificado            A Mesa Administrativa 

2020 2019

Fluxos de caixa das actividade operacionais

Recebimentos de clientes e utentes 9 079 591,07        10 545 039,92    

Pagamento a fornecedores (6 068 697,11)      (7 028 014,42)     

Pagamentos ao pessoal (3 555 560,81)      (3 589 882,81)     

Caixa gerada pelas operações (544 666,85)         (72 857,31)           

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -                          731,84                  

Outros recebimentos/pagamentos 1 587 629,25        930 969,77          

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 1 042 962,40        858 844,30          

Fluxos de caixa das actividade de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (2 863 107,92)      (2 506 947,01)     

Ativos intangíveis (10,77)                    (127,37)                

Investimentos financeiros (2 929,72)              (4 618,58)             

Outros Ativos -                          -                         

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 32 150,00             3 417,83               

Outros Ativos 71 796,44             68 483,82            

Juros e rendimentos similares 5 857,35                11 456,75            

Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) (2 756 244,62)      (2 428 334,56)     

Fluxos de caixa das actividade de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 1 000 000,00        -                         

Doações -                          11 609,83            

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares (3 125,06)              -                         

Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) 996 874,94           11 609,83            

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (716 407,28)         (1 557 880,43)     

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 5 727 925,71        7 285 806,14       

Caixa e seus equivalentes no fim do período 5 011 518,43        5 727 925,71       

RUBRICAS Notas
PERÍODOS
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Demonstração de Resultados por Valências Sociais 

31 de dezembro de 2020 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

O Contabilista Certificado                   A Mesa Administrativa

Vendas e serviços prestados 322 846,35 € 296 114,38 € 52 220,51 € 41 308,87 € 44 390,74 € 3 278,04 € 0,00 € 0,00 € 760 158,89 €

Subsídios, doações e legados à exploração 372 782,48 € 222 950,31 € 153 151,56 € 119 152,22 € 141 553,95 € 6 014,02 € 54 333,01 € 0,00 € 1 069 937,55 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -108 567,26 € -78 174,09 € -16 216,50 € -9 517,03 € -27 834,67 € -7 829,69 € -61,55 € -312,05 € -248 512,84 €

Fornecimentos e serviços externos -190 188,85 € -129 639,30 € -39 912,51 € -10 849,38 € -18 917,98 € -5 364,09 € -4 373,65 € -3 460,02 € -402 705,78 €

Gastos com o pessoal -601 900,76 € -541 081,12 € -193 941,66 € -139 912,89 € -138 241,24 € -26 950,27 € -60 338,64 € -40 182,26 € -1 742 548,84 €

Outros rendimentos e ganhos 103 300,92 € 93 676,69 € 11 950,69 € 5 479,02 € 1 312,34 € 170,10 € 0,00 € 0,00 € 215 889,76 €

Outros gastos e perdas -55 670,38 € -1 009,75 € -193,46 € -50,26 € -8,85 € -3,99 € 0,00 € -230,00 € -57 166,69 €

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -157 397,50 € -137 162,88 € -32 941,37 € 5 610,55 € 2 254,29 € -30 685,88 € -10 440,83 € -44 184,33 € -404 947,95 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -76 967,43 € -87 789,29 € -22 664,26 € -13 414,28 € -13 986,29 € -4 693,60 € 0,00 € -74,98 € -219 590,13 €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -234 364,93 € -224 952,17 € -55 605,63 € -7 803,73 € -11 732,00 € -35 379,48 € -10 440,83 € -44 259,31 € -624 538,08 €

Juros e gastos similares suportados -113,16 € -103,80 € -18,31 € -14,48 € -15,56 € -1,15 € 0,00 € 0,00 € -266,46 €

Resultado antes de impostos -234 478,09 € -225 055,97 € -55 623,94 € -7 818,21 € -11 747,56 € -35 380,63 € -10 440,83 € -44 259,31 € -624 804,54 €

Resultado líquido do período -234 478,09 € -225 055,97 € -55 623,94 € -7 818,21 € -11 747,56 € -35 380,63 € -10 440,83 € -44 259,31 € -624 804,54 €

 CACIL TOTAL APOIO DOMICILIÁRIIO  RESIDÊNCIA CASAIS  RSI RENDIMENTOS E GASTOS  ERPI SOUSA FREIRE 
 ERPI LÚCIA 

LOUSADA 
 JARDIM  CRECHE 
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Demonstração de Resultados por Valências Saúde 

31 de dezembro de 2020 

 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

O Contabilista Certificado                   A Mesa Administrativa  

Vendas e serviços prestados 374 344,33 € 409 362,50 € 4 607 524,18 € 1 190 213,68 € 553 064,92 € 801 975,28 € 90 996,52 € 127 245,00 € 8 154 726,41 €

Subsídios, doações e legados à exploração 497,15 € 543,65 € 6 318,28 € 1 410,53 € 4 718,20 € 128 581,94 € 120,85 € 0,00 € 142 190,60 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas-36 889,81 € -458,28 € -740 809,10 € -23 338,21 € -31 385,32 € -25 223,58 € -75,11 € -15 548,31 € -873 727,72 €

Fornecimentos e serviços externos -210 503,41 € -330 514,09 € -2 484 651,26 € -518 121,64 € -279 565,73 € -478 975,99 € -34 594,58 € -62 325,30 € -4 399 252,00 €

Gastos com o pessoal -142 360,32 € -77 854,99 € -679 517,30 € -197 221,44 € -283 093,78 € -405 241,40 € -12 706,80 € -34 164,09 € -1 832 160,12 €

Outros rendimentos e ganhos 2 857,68 € 3 031,44 € 42 198,73 € 15 612,58 € 3 744,56 € 4 979,79 € 1,11 € 0,00 € 72 425,89 €

Outros gastos e perdas -20,11 € -392,66 € -2 895,28 € -1 402,77 € -504,87 € -975,71 € -110,71 € -154,85 € -6 456,96 €

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos-12 074,49 € 3 717,57 € 748 168,25 € 467 152,73 € -33 022,02 € 25 120,33 € 43 631,28 € 15 052,45 € 1 257 746,10 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -11 206,32 € -51 829,99 € -186 964,25 € -106 544,27 € -19 346,86 € -16 061,29 € -1 024,53 € -8 776,85 € -401 754,36 €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)-23 280,81 € -48 112,42 € 561 204,00 € 360 608,46 € -52 368,88 € 9 059,04 € 42 606,75 € 6 275,60 € 855 991,74 €

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados -131,22 € -143,50 € -1 725,17 € -307,15 € -193,87 € -281,12 € -31,90 € -44,60 € -2 858,53 €

Resultado antes de impostos -23 412,03 € -48 255,92 € 559 478,83 € 360 301,31 € -52 562,75 € 8 777,92 € 42 574,85 € 6 231,00 € 853 133,21 €

Resultado líquido do período -23 412,03 € -48 255,92 € 559 478,83 € 360 301,31 € -52 562,75 € 8 777,92 € 42 574,85 € 6 231,00 € 853 133,21 €

 TOTAL  CONSULTA EXTERNA  FISIATRIA  CCI  COLHEITA SANGUE RENDIMENTOS E GASTOS  SAP  IMAGIOLOGIA  BLOCO  UII 
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Anexo 

1. Identificação da Entidade 

A “Santa Casa da Misericórdia de Lousada” é uma Instituição sem fins lucrativos, constituída sob 

a forma de “IPSS”, com sede em “Avenida Major Arrochela Lobo n.º 157, 4620-697 Lousada”. Tem 

como atividades o “Apoio Social para Pessoas Idosas, com Alojamento” e “Estabelecimento de 

Saúde com Internamento”, para que de acordo com os princípios da doutrina cristã possa 

prosseguir os objetivos de satisfazer as carências sociais. 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

 

2.1. Referencial Contabilístico 

Em 2020 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade. 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, que transpôs a Diretiva 

2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, a Normalização 

Contabilística para entidades do setor não lucrativo foi objeto de alterações substanciais, 

implicando também a revisão dos modelos de demonstrações financeiras neles previstos. Assim, 

a partir de 01-01-2016, foi aplicada a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades 

do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) do Sistema de Normalização Contabilística aprovada pelo 

Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho. 

3. Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

3.1. Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com: 

3.1.1. Continuidade 

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no 

futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir 

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este 

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da 

atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins. 
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3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica) 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por 

acréscimos” e “Diferimentos”. 

3.1.3. Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem 

alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e 

justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os 

utentes. 

3.1.4. Materialidade e Agregação: 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 

inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 

demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua 

apresentação separada nas demonstrações financeiras que podem ser materialmente relevantes 

para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

3.1.5. Compensação 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos 

e os rendimentos, estes não devem ser compensados.  

3.1.6. Informação Comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao 

período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 

contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo 

do tempo e de maneira consistente.  

Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela 

reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta: 

a) A natureza da reclassificação; 
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b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e 

c) Razão para a reclassificação. 

 

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

 

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis 

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou 

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente 

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias 

para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de 

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou 

operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo 

valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade. 

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são 

registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de 

gerar benefícios económicos futuros adicionais. 

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 

bens.  

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual 

quando este exista. 

Descrição

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento biológico

Equipamento administrativo

Outros Ativos fixos tangíveis

4-8

 Vida útil estimada (anos) 

20-50

4-12

4-7

4-8
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As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as quais se 

encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos 

operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 

3.2.2. Ativos Intangíveis 

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas 

quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que 

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. 

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos 

conhecimentos técnicos. 

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade 

para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou utilização e para as 

quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes 

critérios, são registados como gastos do período. 

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado 

para cada grupo de bens.  

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

 

Descrição

Projectos de Desenvolvimento

Programas de Computador

Propriedade Industrial

…

Outros Ativos intangíveis

 Vida útil estimada (anos) 

 

 

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, 

exceto se: 

 Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou 

 Houver um mercado ativo para este ativo, e 

 Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil. 
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3.2.3. Bens do património histórico e cultural 

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. 

Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo 

valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do 

dador. 

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “variações nos fundos patrimoniais”. 

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem 

aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua 

vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são 

registadas como gastos do período. 

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto 

do bem. Têm um tratamento contabilístico diferente do bem no qual são incorporados, estando 

registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas 

incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, 

sistemas de anti-incêndio. 

As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que os bens estão em 

condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida 

útil estimado para cada grupo de bens.  

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimados. 

 

3.2.4. Investimentos financeiros 

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o 

controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados 

pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com 

uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade. 

No entanto, não existindo participações onde a SCML exerça qualquer tipo de influência, os 

Investimentos Financeiros encontram-se mensurados pelo seu custo de aquisição. 

3.2.5. Inventários 

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável 

líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os 

custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que 
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o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por 

imparidade. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.  

3.2.6. Instrumentos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das 

disposições contratuais do instrumento. 

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção: 

 Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos; 

 Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados; 

 Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa 

perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem 

com: 

o Alterações no risco segurado; 

o Alterações na taxa de câmbio; 

o Entrada em incumprimento de uma das partes; 

o Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado: 

 Alterações no preço do bem locado; 

 Alterações na taxa de câmbio 

 Entrada em incumprimento de uma das contrapartes 

 

Irmãos / Doadores 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de irmãos / doadores que se 

encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas 

pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável. 

Clientes e outras contas a Receber 

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para 

assim retratar o valor realizável líquido. 

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de 

forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será 

recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e 

respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva 

inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano. 
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Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em 

que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não 

Correntes. 

Outros ativos e passivos financeiros 

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do período. 

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo 

financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao 

justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em 

imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida 

a reversão. 

Os Ativos e Passivos Financeiros são desconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-ESNL) 

Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

3.2.7. Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. 

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: 

 fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; 

 fundos acumulados e outros excedentes; 

 subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável 

a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo. 

3.2.8. Provisões 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos 

acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a 
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Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento 

passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que 

seja razoavelmente estimado. 

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a 

obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e 

incertezas intrínsecos à obrigação. 

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a 

estimativa a essa data. 

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no 

entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios 

económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também 

não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando 

for provável a existência de um influxo. 

 

3.2.9. Financiamentos Obtidos 

Empréstimos obtidos 

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos 

custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como 

gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos 

similares suportados”. 

 

Locações 

Os contratos de locações (leasing) são classificados como: 

 Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, 

todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; 

ou 

 Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras. 

 

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da 

“Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato. 
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Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira 

são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações 

conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas. 

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, 

respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos 

diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia). 

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo 

é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto. 

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na 

rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”. 

 

3.2.10. Estado e Outros Entes Públicos 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incluí as 

tributações autónomas. 

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;  

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as 

pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;  

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.” 

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: 

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício 

das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, 

bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos 

da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:  

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução 

dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou 

dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades 

previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;  
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b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global 

líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de 

tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento 

no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, 

acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês 

subsequente ao termo do referido prazo;  

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos 

estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das 

atividades económicas por elas prosseguidas.” 

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% 

sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC 

apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC. 

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, 

durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco 

anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. 

Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, 

as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2017 a 2020 ainda poderão estar sujeitas a revisão. 

 

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Não se verificaram quaisquer efeitos relevantes resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 

5. Ativos  

5.1. Ativos Fixos Tangíveis 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

Durante o ano de 2020 finalizaram-se as obras no Edifício das Laranjeiras, no montante de 

359.257,19 euros, transferindo-se assim da rubrica Investimentos em Curso para a de Edifícios e 

Outras Construções o montante de 359.257,19 euros. 
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Entraram também em funcionamento o novo edifício hospitalar, com os serviços consultas 

externas, farmácia, unidade internamento integrado e lavandaria. 

Em Ativo Fixos Tangíveis encontram-se evidenciados dois prédios (quinhão hereditário por 

13.050,88 euros). Dos esforços desenvolvidos no sentido de executar essa herança, falta apenas 

proceder ao seu registo definitivo, o qual apresenta dificuldades relacionadas com a identificação 

e localização da totalidade dos herdeiros em causa. 

Encontram-se evidenciados em Balanço na rubrica “Ativos Fixos Tangíveis” imóveis no montante 

de 47.996,41 euros que se referem a prédios rústicos, nomeadamente terrenos/quintas na antiga 

freguesia de S. Miguel, dos quais ainda não foi possível concluir a atualização das áreas nem os 

respetivos levantamentos topográficos que continuam em curso.   

 

 

 

 Saldo em

01-Jan-2020 

 Aquisições

/ Dotações 
 Vendas /Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2020 

Terrenos e recursos naturais 1 192 429,74       -                     -                       -                       -                     1 192 429,74    

Edifícios e outras construções 8 889 812,06       29 036,68          (108 611,36)         560 602,47           -                     9 370 839,85    

Equipamento básico 3 859 078,92       306 966,39        (144,65)                624 987,97           -                     4 790 888,63    

Equipamento de transporte 302 926,76          -                     -                       -                       -                     302 926,76       

Equipamento biológico -                      -                     -                       -                       -                     -                      

Equipamento administrativo 1 136 992,32       68 284,11          (22 971,60)           54 277,97             -                     1 236 582,80    

Outros Ativos fixos tangíveis 87 426,95            4 796,15            -                       -                       -                     92 223,10         

Investimentos em curso 5 057 311,88       1 858 023,19     -                       (1 239 868,41)      5 675 466,66    

Total 20 525 978,63 2 267 106,52  (131 727,61)       -                       -                    22 661 357,54 

Terrenos e recursos naturais -                      -                     -                       -                       -                     -                      

Edifícios e outras construções 3 805 781,38       278 967,33        (72 614,14)           -                       -                     4 012 134,57    

Equipamento básico 3 267 640,39       207 924,47        (144,65)                -                       -                     3 475 420,21    

Equipamento de transporte 231 476,00          18 912,45          -                       -                       -                     250 388,45       

Equipamento biológico -                      -                     -                       -                       -                     -                      

Equipamento administrativo 955 078,60          104 703,37        (22 971,60)           -                       -                     1 036 810,37    

Outros Ativos fixos tangíveis 50 311,42            10 836,87          -                       -                       -                     61 148,29         

Total 8 310 287,79    621 344,49      (95 730,39)         -                       -                    8 835 901,89    

Valor Líquido AFT 12 215 690,84 13 825 455,65 

Valor Líquido AFT 12 215 690,84 13 825 455,65 

31 de Dezembro de 2020

Custo

Depreciações acumuladas

 Saldo em

01-Jan-2019 

 Aquisições

/ Dotações 
 Vendas /Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2019 

Terrenos e recursos naturais 1 090 003,99       95 660,29          -                       6 765,46               -                     1 192 429,74    

Edifícios e outras construções 8 704 490,36       -                     (0,01)                    185 321,71           -                     8 889 812,06    

Equipamento básico 3 741 782,33       156 109,18        (38 812,59)           -                       -                     3 859 078,92    

Equipamento de transporte 237 730,56          75 649,71          (10 453,51)           -                       -                     302 926,76       

Equipamento biológico -                      -                     -                       -                       -                     -                      

Equipamento administrativo 1 073 429,81       115 309,88        (51 747,37)           -                       -                     1 136 992,32    

Outros Ativos fixos tangíveis 80 584,10            8 382,35            (1 539,50)             -                       -                     87 426,95         

Investimentos em curso 2 597 562,05       2 651 837,00     -                       (192 087,17)         5 057 311,88    

Total 17 525 583,20 3 102 948,41  (102 552,98)       -                       -                    20 525 978,63 

Terrenos e recursos naturais -                      -                     -                       -                       -                     -                      

Edifícios e outras construções 3 535 128,07       270 653,31        -                       -                       -                     3 805 781,38    

Equipamento básico 3 149 798,07       156 654,91        (38 812,59)           -                       -                     3 267 640,39    

Equipamento de transporte 237 730,56          4 198,95            (10 453,51)           -                       -                     231 476,00       

Equipamento biológico -                      -                     -                       -                       -                     -                      

Equipamento administrativo 890 525,90          116 300,07        (51 747,37)           -                       -                     955 078,60       

Outros Ativos fixos tangíveis 40 962,14            10 888,78          (1 539,50)             -                       -                     50 311,42         

Total 7 854 144,74    558 696,02      (102 552,97)       -                       -                    8 310 287,79    

Valor Líquido AFT 9 671 438,46    12 215 690,84 

Valor Líquido AFT 9 671 438,46    12 215 690,84 

31 de Dezembro de 2019

Custo

Depreciações acumuladas
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5.2  Ativos Intangíveis 

 

 

 

6. Inventários 

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

 

 

 Saldo em

01-Jan-2020 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates TransferênciasRevalorizações

 Saldo em

31-Dez-2020 

Goodwill -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Projectos de Desenvolvimento -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Programas de Computador -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Propriedade Industrial -                 -                 -                 -                 -                 -                 

… -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Outros Ativos intangíveis 127,37          10,77             -                 -                 -                 138,14          

Total 127,37          10,77             -                 -                 -                 138,14          

Projectos de Desenvolvimento -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Programas de Computador -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Propriedade Industrial -                 -                 -                 -                 -                 -                 

… -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Outros Ativos intangíveis -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Depreciações acumuladas

31 de Dezembro de 2020

Custo

 Saldo em

01-Jan-2019 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates TransferênciasRevalorizações

 Saldo em

31-Dez-2019 

Goodwill -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Projectos de Desenvolvimento -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Programas de Computador -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Propriedade Industrial -                 -                 -                 -                 -                 -                 

… -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Outros Ativos intangíveis -                 127,37          -                 -                 -                 127,37          

Total -                 127,37          -                 -                 -                 127,37          

Projectos de Desenvolvimento -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Programas de Computador -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Propriedade Industrial -                 -                 -                 -                 -                 -                 

… -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Outros Ativos intangíveis -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Depreciações acumuladas

31 de Dezembro de 2019

Custo

Descrição
 Inventário em

31-Dez-2019 
Compras

Reclassificações e 

regularizações

 Inventário em

31-Dez-2020 

Mercadorias -                     -                     -                            -                    

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 265 589,91     1 415 784,24     (199 381,57)              359 752,02     

Produtos Acabados e intermédios -                     -                     -                            -                    

Produtos e trabalhos em curso -                     -                     -                            -                    

… -                     -                     -                            -                    

Total 265 589,91     1 415 784,24  (199 381,57)           359 752,02     

1 274 579,98  1 122 240,56  

-                     -                     

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Variações nos inventários da produção
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7. Rédito 

Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

 

 

8. Subsídios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios 

do Governo” e “Apoios do Governo”: 

 

 

Descrição
 Inventário em

31-Dez-2018 
Compras

Reclassificações e 

regularizações

 Inventário em

31-Dez-2019 

Mercadorias -                     -                     -                            -                    

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 298 009,44     1 513 432,50     (212 165,77)              265 589,91     

Produtos Acabados e intermédios -                     -                     -                            -                    

Produtos e trabalhos em curso -                     -                     -                            -                    

… -                     -                     -                            -                    

Total 298 009,44     1 513 432,50  (212 165,77)           265 589,91     

1 242 160,45  1 333 686,26  

-                     -                     

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Variações nos inventários da produção

Descrição 2020 2019

Vendas -                      -                      

Prestação de Serviços 8 914 885,30       10 919 951,29     

Quotas dos utilizadores -                      -                      

Quotas e Jóias 1 666,33              1 975,50              

Promoções para captação de recursos -                      -                      

Rendimentos de patrocionadores e colaborações -                      -                      

Subsídios, doações e legados à exploração 1 212 128,15       1 160 014,80       

Juros 3 990,97              9 037,39              

Royalties -                      -                      

Dividendos -                      -                      

Total 10 132 670,75 12 090 978,98 

Descrição 2020 2019

Subsídios do Governo  1 165 025,27  1 131 143,52 

Segurança Social     1 112 112,07     1 084 843,24 

PT2020          40 924,89          46 300,28 

IEFP          11 988,31                       -   

…                       -                         -   

Outros        47 102,88        28 871,28 

Camara Municipal de Lousada            1 590,00            1 375,00 

    Doações          45 512,88          27 496,28 

                      -                         -   

Total  1 212 128,15  1 160 014,80 



Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

 

 
Relatório de Atividades e Contas 2020  Página | 73  
 

9. Benefícios dos empregados 

Os membros dos órgãos sociais a data de 31 de dezembro de 2020, são respetivamente: 

Mesa da Assembleia Geral 

EFECTIVOS 

Presidente: Leonel Domingos Reis Vieira da Silva 

1º Secretário: Fausto Manuel Costa Oliveira 

2º Secretário: Cidália Adelaide Ferreira Faria 

Mesa Administrativa 

EFECTIVOS 

Provedor: José Carlos Bessa Machado  

Vice-Provedor: José Diogo Gonçalves Fernandes 

Tesoureiro: Adão Bernardo Peixoto Xavier 

Secretário: Susana da Conceição Pacheco da Cunha 

Vogal: António José Bessa Ferreira 

SUPLENTES 

João Maria Peixoto Magalhães 

Luís Jaime Bessa Peixoto Pereira  

Conselho Fiscal 

EFECTIVOS 

Presidente: Jorge Manuel Fernandes Malheiro Magalhães 

1º Vogal: José Maria da Silva Pereira Leal  

2º Vogal: Domingos Fernando Silva Moreira  

SUPLENTES 

Maria Irene da Silva Monteiro 
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Clemente Fernando de Bessa Ferreira 

Lúcia Maria Meireles Bessa da Costa.  

Os membros dos órgãos sociais da Entidade não auferem qualquer remuneração. 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de “239” e em 31/12/2020 

foi de “246” 

Os gastos incorridos com os funcionários são os seguintes: 

 

 

10. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 

534/80, de 7 de novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de 

outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra 

regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

Os honorários da sociedade de Revisores Oficiais de Contas em 2020 e 2019, referem-se apenas 

a serviços de revisão legal de contas, não tendo por ela sido prestados quaisquer outros tipos de 

serviços. 

11. Outras Informações 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas 

as seguintes informações. 

11.1. Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2020 e 2019, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

Descrição 2020 2019

Remunerações aos Órgãos Sociais -                         -                         

Remunerações ao Pessoal 2 887 062,45          2 912 333,26          

Benefícios Pós-Emprego -                         -                         

Indemnizações -                         -                         

Encargos sobre as Remunerações 629 947,03             639 987,05             

Segurosde Acidentes no Trabalho e 

Doenças Profissionais 46 744,56               26 064,40               

FGCT 834,87                    594,19                    

Outros Gastos com o Pessoal 10 120,05               17 655,02               

Total 3 574 708,96       3 596 633,92       
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11.2. Créditos a Receber 

Para os períodos de 2020 e 2019 a rubrica “Créditos a Receber” encontra-se desagregada da 

seguinte forma: 

 

 

11.3. Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

 

Descrição 2020 2019

Investimentos em subsidiárias                     -                       -   

Método de Equivalência Patrimonial                     -                       -   

Outros Métodos                     -                       -   

Investimentos em associadas                     -                       -   

Método de Equivalência Patrimonial                     -                       -   

Outros Métodos                     -                       -   

Investimentos em entidades conjuntamente controladas                     -                       -   

Método de Equivalência Patrimonial                     -                       -   

Outros Métodos                     -                       -   

Outros Investimentos      36 746,22      33 816,50 

Outros Métodos         36 746,22         33 816,50 

Perdas por Imparidade Acumuladas                     -                       -   

Total      36 746,22      33 816,50 

Descrição 2020 2019

Clientes e Utentes c/c  1 809 811,07  1 982 446,68 

Clientes     1 512 021,05     1 468 592,83 

Utentes        297 790,02        513 853,85 

Clientes e Utentes títulos a receber                       -                         -   

Clientes                       -                         -   

Utentes                       -                         -   

Outras contas a receber      746 615,19  1 143 295,39 

Devedores por acréscimo de rendimento        583 198,95     1 096 469,78 

Outros        163 416,24          46 825,61 

Clientes e Utentes cobrança duvidosa                       -                         -   

Clientes                       -                         -   

Utentes

Total  2 556 426,26  3 125 742,07 

Imparidades de Dívidas a Receber (Reversão)

Descrição 2020 2019

Clientes                       -                         -   

Utentes                       -                         -   

Total                       -                         -   



Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

 

 
Relatório de Atividades e Contas 2020  Página | 76  
 

 

 

11.4. Outros Ativos Correntes 

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, investimentos nas seguintes entidades: 

 

 

11.5. Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, encontrava-se com 

os seguintes saldos: 

 

 

É prática da Instituição a rentabilização das aplicações e uma rigorosa gestão da tesouraria, os 

eventuais saldos mais elevados em depósitos à ordem resultam apenas do período necessário à 

transferência e negociação dos mesmos.   

 

Descrição 2020 2019

Gastos a reconhecer         23 909,09         14 197,09 

…                     -                       -   

                    -                       -   

Total      23 909,09      14 197,09 

Rendimentos a reconhecer                     -                       -   

                    -                       -   

…                     -                       -   

Total                     -                       -   

Descrição 2020 2019

Outros Activos Financeiros              85,38              90,23 

                    -   

                    -                       -   

…                     -                       -   

Total              85,38              90,23 

Descrição 2020 2019

Caixa            3 930,27               5 540,08 

Depósitos à ordem     2 324 125,79        1 717 964,24 

Depósitos a prazo     2 683 462,37        4 004 421,39 

Outros                       -                           -   

Total  5 011 518,43     5 727 925,71 
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11.6. Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais”, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, ocorreram as seguintes variações: 

A variação da rubrica “Resultados Transitados”, deve-se essencialmente à afetação dos resultados 

do exercício anterior. Inclui ainda a regularização de saldos a receber de utentes com antiguidade 

muito elevada, onde as probabilidades de cobrança são remotas ou nulas. 

Os movimentos ocorridos na rubrica “Outras variações nos fundos patrimoniais” são originadas 

pela imputação dos subsídios ao investimento e doações de acordo com a vida útil dos respetivos 

ativos. 

 

11.7. Fornecedores 

O saldo da rubrica de “Fornecedores”, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, é discriminado da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

11.8. Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos”, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, está dividida da 

seguinte forma: 

Descrição
 Saldo em

01-Jan-2020 
 Aumentos  Diminuições 

 Saldo em

31-Dez-2020 

Fundos 612 372,87          -                       -                  612 372,87        

Excedentes técnicos -                      -                       -                  -                       

Reservas -                      -                       -                  -                       

Resultados transitados 14 692 369,95     945 481,36           (50 959,50)      15 586 891,81   

Excedentes de revalorização -                      -                       -                  -                       

Outras variações nos fundos patrimoniais 1 639 248,59       -                       (113 481,75)    1 525 766,84     

Total 16 943 991,41 945 481,36        (164 441,25)  17 725 031,52   

Descrição 2020 2019

Fornecedores c/c       580 952,75       643 990,78 

Fornecedores títulos a pagar                     -                       -   

Fornecedores facturas em recepção e conferência                     -                       -   

Total    580 952,75    643 990,78 



Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

 

 
Relatório de Atividades e Contas 2020  Página | 78  
 

 

 

11.9. Financiamentos Obtidos 

A rubrica de “Financiamentos Obtidos”, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, está dividida da 

seguinte forma: 

 

 

11.10. Outros Passivos Correntes 

A rubrica “Outos Passivos Correntes”, a 31 de dezembro de 2020 e 2019, desdobra-se da seguinte 

forma: 

 

Descrição

Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Pessoal                        -                          -                        -                          -   

Remunerações a pagar                        -                          -                        -                          -   

Cauções                        -                          -                        -                          -   

Outras operações                        -                          -                        -                          -   

Perdas por Imparidade acumuladas                        -                          -                        -                          -   

Fornecedores de Investimentos                        -                          -                        -                          -   

Credores por acréscimos de gastos                        -        569 656,00                      -        748 294,59 

Outros credores                        -     1 546 252,81                      -     2 163 202,36 

                       -                          -                        -                          -   

Total -                    2 115 908,81 -                  2 911 496,95 

2020 2019

Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total

Empréstimos Bancários   137 540,02   862 459,98  1 000 000,00                     -                       -                       -   

Locações Financeiras                     -                       -                         -                       -                       -                       -   

Contas caucionadas                     -                       -                         -                       -                       -                       -   

Contas Bancárias de Factoring                     -                       -                         -                       -                       -                       -   

Contas bancárias de letras descontadas                     -                       -                         -                       -                       -                       -   

Descobertos Bancários Contratados                     -                       -                         -                       -                       -                       -   

Outros Empréstimos                     -                       -                         -                       -                       -                       -   

Total   137 540,02   862 459,98  1 000 000,00                     -                       -                       -   

Descrição
2020 2019

Descrição 2020 2019

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 

Colectivas (IRC)
                    -                       -   

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)         57 272,32       257 068,42 

Outros Impostos e Taxas                     -                       -   

Total      57 272,32    257 068,42 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 

Colectivas (IRC)
                    -                       -   

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)           9 390,10         89 772,36 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 

Singualres (IRS)
        87 296,62         37 913,83 

Segurança Social       123 293,49         66 932,41 

Outros Impostos e Taxas           1 101,55              669,03 

Total 221 081,76  195 287,63  

Ativo

Passivo
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11.11. Subsídios, doações e legados à exploração 

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, os seguintes subsídios, doações, heranças 

e legados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 8. 

 

 

11.12. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 

2020 e de 2019, foi a seguinte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.13. Outros rendimentos 

A rubrica de “Outros rendimentos”, nos períodos de 2020 e 2019, encontra-se dividida da seguinte 

forma: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2020 2019

Subsídios Segurança Social     1 112 112,07     1 084 843,24 

PT2020          40 924,89          46 300,28 

IEFP          11 988,31                       -   

Camara Municipal de Lousada            1 590,00            1 375,00 

Doações          45 512,88          27 496,28 

…                       -                         -   

Total  1 212 128,15  1 160 014,80 

Descrição 2020 2019

Subcontratos        936 483,04     1 085 448,14 

Serviços especializados     3 172 724,57     4 049 905,84 

Materiais          89 657,97          70 617,60 

Energia e fluidos        306 638,52        305 847,62 

Deslocações, estadas e transportes               735,35            9 956,87 

Serviços diversos (*)        295 718,33        280 919,75 

Comunicação          44 355,60          45 339,75 

Seguros          13 549,23          15 347,25 

Limpeza Higiene e conforto        216 838,36        201 266,03 

 4 801 957,78  5 802 695,82 

Descrição 2020 2019

Rendimentos Suplementares         63 170,74         84 572,81 

Descontos de pronto pagamento obtidos           1 011,47           2 382,20 

Recuperação de dívidas a receber              868,57              379,41 

Ganhos em inventários                     -                       -   

Rendimentos e ganhos em subsidiárias,

associadas e empreendimentos conjuntos
                    -                       -   

Rendimentos e ganhos nos restantes

activos financeiros
                    -                       -   

Rendimentos e ganhos em investimentos

não financeiros
        76 796,44         71 901,64 

Outros rendimentos       142 477,46       102 629,55 

Juros           3 990,97           9 037,39 

Total    288 315,65    270 903,00 
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11.14. Outros gastos 

A rubrica de “Outros gastos”, nos períodos de 2020 e 2019, encontra-se dividida da seguinte 

forma: 

 

 

11.15. Juros e gastos similares suportados 

A rubrica de “Juros e gastos similares suportados”, nos períodos de 2020 e 2019, encontra-se 

dividida da seguinte forma: 

 

 

11.16. Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros 

factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

Todavia, não poderemos deixar de referir o contexto atual, provocado pela pandemia do COVID-

19. Assim, em março de 2020, foi declarada pela Organização Mundial da Saúde essa pandemia à 

escala global. Um pouco antes, mas mais fortemente após essa data, o mundo como o 

Descrição 2020 2019

Impostos           1 829,58           2 265,47 

Descontos de pronto pagamento concedidos                     -                       -   

Divídas incobráveis                     -                       -   

Perdas em inventários                     -                       -   

Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e

empreendimentos conjuntos
                    -                       -   

Gastos e perdas nos restantes activos financeiros                     -                       -   

Gastos e perdas investimentos não financeiros           8 847,22                     -   

Outros Gastos         52 946,85       111 410,24 

Total      63 623,65    113 675,71 

Descrição 2020 2019

Juros suportados         3 124,99                     -   

Diferenças de câmbio desfavoráveis                     -                       -   

Outros gastos e perdas de financiamento                     -                       -   

Total         3 124,99                     -   

Juros obtidos                     -                       -   

Dividendos obtidos                     -                       -   

Outros rendimentos similares                     -                       -   

Total                     -                       -   

Resultados financeiros       (3 124,99)                     -   

Juros e gastos similares suportados

Juros e rendimentos similares obtidos
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conhecíamos mudou radicalmente, sofrendo em termos de vidas humanas e de constrangimentos 

nunca vistos na atividade económica. 

Quando no passado dia 25 de março de 2020 foram comemorados os 25 anos do Espaço 

Schengen, estavam a generalidade das fronteiras reerguidas, com a exceção para alguma 

circulação de trabalhadores transfronteiriços e mercadorias. No início de 2021 vivemos a 3.ª vaga 

da pandemia com novo confinamento, atividades encerradas e restrições à movimentação de 

pessoas. Embora exista a possibilidade de circulação de mercadorias, aquelas tiveram (têm) um 

impacto significativo na circulação de bens e funcionamento dos serviços, o que 

irremediavelmente afetará a economia e a sociedade numa medida e extensão que neste 

momento ainda não são quantificáveis. 

Salientamos que tais factos poderão ter, provavelmente, um efeito negativo sobre a atividade e 

a rentabilidade da Entidade durante o exercício económico de 2021, não sendo, neste momento, 

possível fazer a quantificação dos seus efeitos nas demonstrações financeiras daquele exercício 

que está dependente, entre outros, da dimensão temporal e profundidade desta pandemia, assim 

como da obtenção dos meios financeiros necessários para ultrapassar a fase mais crítica da 

situação. 

Em consequência das orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde decidiu a Mesa 

Administrativa suspender parcialmente a atividade em diversas valências da SCM Lousada.  

Recorreu-se apenas ao mecanismo de lay off “simplificado” nos Serviços de Medicina Física e de 

Reabilitação pela ausência total de atividade e nas valências jardim-de-infância e creche por 

imposição das autoridades competentes. 

Pese embora a dificuldade e imprevisibilidade de estimação dos efeitos, prevemos que o impacto 

na atividade operacional da SCM Lousada possa vir a ter um efeito material nas demonstrações 

financeiras de 2021. Acreditamos, contudo, que não colocará em causa a continuidade das 

operações, assim como os compromissos financeiros assumidos. 

Assim, apesar dos impactos (ou potenciais impactos) decorrentes da persistência da pandemia 

COVID-19, reafirmamos, que o pressuposto da continuidade, utilizado na preparação das 

demonstrações financeiras, se mantém apropriado. 

De acordo com as normas contabilísticas, este evento foi considerado pela gestão como um 

evento subsequente não ajustável. 
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As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas 

pela Mesa Administrativa para submissão à Assembleia Geral. 

 

Lousada, 23 de março de 2021 

 

 O Contabilista Certificado  A Mesa Administrativa 
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Ata do Conselho 

Fiscal 
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Ata da Mesa 

Administrativa 
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Certificação Legal das 

Contas 
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