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1. Introduça o  
 

Ao longo de 2019, a Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela deu continuidade a todo o trabalho 

de funcionamento dos diferentes equipamentos, cada vez mais pro xima de todos os que apoia e 

tambe m da sociedade civil de Mirandela, em que se integra, e da qual e  um marco fulcral. 

Toda a execuça o das atividades descritas neste relato rio resulta de um trabalho empenhado e 

de grande colaboraça o entre os funciona rios da Instituiça o e os diferentes parceiros, formais 

e/ou informais, que direta e/ou indiretamente com ela trabalham e unem esforços no sentido 

de alcançar um objetivo comum – ser uma alternativa sauda vel e um espaço de valorizaça o 

pessoal e social para toda a populaça o em geral e para os seus clientes em especial. 

Por outro lado, todas as atividades a seguir descritas na o sa o mais que a continuidade de um 

processo de aça o/intervença o pelo qual a Instituiça o se tem pautado e que justificam, em pleno, 

todo o investimento te cnico, financeiro e patrimonial. 

Segue-se a descriça o dos va rios equipamentos e serviços, com pormenorizaça o das atividades 

ocorridas ao longo do ano 2019. 
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2. Enquadramento Institucional  

A Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela e  uma Instituiça o de Solidariedade Social, 

multissecular, detentora de um patrimo nio monumental e histo rico assinala vel, 

desempenhando desde sempre um papel de charneira no concelho, sempre ao dispor do 

pro ximo. A crescente visibilidade da Instituiça o, que assume, no meio populacional em que se 

insere, um papel cada vez mais preponderante, garante o investimento e a aposta no 

desenvolvimento e a procura de um serviço cada vez de mais qualidade.   

Com a evoluça o dos tempos e em resposta a s crescentes solicitaço es da sociedade atual e dos 

cidada os naturais e residentes no concelho, a Santa Casa e , sem sombra de du vida, a Instituiça o 

de Solidariedade Social mais influente no meio em que exerce a sua influe ncia. 

Vamos continuar fie is aos princí pios que orientam a nossa multissecular missa o de 

responsabilidade social, que sa o as Obras da Miserico rdia. 

 

Missão 

Praticar a caridade cristã e exercer a solidariedade social, de acordo com as 14 Obras de 

Misericórdia e segundo os princípios da Doutrina Social da Igreja. 

 

Visão 

Ser uma referência local, regional e nacional ao nível da qualidade, da eficácia, da sustentabilidade 

e da diversidade da prestação de serviços à comunidade. 

 

Valores 
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Direitos e Deveres dos Clientes 

A Carta de Direitos e Deveres da Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela foi elaborada em 

compromisso com a Carta dos Direitos Fundamentais da Unia o Europeia, destacando-se: 

 Dignidade 

 Liberdade 

 Igualdade  

 Solidariedade 

 Cidadania 

A respetiva Carta de Direitos e Deveres pode ser consultada no site da SCMM 

(http://scmmirandela.wordpress.com/) bem como nos Regulamentos Internos de cada uma 

das nossas Vale ncias. 

 

Estruturas de Suporte/ Apoio 

A Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela facilita aos seus clientes a escolha e o acesso a 

pessoas que os representem e/ou estruturas/processos de apoio/suporte. Para isso a 

Instituiça o informa os seus clientes sobre quais as pessoas/estruturas que os representem/ 

apoiem e ainda sobre como ter acesso a essas pessoas que os representem e/ou 

estruturas/processos de apoio/suporte. 

Perante isso, foi desenvolvida uma lista, que vai sendo reestruturada, aperfeiçoada e 

disponibilizada de variadas formas, e que pode ser consultada no site da Instituiça o, em 

http://scmmirandela.wordpress.com/ e nos diversos equipamentos da SCMM. 
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3. O rga os Sociais 

ASSEMBLEIA GERAL 

CARGO NOME 

Presidente Luí s Carlos Garcia 

Vice-Presidente Joa o Filipe Teixeira Lopes de Sa  

Secretário Jose  Carlos Teixeira Beça 

Suplente Rui Emanuel da Paixa o Santos 

MESA ADMINISTRATIVA 

CARGO NOME 

Provedor Ade rito Manuel Meneses Cardoso Gomes 

Vice-Provedor Anto nio Jose  Pires 

Vogal Maria Eduarda de Freitas Ferreira Neiva Rosa 

Vogal Fernando Augusto Santos  

Vogal Berta Maria Afonso Liberal 

Suplente Adelaide Maria Morando Carpinteiro 

Suplente Carlos Nuno Cardoso Diogo da Silva 

Suplente Marta Raquel Fontoura Miranda 

CONSELHO FISCAL 

CARGO NOME 

Presidente Victor Domingos Lopes 

Vice-Presidente Aní bal Jose  de Sousa 

Secretário Jose  Alexandre Neves Milheiro de Oliveira 

Suplente Normando Augusto Pereira 

CONSELHO GERAL 

CARGO NOME 

Presidente Jorge Eduardo Guedes Marques 

Secretario Herna ni Torres Moutinho 

Secretario Ví tor Jose  Esteves 

Vogal Luí s Carlos Garcia 

Vogal Ade rito Manuel Menezes cardos Gomes 

Vogal Victor Domingos Lopes 

Vogal Jero nimo Manuel Pinto 

Vogal Jose  Maria Lopes Silvano 

Vogal Manuel Joa o Morais Arau jo 

Vogal Marcelo Jorge Lago 

Vogal Silve rio Benigno Pires 

Vogal Dinis Humberto Veiga 

Vogal Anto nio Joa o de Almeida Lima 

Vogal Ma rio do Nascimento 

Vogal Ju lia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues 

Vogal Anto nio Joaquim Pereira Figueiredo 

Vogal Afonso Henriques Costa 

Vogal Pedro Beato Oliveira de Sousa 

Vogal Fernando dos Santos Lopes 
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4. Polí ticas da Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela 

4.1. Política da Qualidade 
Definida, documentada e implementada a polí tica da qualidade, estabelece metas a longo prazo, 

e evidencia compromisso com a melhoria contí nua. Os colaboradores conhecem a polí tica da 

qualidade da instituiça o, que se traduz em: 

 Promover a qualidade de vida dos clientes; 

 Garantir a satisfação das necessidades e interesses dos clientes; 

 Promover a integração e autonomia do cliente no novo contexto de vida; 

 Promover um Plano de Desenvolvimento Individual ativo e dinâmico. 

 

4.2. Política de recrutamento e retenção de colaboradores 
A polí tica de recrutamento e retença o permite promover a seleça o de profissionais qualificados, 

baseada nos conhecimentos, capacidades/aptido es e compete ncias requeridas, bem como 

desenvolver uma polí tica de igualdade de oportunidades e na o-discriminaça o. 

4.3. Política de reconhecimento de colaboradores e voluntários 
A Santa Casa atua em conformidade com a legislaça o nacional obrigato ria, proporcionando 

condiço es de trabalho apropriadas, um ní vel de qualificaça o e nu mero de colaboradores 

adequado e acordado. A instituiça o avalia as condiço es de trabalho da gesta o, dos colaboradores 

e dos volunta rios. 

4.4. Política de participação 
O facto de existir uma polí tica de participaça o, principalmente para o envolvimento ativo dos 

colaboradores, permite-nos reconhece -los como uma fonte de avaliaça o do desempenho 

organizacional, do desenvolvimento dos serviços e do desenvolvimento dos colaboradores. A 

Instituiça o regista o envolvimento e a avaliaça o dos mesmos. O feedback sera  utilizado no 

planeamento anual e estrate gico e no desenvolvimento dos pro prios colaboradores. 

4.5. Política de ética 
A polí tica de e tica que respeita e assegura a dignidade dos clientes protege-os de riscos 

indevidos e promove a justiça social. A Instituiça o informa os colaboradores e volunta rios sobre 

a polí tica de e tica e os princí pios e valores que orientam o seu comportamento na prestaça o dos 

serviços. 
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4.6. Política de prevenção do abuso físico, mental e financeiro dos clientes 
 

De forma a prevenir o abuso fí sico, mental e financeiro dos clientes a Santa Casa desenvolveu 

tem em funcionamento a polí tica de prevença o do abuso fí sico, mental e financeiro dos clientes.  

 

4.7.  Política de confidencialidade 
 

A polí tica de confidencialidade foi definida e documentada, ainda na o se procedeu a nenhuma 

monitorizar e avaliaça o para assegurar a confidencialidade da informaça o dos clientes e dos 

serviços que lhes sa o prestados.  

 

4.8. Política de melhoria contínua 
 

A Instituiça o envolve os clientes, com base na polí tica para envolvimento ativo, como 

participantes no planeamento e estabelece uma avaliaça o constituí da por um processo de 

dia logo estruturado e contí nuo da gesta o dos serviços, incluindo a definiça o das necessidades, 

a definiça o dos serviços e a avaliaça o da qualidade. 

 

4.9. Satisfação dos Clientes, Colaboradores, Comunidade e  Parceiros  
 

Durante o ano de 2019 na o foram elaborados os inque ritos para mensurar o ní vel de satisfaça o 

e respetivos feedbacks, em relaça o a s atividades e serviços da Santa Casa da Miserico rdia de 

Mirandela, que a reas de desenvolvimento operacional e estrate gico. 
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5. A rea de Gesta o Administrativa 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela continuará a apostar, decididamente no 

desenvolvimento de uma colaboração efetiva entre todos os parceiros, nomeadamente a 

Segurança Social, IEFP, Agrupamento de Escolas, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, 

Centros de Saúde/ULSNE e União das Misericórdias Portuguesas entre outros.  

Por outro lado, os serviços administrativos prosseguem com a implementação de políticas de 

qualidade e qualificação contínua dos recursos humanos, a par com a evolução dos serviços na 

área das tecnologias informáticas e de comunicação, e com adoção e harmonização de 

procedimentos que permitam a melhoria dos serviços prestados. 

A Mesa Administrativa tem vindo a implementar alterações nesses procedimentos tendo 

sempre como objetivo o cumprimento das boas prática, rigor e transparência na administração 

e gestão da Instituição. 

Arquivo e Expediente 

No que diz respeito ao expediente e atendimento direto revela um fluxo cada vez maior, que e  

avaliado sobre va rios aspetos salientando-se os nu meros da corresponde ncia: 

Ano 
Corresponde ncia 

recebida 

Corresponde ncia 

expedida 

2013 480 825 

2014 773 978 

2015 888 856 

2016 932 642 

2017 1002 624 

2018 945 492 

2019 718 469 

 

O volume de corresponde ncia diz bem o elevado movimento e a dina mica imprimida pelos 

diferentes sectores de atividade. 

 

Irmandade 2019 

 

 

A tende ncia de diminuiça o da corresponde ncia expedida deve-se a  utilizaça o, cada vez mais 

frequente, das comunicaço es eletro nicas.   

 

N.º de Irmãos 

2012 

Admitidos 

em 2013 

Admitidos 

em 2014 

Admitidos 

em 2015 

Admitidos 

em 2016 

Admitidos 

em 2017 

Admitidos 

em 2018 

Admitidos 

em 2019 

1799 6 119 54 76 67 142 207 

Total 1805 1924 1979 2055 2122 2264 2471 
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5.1. Gesta o de Clientes 
 

A Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela tem por objetivo prosseguir os fins no a mbito da 

solidariedade e apoio social, designadamente apoio a crianças e jovens, apoio a  famí lia, apoio a  

integraça o social e comunita ria, proteça o dos cidada os na velhice e invalidez e em todas as 

situaço es de care ncia. Ao longo do ano de 2019 prestou cuidados a uma me dia mensal de 1085 

utentes.  

A taxa de ocupaça o foi, em todas as vale ncias, da ordem dos 100%, com exceça o do CATL que, a 

partir do iní cio do presente ano letivo reduziu a taxa de ocupaça o para cerca de 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Informa tica, Manutença o, Aprovisionamento e Transportes (IMAT) 

5.2.1.  INFORMÁTICA 

O sector de Informa tica colmatou as avarias que foram surgindo e atualizou o software e 

hardware de toda a Instituiça o. 

A Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela adquiriu uma plataforma de gesta o documental, 

KOMIDoc, que permite o armazenamento, a gesta o e o compartilhamento de qualquer tipo de 

documento de forma simples, ra pida e segura. 

O KOMIDoc foi implementado no final de 2019 e e  uma soluça o que permite libertar de 

restriço es associadas ao manuseamento de documentos em papel. 
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5.2.2. MANUTENÇÃO 

O Serviço de Manutença o da SCMM conta com uma equipa diversificada de funciona rios, capazes de dar 

resposta a pequenas reparaço es motivadas por problemas que surgem no dia-a-dia. 

No que toca a eficie ncia da Manutença o, sa o va rios exemplos que podem ser observados neste sector. Uma 

das estrate gias com projeça o e  a correta manutença o preventiva e corretiva das ma quinas e 

equipamentos, visando ganhos em performance e reduça o de custos. 

5.2.3. APROVISIONAMENTO 

A funça o do aprovisionamento tem vindo a destacar-se pela sua importa ncia e necessidade.  

No ano de 2019 o aprovisionamento continuou a estrate gia de fornecimento dos bens 

alimentares, outros bens e serviços, onde sa o solicitadas propostas trimestrais ou semestrais e 

para outros bens e serviços e sa o pedidas propostas caso a caso e sempre com base nos valores 

de mercado. O aprovisionamento gere todo o ciclo logí stico entre SCMM e fornecedores e os 

produtos a adquirir. Como o cliente procura o melhor fornecedor, o aprovisionamento procura 

o melhor processo de negociaça o com os fornecedores. 

No que se refere ao controle de stock, tenta mos minimizar as necessidades de capital investido, 

a SCMM tem como polí tica priorita ria evoluir para “stock zero”, mantendo apenas um stock 

mí nimo de segurança para o bom funcionamento das suas vale ncias. 

5.2.4. TRANSPORTES 

A renovaça o da frota automo vel da Santa Casa, tem sido uma constante dos u ltimos anos, e  a 

soluça o mais eficaz para reduzir custos de manutença o. As viaturas afetas ao serviço do apoio 

domicilia rio fazem em me dia 100Km dia rios. Em finais de 2019 adquiriu-se mais uma viatura 

nova, para o apoio domicilia rio do lar de Sa o Sebastia o 
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6. A rea de Recursos Humanos 

6.1. Recursos Humanos     

Para assegurar a boa organizaça o e funcionamento da Instituiça o, bem como a efica cia que se 

exige na prestaça o dois serviços aos nossos utentes, foi necessa rio recorrer algumas vezes a  

contrataça o de novos colaboradores, a termo certo, contratos emprego inserça o e contratos 

emprego inserça o+, e contratos a termo incerto para substituiça o de colaboradores ausentes 

temporariamente por motivos diversos. 

Durante o ano 2019 foi de 343 o nu mero de colaboradores ativos distribuí dos pelos diferentes 

equipamentos. 

Destes, 3 sa o contratos Emprego-Inserça o+ (IEFP), 3 esta o em LSV na o tendo havido 

necessidade de serem substituí dos e 21 esta o em ause ncia prolongada, a serem substituí dos 

enquanto durar o impedimento pelo que, em 31 de Dezembro, era 316 o número de 

colaboradores efetivamente ao serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cessação CT/ Rescisões CT/ Caducidades em 2019 

Cessação CT/Rescisões CT/Caducidades CT em 2019 

Equipamento Nº colaboradores (as)   Motivo 

CAT 1 Mútuo Acordo 

CLDS - 3G 1 Caducidade  C. T. Termo 

Setor Agrícola 
1 Mútuo Acordo  

1 Iniciativa Colaborador 

ERPI Sra Paz 1 Caducidade (Passagem a pensionista) 
Arco - Íris 1 Caducidade (Passagem a pensionista) 

Manutenção 1 Caducidade (Passagem a pensionista) 

SAD - Mirandela 1 Iniciativa Colaboradora 

ERPI Sta Ana 1 Caducidade (Passagem a pensionista) 

Padaria 1 Iniciativa Colaboradora 

ERPI “O Bom Samaritano” 

2 Caducidade (Passagem a pensionista) 

1 Iniciativa Colaboradora 

1 Mútuo Acordo  
Clube de Vida 1 Caducidade  C. T. Termo 

ERPI S. Sebastião 1 Iniciativa Colaboradora 

Lavandaria 1 Mútuo Acordo 

CD Mirandela 1 Mútuo Acordo 

ERPI S. Pedro 1 Caducidade  C. T. Termo 

CATL 1 Mútuo Acordo 

RLIS 2 Caducidade  C. T. Termo 
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6.2. Formaça o 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela promoveu, no ano 2019, a aquisição e atualização de 

competências dos seus colaboradores por forma a melhorar os serviços prestados aos seus 

clientes. 

No início do ano 2019, perante a proposta de formação enviada pela União das Misericórdias 

Portuguesas procedeu-se à análise do diagnóstico de necessidades de formação e selecionaram-

se as áreas consideradas de interesse e adaptadas à Instituição: 

 Área Administrativa: Ética e deontologia profissionais (25h) e Comunicação 

interpessoal e assertividade (25h); 

 Área Infância: Ética e deontologia profissionais (25h) e Higiene, saúde e segurança da 

criança (25h); 

 Área 3ª Idade: Ética e deontologia profissionais (25h) e Contextos de prestação de 

cuidados ao idoso - lares e instituições de saúde (25h). 

Em 2019 não foi cumprida a obrigação da formação profissional aos colaboradores (35h), houve 

71 colaboradoras que frequentaram a formação na área de Saúde Mental na 3º Idade (25h) 

através da Gabinete de Alzheimer de Mirandela, formação gratuita para a Instituição, tal como 

aconteceu durante o ano de 2018. 

A Instituição em 2019 continuou a proporcionar aos colaboradores 3 dias/ano de dispensa de 

serviço para frequência de formação por iniciativa própria, não tendo havido grande 

recetividade. 
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7. A rea da Contabilidade e Finanças 

7.1. Património 
 

A gesta o do Imobilizado assume cada vez maior importa ncia nas instituiço es e tem como 

principal objetivo dotar a a rea financeira com uma base de informaça o a partir da qual e  possí vel 

gerir todo o fluxo de Imobilizado. Desde modo, e  importante tratar e disponibilizar um conjunto 

de informaça o que proporcione uma maior eficie ncia na gesta o financeira e operacional da 

Instituiça o. 

Uma boa gesta o do Imobilizado tem de se basear numa inventariaça o rigorosa, 

permanentemente atualizada, com o correto tratamento contabilí stico e fiscal dos bens, em 

termos de inventariaça o, aquisiça o, registo, afetaça o, seguros, abate, valorimetria e gesta o dos 

bens mo veis e imo veis existentes e  um processo permanente de atualizaça o e melhoria contí nua. 

O inventa rio fí sico teve como objetivos especí ficos, nomeadamente, o levantamento real da 

situaça o do stock para ser levado ao balanço da SCMM, tendo em vista evitar custos e, 

consequentemente, possibilitando a melhoria continua da rentabilidade, com maior controle 

dos produtos existentes, verificando os registos e a quantidade real, para que haja organizaça o 

e uma auditoria da situaça o do stock.  

Presentemente, o inventa rio do Imobilizado e sua catalogaça o esta  concluí do, muito embora este 

seja um processo contí nuo. 

De acordo com as orientaço es do ROC da Instituiça o, em 2017 foi feita uma alteraça o da taxa de 

depreciaça o que vinha a ser praticada na Instituiça o, tendo em atença o que a generalidade dos 

Ativos Fixos Tangí veis te m vindo a ser depreciados pelas taxas ma ximas constantes do D.R. 

25/2009, e que esses ativos, em muitos casos, se encontram totalmente depreciados na 

contabilidade e ainda esta o em condiço es normais de funcionamento e  parecer do ROC, e que 

ate  ser definida uma polí tica para a valorimetria desses ativos em funça o de crite rios 

econo micos, que as taxas de depreciaça o usadas passem a ser as mí nimas constantes do referido 

D. R. 25/2009, de 14 de Setembro, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor das atuais. 
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8. A rea de apoio a pessoas idosas 

8.1. Serviços Sociais 
 

Os Serviços Sociais constituem a base te cnica social de toda a Instituiça o. Representam a 

articulaça o efetiva com os diversos equipamentos e a reas de intervença o, e permitem conceber, 

planear, organizar e potenciar recursos. Realiza um atendimento/acompanhamento ao pu blico 

cerca de 600 pessoas por ano para tratar e resolver as mais diversas situaço es. Continua a ser 

prioridade, a forte determinaça o em dar cumprimento aos acordos celebrados. 

Movimento de Clientes  

Equipamentos Valências N.º de Utentes 

2017 

N.º de Utentes 

2018 

N.º utentes 

2019 

ERPI N.ª Sr.ª Paz ERPI 93 93 93 

ERPI O Bom Samaritano ERPI 71 75 75 

UAI ERPI 15 15 15 

ERPI Santa Ana ERPI 26 25 25 

ERPI S. Sebastião ERPI 27 24 25 

ERPI S. Pedro Velho ERPI 18 18 19 

SAD Laços de Ternura SAD 198 198 198 

SAD S. Sebastião SAD 50 49 49 

SAD S. Pedro SAD 32 35 33 

C.D. “Trigo de 
Negreiros” 

Centro de Dia 27 27 27 

Cantina Social 95 72 80 

Miminho Creche 70 70 90 

Jardim-de-
Infância 

125 125 125 

Arco-Íris Creche 52 53 57 

Jardim-de-
Infância 

73 72 72 

CATL CATL 100 100 50 

CAT Internamento  11 10 10 

U.C.C Média 10 22 22 

Longa 20 20 10 

Totais  1113 1103 1085 

 

8.2. ERPI’S  
 ERPI - Nossa Senhora da Paz 

Nesta vale ncia residem 94 idosos sendo 40 homens e 54 mulheres. Ao longo do ano 2019, 

ocorreram 18 o bitos, sendo 9 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Foram admitidos, 

gradualmente, 18 utentes ao longo do ano 2019, nu mero equivalente ao de o bitos. Tem acordo 

de cooperaça o para 87 utentes. 
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Em 2019 realizaram-se diversas atividades de acordo com o respetivo Plano de Atividades. 

Todas estavam sujeitas a alteraço es, de forma a adaptarem-se aos clientes. Estes na o so  

participaram nas atividades como tambe m ajudaram a organiza -las. A taxa de participaça o foi 

de 20%. E  importante salientar que se realizou pela segunda vez, a “Festa da Famí lia” uma 

atividade em conjunto com clientes, crianças do CAT, colaboradoras e famí lia no espaço exterior 

da ERPI, com procissa o e encenaça o ao vivo dos miste rios da reza do Terço, seguindo-se o lanche 

conví vio e animaça o musical, tendo tido uma taxa de participaça o de 80%. Em seguida destacou-

se a festa de Natal com uma participaça o de 90%. 

No a mbito das condiço es de segurança foi feita a necessa ria manutença o do Equipamento e 

foram adquiridos estores para o sala o de conví vio e alguns quartos, uma cadeira de banho 

assistido, aparelhos de ar condicionado para melhor combater as necessidades e continuarmos 

a prestar um bom serviço aos nossos clientes. 

 

 ERPI - O Bom Samaritano 

Esta estrutura residencial acolheu ao longo do ano 90 idosos sendo 32 homens e 58 mulheres, 

ocorreram 28 o bitos, sendo 12 do sexo masculino e 16 do sexo feminino. Decorreram 

gradualmente ao longo do ano 39 novas entradas, sendo 19 do sexo masculino e 20 do sexo 

feminino, destas novas entradas 4 senhoras foram transferidas para a ERPI N.ª Sr.ª da Paz, 

existiram ainda 3 desiste ncias (regresso a casa) do sexo masculino e 1 transfere ncia para Centro 

de Dia. Tem acordo de cooperaça o para 46 utentes.  

Em 2019 realizaram-se diversas atividades de acordo com o respetivo Plano de Atividades, todas 

estiveram sujeitas a alteraço es, de forma a adaptarem-se aos clientes. Durante o ano foram 

implementados 100% de Planos Individuais. Foi efetuada a monitorizaça o e avaliaça o e existiu 

ainda a necessidade de proceder alteraço es e reformulaço es nos PI’s. Existiram pequenos 

imprevistos ao longo do ano, contudo ultrapassados sem nunca colocarem em causa a 

continuidade dos serviços prestados. Imprevistos esses essencialmente meca nicos e de recursos 

humanos, ultrapassados sempre sob coordenaça o das direço es te cnicos com os serviços de 

manutença o da Instituiça o, bem como com a equipa de colaboradores do ERPI. Relativamente a 

barreiras existentes, ao longo de 2019, foram identificadas algumas barreiras fí sicas e de 

recursos humanos que foram colocando em causa o cumprimento de objetivos estabelecidos 

pela direça o te cnica. Na o foram efetuadas as aço es de melhoria no a mbito das condiço es de 

segurança do equipamento, nomeadamente obras de manutença o no interior do edifí cio a 

pavimentos, paredes e tetos, e no exterior, em toda a estrada/caminho que ronda o edifí cio, 

tendo vindo a agravar-se o estado geral do edifí cio. 
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 ERPI – Santa Ana 

A ERPI Santa Ana prestou apoio a 27 idosos em internato permanente, 4 homens e 23 mulheres. 

Ocorreu 1 o bito do sexo feminino e foram admitidos 2 utentes sexo feminino, transferidas da 

ERPI “O Bom Samaritano”. Tem acordo de cooperaça o para 15 utentes. 

Durante o ano de 2019 as atividades previstas no plano de atividades foram realizadas e 

alcançados os objetivos propostos para cada uma dessas atividades. 

Na o existiram barreiras que pusessem em causa o normal funcionamento do equipamento, e os 

objetivos propostos foram cumpridos com e xito. 

Realizaram-se os necessa rios serviços de manutença o do Equipamento. 

 

 ERPI – S. Sebastião 

Prestou apoio a 24 residentes em internato permanente, registamos 4 o bitos, tendo sido, 2 do 

sexo masculino e 2 do sexo feminino. Tem acordo de cooperaça o para 19 utentes. 

Sa o prestados serviços de alimentaça o apropriada, cuidados de higiene e conforto, cuidados 

me dicos e de enfermagem, fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento psicolo gico e ainda 

outras atividades que fomentam o conví vio, animaça o social, ocupaça o de tempos livres. As 

atividades desenvolvidas ao longo do ano 2019 foram asseguradas pela equipa multidisciplinar 

nas a reas da fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento psicolo gico, gina stica se nior, e 

atividades manuais. Para ale m do trabalho desenvolvido por esta equipa, foram ainda realizadas 

as atividades comemorativas. 

Durante o ano de 2019 foram realizadas obras de conservaça o/manutença o no interior do 

edifí cio, colmatando va rios problemas de humidade no piso inferior, foram revestidos todos os 

quartos e vestia rios com material adequado para o tratamento das humidades, na o so  tonou os 

quartos mais conforta veis como os enriqueceu esteticamente. 

 

 ERPI – S. Pedro 

Ao longo do ano de 2019 prestou apoio a 18 residentes em internato permanente. Tem acordo 

de cooperaça o para 14 utentes. 

Os serviços prestados a estes clientes sa o a alimentaça o apropriada, cuidados de higiene e 

conforto, cuidados me dicos e de enfermagem, fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento 

psicolo gico e ainda outras atividades que fomentam o conví vio, animaça o social, ocupaça o de 

tempos livres. As atividades desenvolvidas ao longo do ano 2019 foram asseguradas pela equipa 

multidisciplinar nas a reas da fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento psicolo gico, 

gina stica se nior, e atividades manuais. Para ale m do trabalho desenvolvido pela equipa, foram 

ainda realizadas as atividades comemorativas. 
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Na o foi possí vel realizar a ampliaça o do edifí cio, nomeadamente, as despensas para 

armazenagem de produtos alimentares, e a criaça o de um espaço reservado para separaça o de 

roupas (sujos/limpos). No entanto espera-se que seja possí vel no ano 2020.  

No dia 13 de setembro de 2019, foi aprovada a candidatura apresentada ao Fundo rainha Dona 

Leonor(FRDL), no montante na o reembolsa vel de 88.334,89€, para ampliaça o do equipamento 

e consequentemente o aumento do nu mero de camas para assegurar a sustentabilidade do 

equipamento. 

 

8.3. Centro de Dia de Mirandela “Trigo de Negreiros” 

O Centro de Dia destina-se a acolher a pessoa idosa, de ambos os sexos, para a satisfaça o das 

suas necessidades ba sicas e que expressem livremente a sua vontade em serem admitidas. No 

ano de 2019 viu o seu Acordo de Cooperaça o com o ISS, I.P. - Centro Distrital de Bragança, 

aumentado para 23 clientes, e mantendo a capacidade estabelecida para 30 utentes.  

Esta resposta social contou durante o ano de com a freque ncia ma xima (100%) de clientes, de 

acordo com a sua capacidade, e realizaram-se diversas atividades constantes no respetivo plano 

de atividades, elaborado em conjunto com a equipa multidisciplinar. A taxa de participaça o nas 

atividades foi de 60%. Ao longo do ano trabalha mos de forma a tentar aumentar a taxa de 

participaça o dos clientes nas atividades, considerando sempre a sua satisfaça o. Os planos 

individuais (PI’s) continuaram a ser elaborados e a sofrer alteraço es, de acordo com o modelo 

aprovado, tendo sido atingidos os objetivos e metas individuais para cada novo cliente.  

Considerando que o nosso trabalho deve assentar numa boa organizaça o, gesta o e 

rentabilizaça o dos recursos humanos e materiais, e com vista a  prestaça o de um serviço de 

qualidade, a resposta social Centro de Dia, encontra-se a implementar o Sistema de Gesta o da 

Qualidade - EQUASS. 

Nos gra ficos que se seguem pode observar-se que a idade predominante dos clientes integrados 

no Centro de Dia se situa na faixa eta ria dos 75 a 90 anos, sendo que o sexo masculino se 

apresenta com um maior nu mero de frequentadores 

 

 

 

 

 

 

 

Na o existiram obsta culos ao ní vel das infraestruturas que pudessem por em causa os serviços 

prestados e o cumprimento dos objetivos estabelecidos.  
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8.4. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
 

O Serviço de Apoio Domicilia rio traduz-se na resposta social que consiste na prestaça o de 

serviços individualizados e personalizados no domicí lio destinada a uma populaça o cada vez 

mais esta  envelhecida que, por esse motivo ou por doença, deficie ncia ou outro impedimento, 

na o possa assegurar, tempora ria ou permanentemente, a satisfaça o das suas necessidades e/ou 

as atividades da vida dia ria. Outro ponto muito positivo desta resposta e  contribuir de forma 

muito significativa para evitar, retardar ou diminuir o tempo de internamento em ERPI, 

permitindo assim a permane ncia no domicí lio, entre familiares e amigos, no meio a que esta o 

ligados e em que esta o inseridos. 

Como forma de melhor divulgar este serviço, as carrinhas adquiridas para o SAD esta o 

caraterizadas com paine is publicita rios alusivos aos serviços que prestamos. 

De va rias formas tem-se procurado consolidar o papel desta importante resposta social na 

cidade e em todo o concelho de concelho de Mirandela.  

Na o existiram obsta culos ao ní vel das infraestruturas que pudessem por em causa os serviços 

prestados. 

 

 SAD Laços de Ternura  

O SAD – “Laços de Ternura” tem capacidade para 204 e Acordo de Cooperaça o estabelecido entre 

a SCMM e a Segurança Social para 198 clientes da cidade e do concelho de Mirandela. Durante o 

ano de 2019 usufruí ram ainda dos nossos serviços va rios clientes da Cantina Social e do Centro 

de Dia e prestou apoiou a uma me dia de 200 clientes distribuí dos pelas seguintes freguesias: 

Mirandela, Carvalhais (Contins e Vila Nova das Patas), Mascarenhas, Suça es (Eivados, Eixos e 

Paitorto), Passos, Franco e Vila Boa, Lamas de Orelha o (e Fonte da Urze), Abreiro (e Milhais), 

Marmelos, Ceda es, Vale de Asnes, Caravelas, Sa o Salvador, Freixeda e Vila Verde.  

Os encaminhamentos para outras estruturas de apoio ocorreram com freque ncia ao longo do 

ano 2019, nomeadamente para ERPI. 

Prestaram-se os serviços de: marcaça o/acompanhamento a consultas, encaminhamento para a 

RLIS e outras respostas sociais. Foram levados a consultas me dicas no Centro de Sau de local, e 

ao Centro Hospitalar do Nordeste cerca de 24 clientes que se encontram sem retaguarda 

familiar. 

O SAD “Laços de Ternura” e  uma refere ncia a ní vel nacional, um dos maiores do paí s, o que muito 

nos orgulha, mas tambe m nos exige uma grande logí stica e a reajustamentos dia rios. 
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 SAD de S. Sebastião e S. Pedro 

Atualmente atrave s do SAD de S. Sebastia o, prestamos apoio a uma me dia de 50 clientes 

dispersos pelas aldeias de Vale-de-Salgueiro, Miradezes, Valongo das Meadas, Cabanelas, 

Abambres, Vale de Juncal, Vale de Telhas, Vale de Gouvinhas, Vale Maior, Quintas e Vale Martinho.  

 

Atrave s do SAD de S. Pedro prestamos apoio a uma me dia de 40 clientes, dispersos pelas aldeias 

de S. Pedro Velho, Vilar de Ouro, Soutilha, Aguieiras, Pa dua Freixo, Corriça, Ervideira, Fradizela, 

Ribeirinha, Ferradosa e Bouça. 

 

Aos clientes sa o prestados serviços de alimentaça o cuidada e variada, higiene pessoal, higiene 

habitacional, tratamento de roupa, apoio psicossocial, controlo de medicaça o conforme 

prescriça o me dica, transporte, acompanhamento e marcaça o de consultas me dicas, 

levantamento de medicaça o na farma cia, pagamento de a gua, luz, telefone, etc. 

E  de realçar o facto de muitas das aldeias estarem a ficar desertificadas, pelo que temos assistido 

a um decre scimo no nu mero de utentes em SAD, no entanto as saí das devem-se apenas a 

falecimento ou estado agravado de sau de, sendo retirados do domicí lio. 

Este serviço e  uma resposta social que consiste na prestaça o de cuidados individualizados e 

personalizados no domicí lio, tendo como principais objetivos, contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos e famí lias, retardando ou evitando a institucionalizaça o.  

Outro ponto muito positivo desta resposta e  contribuir de forma muito significativa para evitar, 

retardar ou diminuir o tempo de internamento em unidades hospitalares, permitindo a 

convalescença no domicí lio.  

Aos clientes sa o prestados os serviços de alimentaça o cuidada e variada, higiene pessoal, higiene 

habitacional, tratamento de roupa, apoio psicossocial, controlo de medicaça o, entre outros. 
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9. A rea da Infa ncia e Juventude 

9.1. Centros de Infância 

9.1.1. ARCO-ÍRIS 

As atividades programadas no Plano Anual na componente do projeto educativo, tal como as 

atividades programadas segundo o tema do projeto, foram realizadas com sucesso, 

A  semelhança dos anos anteriores, trabalhamos em parceria com a Ca mara Municipal nas 

seguintes atividades: 

 Na Biblioteca, mensalmente, os grupos dos 4 e 5 anos assistiram a  hora do conto 

e realizaram a atividade “Vamos Cartonar”; 

 Participaram nas festividades do Carnaval; 

 Participaram nos desfiles dos jardins No madas. 

 Assistiram ao jogo de futebol feminino entre Portugal e E.U.A. 

Continuamos a trabalhar em parceria com va rias identidades, tal como os Centros de Sau de I e 

II, Agrupamento de Escolas de Mirandela, G.N.R., P.S.P., Juntas de Freguesia, Faculdade de 

Nutriça o da Universidade do Porto, continuando a ser desenvolvido o projeto “Hero is da Fruta”. 

Com Faculdade de Nutriça o da Universidade do Porto e a Unia o das Miserico rdias Portuguesas 

trabalhamos no a mbito do projeto “Nutricie ncia”, com o objetivo de, em conjunto, sensibilizar as 

crianças e os pais para uma alimentaça o sauda vel. 

 O Projeto “Hero is da Fruta” foi-nos proposto em 2016, com continuidade em 2019, pela 

Associaça o de Obesidade Infantil para, desta forma, incentivarmos as nossas crianças a ter 

lanches sauda veis. E  importante criar a s crianças ha bitos alimentares sauda veis, assim sendo, 

as educadoras aderiram mais uma vez ao projeto Hero is da Fruta, em que o tema proposto foi 

“Alimentaça o sauda vel e sau de oral”. Os lanches continuaram a incluir uma peça de fruta, e 

desenvolveram-se atividades de culina ria nas salas do pre -escolar sobre o tema. Para finalizar 

fizeram o Hino dos Hero is da Fruta. 

Fomos visitados va rias vezes pelo grupo de enfermeiras responsa veis pela Sau de Escolar, com a 

apresentaça o de diferentes atividades, e iniciou-se a lavagem dos dentes com as crianças dos 4 

e 5 anos. Tambe m tivemos a visita da Drª Bebiana (me dica dentista do centro de Sau de) para 

fazer o rastreio oral aos meninos do pre -escolar. Os temas “A importa ncia do exercí cio fí sico na 

Sau de“ e “Posturas corporais” tambe m foram apresentados pela equipa de enfermeiros do 

Centro de Sau de.  

 Durante este ano houve muita atividade desportiva no exterior do CI, como gincana de 

bicicletas, trotinetas e jogos tradicionais, entre outros. O grupo dos 4 e 5 anos foram diretamente 

a  associaça o para a demonstraça o que teve lugar na Reginord. O Clube de Te nis de Mesa C.T.M. 

fez sensibilizaça o para a pra tica deste desporto na infa ncia e estabeleceu um protocolo de 
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colaboraça o com a SCMM, onde as crianças da sala dos 5 anos podem praticar a atividade de 

te nis de mesa, uma vez por semana, gratuitamente nas instalaço es do C.I. 

Mas na o menos importante e  desperta -los para o sentimento de interajuda, assim colaboramos 

com a associaça o Mundos de Vida e celebramos o Dia do Pijama onde angariamos dinheiro para 

ajudar crianças institucionalizadas, na Associaça o Mundos de Vida. E para comemorar o dia 

Mundial da Alimentaça o, conta mos com a presença de um colaborador da S.C.M.M para explicar 

a s crianças a utilidade do Banco Solida rio, e para finalizar fez-se recolha de alimentos para 

famí lias carenciadas. 

Demos iní cio ao novo ano letivo a descobrir a cidade de Mirandela e o concelho. 

No encontro intergeracional realizado no Parque da Cocheira com os idosos da SCMM, , com um  

almoço conví vio,  o CI Arco-I ris participou na animaça o dos presentes com danças por parte de 

um  grupo de crianças dos 5.  

No dia dos avo s realizaram-se lanches conví vio com os idosos dos lares e para animar a tarde 

contamos com a presença do grupo de cavaquinhos da Universidade Se nior. 

Existiram algumas barreiras fí sicas e outras ao ní vel dos recursos humanos que foram 

ultrapassadas no sentido de manter e dar continuidade aos serviços prestados. 

Foram implementados 55 PI's na Creche, monitorizados em fevereiro e em junho, tendo como 

responsa veis a Educadora e Auxiliar de cada sala. No Pre -Escolar foram 74 PI`s implementados 

monitorizados em dezembro, março e junho, tendo tambe m como responsa veis a Educadora e 

Auxiliar. 

 

Número de criança por Sala 

 

 

 

 

 Jan. a 
Ago. 2017 

Set. 2017 a  
Dez. 2017 

Jan. a 
Ago. 2018 

Set. 2018 a  
Dez. 2018 

Jan. a 
Ago. 2019 

Set. 2019 a  
Dez. 2019 

Sala 0 anos 11 10 10 10 10 10 

Sala 1 ano 16 14 14 15 14 15 

Sala 2 anos 27 30 30 30 30 32 

Sala 3 anos 25 25 25 25 25 19 

Sala 4 anos 23 24 25 24 25 25 

Sala 5 anos 25 24 25 25 25 25 

Total 127 127 129 129 129 126 
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9.1.2. MIMINHO 

 

Durante o ano letivo de 2018/19 o Corpo docente, do Centro de infa ncia “ O Miminho” realizou 

o Plano Anual de Atividades de acordo com o nosso Projeto Educativo “A  Descoberta de 

Portugal”, que visava despertar nas crianças o espirito de pertença, de aceitaça o e respeito pela 

diversidade de culturas, religia o assim como tambe m educa -las no sentido da preservaça o e 

manutença o do meio ambiente para a nossa vida e de todos os seres vivos, pois so  desta forma 

poderemos contribuir para que os seus recursos sejam sempre puros e mais duradouros.  

Durante o ano 2019 definiu–se como subtema do projeto “A  descoberta da nossa 

cidade/concelho”. Tendo como principais objetivos: 

 Alargar os conhecimentos sobre os costumes e tradições de Mirandela e conselho. 

 Descobrir a nossa cidade no que diz respeito à arquitetura, pintura, artesanato, gastronomia, 

música, festas populares entre outras. 

 Conhecer a história da nossa cidade (contexto histórico). 

 Incentivar para uma participação mais ativa por parte das famílias. 

De setembro a dezembro, iniciou-se o subtema Educaça o intercultural, tendo como objetivos: 

 Cultivar atitudes positivas e de abertura face á diversidade linguística e cultural existente no 

nosso país e no mundo; 

 Fomentar a inserção das crianças em grupos sociais no respeito pela pluralidade das culturas 

 Educar as crianças no sentido de respeitar a diferença, promovendo atividades de partilha e 

respeito; 

 Incentivar para uma participação mais ativa por parte da família. 

Para ale m destas atividades foram realizadas outras que na o constavam no plano anual. 

 
Número de criança por Sala – Creche/Jardim-de Infância 

 

 Setembro a 
 Dez. 2017 

Janeiro a 
Agosto 2018 

Setembro a 
 Dez 2018 

Janeiro a 
Agosto 2019 

Setembro a 
 Dez 2019 

Sala 0 anos – N.º 1 10 10 11 10 11 

Sala 0 anos – N.º 2 **** **** **** **** 9 

Sala 0 anos – N.º 3 **** **** **** **** 9 

Sala 1 ano 14 14 (1NEE) 15 16 16 

Sala 1 ano 14 14 15 16 16 

Sala 2 anos 16 16 16 (1 NEE) 16(1NEE) 18 

Sala 2 anos 16 16 17 17 18 

Sala 3 anos 24 (1 NEE) 24 (1 NEE) 24 (1 NEE) 25 (1 NEE) 23 (2 NEE) 

Sala 3 anos **** 20 (1 NEE)  **** **** 

Sala 3/5 anos 20 (2 NEE) **** 22 (1 NEE) 22(1NEE) 24 (1 NEE) 

Sala 4 anos 25 (1 NEE) 24 (1 NEE) 24 (1 NEE) 22 (1 NEE) 25 (1 NEE) 

Sala 3/4 anos **** **** 23 (2 NEE) **** 24 (1 NEE) 

Sala 5 anos 24(4 NEE) 24 (4 NEE) **** 24 (1NEE) 22 (1NEE) 

Total 188 188 191 191 214 
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9.2. CAT “Raio de Sol” 
 

O Centro de Acolhimento Tempora rio “Raio de Sol” e  uma resposta pertencente a  Santa Casa da 

Miserico rdia de Mirandela. Visa o acolhimento tempora rio de crianças dos 0 aos 18 anos, do 

sexo masculino e feminino, com lotaça o ma xima de 14 crianças e/ou jovens 

No ano 2019 foram desenvolvidas as atividades que estavam programadas no Plano Anual de 

atividades. 

Todas as crianças/jovens acolhidos sa o integrados em equipamentos da comunidade, como 

sejam Infanta rios e Escolas, para ale m de p+oderem disfrutar de atividades lu dicas e/ou 

desportivas, como o futebol, piscina, yoga, gina sio, escolas de mu sica, entre outros.  

O objetivo primordial do CAT “Raio de Sol” e  garantir o acolhimento imediato de crianças e 

jovens em situaço es de perigo, proporcionando-lhes condiço es para a definiça o do seu projeto 

de vida e adequado encaminhamento. 

No que respeita ao movimento do CAT ao longo do ano de 2019, pode ser esquematizada da 

seguinte forma: 

 

Entradas Saí das Permane ncia 

CPCJ Seg. S. Tribunal 1 0-5 (anos) 6-11 (anos) 12-18 (anos) M F 

1 ----- ----- 2 0 6 7 1 

 

 

Os PSEI dos utentes foram no ano de 2019 realizados tendo sempre em conta a participaça o das 

crianças e jovens que se encontram na faixa eta ria apropriada para poder ja  colaborar e refletir 

sobre os objetivos adequados para eles e tambe m sobre objetivos que sejam sensatos e 

exequí veis. Continuamos a trabalhar diariamente no CAT para que as crianças e jovens tenham 

mais contato e interaça o com as famí lias.  

A participaça o da criança/adolescente no seu projeto de vida parece-nos garantir maior 

satisfaça o e bem-estar a todos os utentes, pois torna o envolvimento do utente com o seu pro prio 

projeto muito maior. 

 Tal como em anos anteriores, respeitamos tambe m a autodeterminaça o de cada utente no plano 

anual de atividades, onde atrave s de uma reunia o com todas as crianças entre os seis e os dezoito 

anos, cada criança e jovem sugeriu uma atividade que gostaria de ver concretizada. Esta 

participaça o promete-nos tambe m maiores expetativas de sucesso ja  que as atividades sa o 

escolhidas pelos utentes, logo garantindo-nos assim a sua mais fa cil e entusia stica adesa o. 

Escolaridade 

Creche Pre -escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secunda ria Curso Profissional 

1 1 0 3 1  2 
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Em relaça o a estruturas de apoio e suporte, os jovens utentes do CAT continuam a ser 

encaminhados, quando se considera necessa rio, para os serviços de pedopsiquiatria, isto 

quando a terapia de apoio realizada pela psico loga do CAT, por si so , ja  na o consegue dar uma 

resposta a s problema ticas exibidas pelos utentes. Realizam orientaça o e encaminhamento 

vocacional na sua escola, e sa o tambe m orientados para enfermeiras e, quando tal seja 

apropriado, para consultas especificas de planeamento familiar nos Centros de Sau de, pois 

pretendemos educar jovens informados e esclarecidos. Por vezes registam-se tambe m 

encaminhamentos para Lares de Infa ncia e Juventude ou outros Centros de Acolhimento 

Tempora rio como nova alternativa de projeto de vida. As saí das (3) no ano de 2019 tiveram 

como medida alternativa a inserça o na famí lia e adoça o. A nossa maior dificuldade ao longo dos 

anos, continua a ser o relacionamento com as famí lias dos utentes, que muitas vezes 

demonstram falta de compete ncias e cooperaça o a todos os ní veis, pondo em causa os nossos 

objetivos em relaça o ao bem-estar emocional e ao pro prio comportamento das crianças/jovens, 

dificultando e atrasando muito todo o trabalho que e  feito dentro da Instituiça o. Esta limitaça o, 

apesar de ser continuamente trabalhada, continua realmente a ser um dos nossos maiores 

obsta culos, pois continuamos a lidar com famí lias destruturadas e deslocalizadas, com as quais 

pouco ou nenhum trabalho consegue ser realizado.  

No ano de 2019 a maior barreira tem sido a crescente diminuiça o de pedidos de vaga por parte 

das CPCJ’s, Tribunais e Segurança Social e tambe m a especificidade cada vez mais difí cil do tipo 

de pedidos recebidos. Os jovens que recebemos apresentam-se com problema ticas cada vez, 

mais graves e difí ceis, sendo a resposta a dar mais difí cil. Tambe m ao ní vel de respostas na a rea 

da sau de mental a ní vel me dico, temos um grave problema, ja  que a ajuda ao ní vel da 

especialidade de pedopsiquiatria e  mí nima, pois existe apenas uma pedopsiquiatria no distrito 

que na o consegue acompanhar as crianças e jovens com a celeridade e freque ncia desejada. 

No ano de 2019, foram planeadas e executadas atividades de cariz cultural, social, lu dico e 

recreativo, atrave s das quais tentamos visar a participaça o de todas as crianças da nossa 

resposta social. A respeito da realizaça o e desenvolvimento das atividades, no que respeita a  sua 

adequaça o em funça o das motivaço es e interesses (individuais e do grupo) e atendendo aos 

projetos de vida de cada criança/jovem (Plano Socio Educativo Individual) as atividades foram 

bem-sucedidas. 
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9.3. CATL “ABC” 
 

No ano de 2019 de Janeiro a Setembro mantivemos a freque ncia de 100 crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade que frequentam as diversas escolas da cidade e 

sa o divididos por grupos de trabalho com o objetivo de dar primazia ao apoio pedago gico 

melhorando o seu aproveitamento escolar. Neste sentido, desenvolveram-se as atividades que 

estavam programadas no calenda rio escolar bem como no calenda rio anual do equipamento, 

nomeadamente atividades livres, informa tica, xadrez, matema tica, portugue s, apoio ao estudo, 

ingle s, piscina, gina stica, e as colo nias de fe rias que se realizam nas pausas letivas da Pa scoa, 

Carnaval e Vera o. Desenvolveram-se atividades em piscina coberta e gina stica, promovendo o 

controlo do corpo, desenvolvendo a auto-estima e a confiança pessoal e de grupo. Para as aulas 

de nataça o conta mos com a colaboraça o dos te cnicos do Clube de Vida. Durante as pausas letivas 

realizaram-se algumas viagens pedago gicas. Durante a colo nia de vera o estivemos na piscina de 

Mirandela e Vila Flor, Albufeira do Azibo.  

De Setembro a Dezembro de 2019 ocorreu uma reduça o gradual, mas acentuada do n.º de 

utilizadores do CATL, estando a Instituiça o a ponderar transfere ncia dos acordos desta resposta 

social para outra. 

O hora rio de funcionamento do CATL “ABC” e  das 07h30 a s 19h30 de segunda a sexta. Conta, a 

tempo inteiro, com 3 colaboradoras, e uma colaboradora a meio tempo.  

Ao longo do ano existiram pequenos imprevistos, que foram imediatamente ultrapassados, sem 

de forma alguma colocarem em causa a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes. 
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10. A rea da sau de 

10.1. UCC – João Paulo II 

A Unidade de Cuidados Continuados “Joa o Paulo II” manteve-se, ao longo do ano 2019, em 

funcionamento, com 22 camas na tipologia de Me dia Duraça o e Reabilitaça o e 20 camas na 

tipologia de Longa Duraça o e Manutença o, mantendo-se ainda fechadas 2 camas por falta de 

acordo com a ARS Norte e a Segurança Social. Fruto do alargamento de camas na tipologia de 

Me dia, iniciou-se a renegociaça o do protocolo de prestaça o de serviços com o HTQ, S.A., onde a 

SCMM contrata serviços hospitalares (serviços me dicos, enfermagem, fisioterapia, farma cia, 

nutriça o, terapia ocupacional e da fala) e outros como alimentaça o, limpeza, eletricidade, a gua, 

ga s e condomí nio. 

No decorrer de 2019, a taxa de ocupaça o dos Cuidados Continuados – Joa o Paulo II, apresentou 

uma me dia para a Longa de 98,8% e para a Me dia de 95,9%.  

Verificou-se durante o ano 2019 a admissa o de 158 doentes nos Cuidados Continuados –Joa o 

Paulo II, nomeadamente 126 na tipologia de Me dia Duraça o e Reabilitaça o e 32 na tipologia de 

Longa Duraça o e Manutença o. Existiram 131 altas e infelizmente, houve a registar o falecimento 

de 28 doentes. 

Relativamente a  provenie ncia, verificou-se a admissa o de doentes de 28 concelhos diferentes, 

sendo 39 origina rios do nosso concelho (Mirandela), em 2º lugar o concelho de Valpaços, em 3º 

lugar o concelho de Vila Real e em 4º lugar o concelho de Macedo de Cavaleiro e em 5º lugar com 

valores muito pro ximos o concelho de Vila Flor. 

No que se refere a  faixa eta ria, a idade dos doentes admitidos esteve compreendida entre os 34 

e os 99 anos. Constatou-se que a faixa dos 80 anos (69 admisso es) continua a ter uma expressa o 

significativa no nu mero de admisso es, seguida da faixa dos 70 anos (36 admisso es) e da faixa 

dos 60 anos (25 admisso es). A me dia de idades dos doentes e  de 71 anos. 

Numa lo gica de otimizaça o organizacional em ordem a  obtença o de maior eficie ncia com 

consequentes ganhos de produtividade, deu-se continuidade a um plano de formaça o para todos 

os colaboradores integrados nas UCC, totalizando 256h30m. 

As UCC delinearam um conjunto de objetivos para 2019, sendo que mais de 71% destes objetivos 

foram alcançados com sucesso:  

- A integraça o das restantes 2 camas na RNCCI; (na o alcançado) 

- Continuaça o da construça o de uma sala sensorial; (alcançado) 

- Renegociaça o do protocolo de prestaça o de serviços com o HTQ, S.A.; (na o alcançado) 

- Publicaça o de artigos das UCC’s e dinamizaça o das suas pa ginas web’s; (alcançado) 

- Manter a taxa de ocupaça o igual ou superior a 85%; (alcançado) 

- Realizaça o/avaliaça o da satisfaça o dos clientes, familiares e colaboradores; (alcançado) 

- Avaliaça o/mediça o dos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a UCC. (alcançado) 
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A Unidade acolheu, no ano 2019, um total de 8 estagia rios, 1 de Te cnico de Contabilidade, 3 de 

licenciatura em Gerontologia e 4 de Te cnicos Auxiliares de Sau de. 

Colocar o doente/utente dos Cuidados Continuados no centro do sistema e  certamente uma das 

mais significativas transformaço es verificadas nas u ltimas de cadas no domí nio da prestaça o de 

cuidados de sau de. Os Cuidados Continuados – Joa o Paulo II prestam um serviço humanizado ha  

cerca de 6 anos, dando resposta a s necessidades da Comunidade local, regional e nacional 

10.2. Clube de Vida 
 

 Ao longo de 2019 a Equipa Multidisciplinar conseguiu abranger cerca 60% dos clientes das 

ERPI´s da Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela, atrave s da Animaça o de Idosos, da 

Psicologia, da Gina stica Geria trica, da Psicomotricidade e da Fisioterapia, promovidas pelos 

Te cnicos da E.M. 

Atingiu 100% das crianças do Pre –Escolar dos Centros de Infa ncia da Santa Casa da Miserico rdia 

de Mirandela atrave s da Atividade Fí sica nos 3,4 e 5 anos 

Atingiu 60% das crianças do C.A.T.L. da Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela atrave s da 

Nataça o. 

No Clube de Vida a evoluça o do nu mero de clientes nas diversas atividades foi a seguinte:  

Como conclusa o, consideramos que o Plano de Atividades de 2019, foi concluí do em grande 

parte, tendo sido realizadas a maioria das atividades planeadas. Foram ainda realizadas 

atividades na o planeadas, consideradas importantes para a melhoria contí nua do desempenho 

desta Instituiça o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Atividade concessionada 

 

 

 

Atividade N.º médio semanal de clientes  

2019 

Ginásio 330 

Tabata 55 

Localizada 40 

Pilates 30 

Jujutsu    a) 10 

Yoga        a) 20 
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11. Projetos de Apoio a  Famí lia e Comunidade 

11.1. RLIS 

A Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela visa, com este projeto, desenvolver uma nova 

intervença o que garanta melhores respostas de proximidade a  populaça o alvo. Trata-se de um 

serviço que pretende responder eficazmente a s situaço es de crise e ou emerge ncias sociais e 

assegurar o apoio te cnico, tendo em vista a prevença o e resoluça o de problemas sociais. O 

serviço chega a todas as localidades no concelho de Mirandela, uma vez que sa o realizadas 

visitas domicilia rias aos cidada os/beneficia rios do SAAS-RLIS, bem como a s Juntas de Freguesia 

do concelho. 

No que concerne ao atendimento a  comunidade, o ano 2019 manteve a tende ncia dos u ltimos 

anos, que reflete um aumentado significativo dos atendimentos para recolha de informaça o para 

candidaturas a ERPI e SAD, o que demonstra uma sociedade cada vez mais envelhecida.  

A RLIS cooperou em 2019 juntamente com todas as entidades pertencentes a  Rede Social de 

Mirandela na iniciativa solida ria “Cabaz de Natal” destinada a apoiar beneficia rios da 

comunidade, referenciados pelo nosso serviço e pela equipa do protocolo RSI.  

De registar que os atendimentos da Equipa da RLIS vieram contribuir para uma diminuiça o, em 

nu mero, do tradicional atendimento realizado pelo gabinete dos Serviços Sociais da SCMM. 

Em 2019 destacaram-se como principais sinalizadores a PSP e GNR, seguindo-se os Centros de 

Sau de de Mirandela. 

Este projeto chegou ao fim no dia 31/12/2019, passando os  

beneficia rios a dirigir-se ao atendimento da Segurança Social de Mirandela.  

 

11.2. Cantina Social 
 

A Cantina Social foi criada no 3.º trimestre do ano de 2012 e integra o Plano de Emerge ncia 

Alimentar, para apoiar as famí lias mais carenciadas. Esta  inserido na Rede Solida ria de Cantinas 

Sociais e permite garantir a s pessoas e/ou famí lias que mais necessitam, o acesso a refeiço es 

dia rias gratuitas ou com custo simbo lico para o consumo no equipamento ou no domicí lio, em 

regime de take–away. Assegura aos utentes o fornecimento de uma refeiça o dia ria, por pessoa, 

constituí da por uma dose de sopa, um prato principal, pa o e sobremesa (uma peça de fruta ou 

doce). A Segurança Social em 2013 estabeleceu um protocolo de colaboraça o com a SCMM para 

o fornecimento de 100 refeiço es dia rias. A partir de Setembro de 2017 o nu mero de 100 

refeiço es dia rias ate  aí  contratualizadas, foi sendo progressivamente diminuí do para 66 em 

2018.  No entanto no ano de 2019 vimos o acordo ser aumentada para uma me dia de 80 

refeiço es dia rias. 
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Os serviços da Cantina Social sa o prestados todos os dias. 

Durante o ano em ana lise foram servidas as seguintes refeiço es: 

 2018 2019  
Utentes Ref. Conf. Comp. SS Utentes Ref. Conf. Comp. SS 

Janeiro 75 2325 5 812,50 € 66 2325 5 812,50 € 

Fevereiro 75 2100 5 250,00 € 88 2100 5 250,00 € 

Março 75 2325 5 812,50 € 88 2325 5 812,50 € 

Abril 75 2250 5 625,00 € 80 2250 5 625,00 € 

Maio 72 2232 5 580,00 € 80 2232 5 580,00 € 

Junho 72 2160 5 400,00 € 80 2160 5 400,00 € 

Julho 72 2232 5 580,00 € 80 2232 5 580,00 € 

Agosto 72 2232 5 580,00 € 80 2232 5 580,00 € 

Setembro 72 2160 5 400,00 € 80 2160 5 400,00 € 

Outubro 72 2170 5 425,00 € 80 2170 5 425,00 € 

Novembro 69 2070 5 175,00 € 80 2070 5 175,00 € 

Dezembro  66 2046 5 115,00 € 80 2046 5 115,00 € 

Total 865 26302 65 755,00 € 962 29238 73.095,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gra fico que se segue pode observar-se que a idade predominante dos beneficia rios da 

Cantina Social se situa no intervalo das faixas eta rias dos] 41-65 [anos. 
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11.3. Banco Solidário 
 

O Banco Solida rio e  mais uma vale ncia da Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela e e  uma 

estrutura de Apoio Social a  populaça o mais desfavorecida do concelho de Mirandela, tendo sido 

criado em 2009.  

Mante m parceria com a Ca mara Municipal de Mirandela, a Junta de Freguesia de Mirandela, a 

Unidade Pastoral de Mirandela, a Cruz Vermelha de Mirandela, a Guarda Nacional Republicana 

– Escola Segura – Destacamento de Mirandela e a Segurança Social.  

Esta estrutura esta  ainda representada na Rede Social de Mirandela e na Comissa o de Proteça o 

de Crianças e Jovens em Perigo de Mirandela, tendo como finalidade aprimorar o trabalho em 

rede e parceira, numa lo gica de gesta o eficiente e articulada das respostas sociais no concelho 

de Mirandela.  

O Banco Solida rio e Mirandela tem atualmente em funcionamento a sede localizada na cave do 

bloco 21 do Bairro do Fundo Fomento, onde funciona o Banco de Materiais (roupa, calçado e 

outros bens de primeira necessidade), o Banco de Alimentos, e o Gabinete de Atendimento aos 

Requerentes. Na Praça do Mercado, o Banco Solida rio manteve em funcionamento a “Loja Social” 

em hora rio semanal fixo, numa lo gica de aproveitamento de materiais doados e de garantir um 

fundo de maneio para a estrutura, para fazer face a s necessidades solicitadas pelos parceiros e 

situaço es sociais emergentes. 

O Banco Solida rio de Mirandela reu ne diversos serviços para diferentes respostas sociais, tais 

como: 

 O Banco de Materiais/Armazém “Sorriso Solidário”  

 O Banco de Alimentos  

 PO AMPC / Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados (FEAC)  

 Gestão das doações provenientes do Pingo Doce  

 Outras Respostas/Parcerias  

O Banco Solida rio de Mirandela tem atualmente va rias tipologias de respostas sociais. No 

quadro abaixo esquematizamos as repostas existentes e o nu mero de requerentes/famí lias 

apoiadas ou beneficiadas ao longo do ano de 2019 

Tipologia de Resposta Social Nº Requerentes/Famílias Observações 

Cabaz Alimentar 72 Famí lias 
Respostas pontuais fora do PO APMC, todas as 
famí lias reencaminhadas obtiveram a resposta 
esperada. 

PO – APMC (FEAC) 148 Beneficia rios 
Existe rotatividade nos agregados, mas 
mensalmente  sa o apoiados  148 Beneficia rios 

Ajudas Básicas (Roupa, 
Calçado) 

54 Famí lias 
Todas as famí lias reencaminhadas obtiveram a 
resposta esperada. 
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12. A rea da Economia Social 

12.1. Padaria/Pastelaria Cantinho d’Avó 

A Padaria /Pastelaria “Cantinho d’Avo ” esta  integrada no Centro de Dia “Trigo de Negreiros e 

funcionou como empresa de Inserça o Social de Fevereiro de 2009 ate  Junho de 2017.  

Desde Julho de 2017 que e  mais uma vale ncia da Instituiça o inserida na vertente da economia 

social e surge para melhorar a capacidade de resposta na a rea da aça o social, que e  cada vez 

mais exigente, satisfazendo melhor as necessidades ba sicas de alimentaça o dos nossos utentes, 

e consequentemente para permitir uma reduça o dos custos na aquisiça o de bens alimentares.  

Tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento da Instituiça o atrave s do fabrico 

de pa o e afins, essencialmente para o autoconsumo, uma vez que serve cerca de 1085 utentes, 

diariamente, e conta com uma pequena percentagem para venda.   

No ano de 2019 a padaria viu o seu funcionamento alterado, com uma reduça o na 

produça o/fabrico de pa o para as ERPI e SAD de S. Sebastia o e de S. Pedro, que passou a ser da 

responsabilidade da empresa “Sinal +” e consequentemente o quadro de pessoal reduzido a de 

dois elementos.  

A padaria funciona agora com apenas um turno de Segunda a Sa bado, efetua o transporte e 

distribuiça o do pa o para todos os equipamentos da cidade, e produz para venda ao pu blico.   

12.2. Horta 

Durante o ano de 2019 procedeu-se a todas as operaço es culturais necessa rias, desde a 

plantaça o ate  a  colheita das culturas hortí colas ar livre. Executaram-se tambe m as diversas 

operaço es, desde a poda a  colheita, passando pela manutença o do solo agrí cola, atrave s da 

aplicaça o de herbicida, a base de glifosato, nas linhas de plantaça o do Olival e Amendoal, com 

vista ao melhoramento da produça o e segundo o modo de produça o Integrada. 

Procedeu-se a  limpeza da “charca”, que serve de reservato rio de a gua para a rega do olival e 

amendoal, na quinta da Raposeira. Em Paradela, limparam-se tambe m as bordaduras de todas 

as parcelas de horta, com vista a melhorar a produça o hortí cola e procedeu-se tambe m a  limpeza 

das diversas parcelas de sobreiros, para futuramente termos um melhor aproveitamento de 

cortiça extraí da. 

Foram tambe m reconvertidas duas parcelas de horta, onde se plantaram a rvores de fruto de 

diversas variedades.  

Na campanha oleí cola de 2019/2020 a produça o de azeitona, muito afetada pelos temporais 

ocorridos na quinzena anterior a  apanha, foi de cerca de 22.750 Kg, menos de 30% da produça o 

do ano anterior, dos quais foram vendidos 13.500 kg e os restantes transformado em cerca de 

1.800 litros de azeite para a Casa, com um rendimento me dio de 19 %, em litros. 
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Em relaça o a  ame ndoa, estendo o amendoal muito envelhecido e a necessitar de ser renovado,  

a produça o em 2019 foi de 850 Kg (gra o + casca). 

Quanto ao sector hortí cola, a produça o da campanha de 2019 das diversas espe cies hortí colas 

foi de cerca de 6.000 Kg, com predomina ncia de couve de diversas variedades, abobora de 

diversas variedades, tomate, batata, courgette, salsa, etc. 

De realçar que foi retoma a produça o de batata de consumo, com uma produça o suficiente para 

abastecimento do Cantinho d’Avo  ate  Janeiro de 2020. 

A produça o hortí cola obtida e  distribuí da maioritariamente para o Cantinho D’Avo , sendo o 

excedente vendido a  empresa Sinal Mais, que tambe m compra parte da produça o do azeite, e 

tambe m a va rias Miserico rdias. 

No que diz respeito a  produça o frutí cola, ainda reduzida, esta e  tambe m distribuí da 

maioritariamente para o Cantinho d’Avo , sendo que o excedente e  tambe m vendido a  empresa 

Sinal Mais. 

 

12.3. Lavandaria Sénior 

 

E  neste sector que se faz o tratamento de toda a roupa (lavagem, secagem, engomadoria e 

costura) dos clientes e dos equipamentos da SCMM. 

As aço es desenvolvidas ao longo do ano permitiram dar resposta ao previsto, tendo conseguido 

ultrapassar todas as situaço es na o previstas, buscando continuamente a melhoria da sua 

organizaça o, e consequente melhoria qualidade do serviço prestado. 

Em 2018, a Lavandaria Se nior teve mensalmente a seu cargo o tratamento de mais de 20.000kg 

(dando uma me dia de 657kg dia rios) de roupa (cama, banho e pessoal), das diversas vale ncias 

da Instituiça o: ERPI’S, Centro de Dia/Padaria Pastelaria “Cantinho d’Avo ”, SAD’s, Centros de 

Infa ncia, CAT, CATL, Clube de Vida e Banco Solida rio.  

Salvo raras exceço es (normalmente devido a problemas com equipamento que possam surgir e 

criar atrasos), conseguiu-se recolher e entregar todas as roupas no dia seguinte. 
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13. Projetos e Candidaturas 

13.1. Candidaturas em 2019 

Em 08 de Março de 2019 tivemos conhecimento da aprovaça o da candidatura apresentada ao 

Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020), Equipamentos Sociais, para 

Requalificaça o da ERPI “O Bom Samaritano”, no montante 329.823.18 e com um financiamento 

não reembolsável de 255.000,00€. 

Em 13 de Setembro de 2019, foi aprovada a candidatura apresentada ao Fundo Rainha Dona 

Leonor (FRDL) para Ampliaça o da ERPI S. Pedro, o financiamento não reembolsável é no 

montante de  88. 334,89 € e correspondente a 50% do valor total da obra, que tera  um custo 

de 147.650,98 € 

Foram tambe m aprovadas as quatro candidaturas apresentadas ao PROCOOP para revisa o / 

alargamento dos acordos de cooperaça o. 

 Centro de Dia “Trigo de Negreiros” passou a abranger mais 3 (três) utentes com Acordo de 

Cooperação. 

 S. Sebastião passou a abranger mais 10 (dez) utentes com Acordo de Cooperação. 

 S. Pedro passou a abranger mais 5 (cinco) utentes com Acordo de Cooperação. 

 O Bom Samaritano passou a abranger mais 14 (catorze) utentes com Acordo de Cooperação. 

As candidaturas apresentadas tinham como principal objetivo melhorar os serviços prestados 

aos utentes.  

 

 

14. Cultura e comunicaça o 

14.1. Culto 
 

A Igreja da Miserico rdia e  um orgulho para a Instituiça o, uma vez que constituí  um valiosí ssimo 

patrimo nio cultural classificado. 

Desde a reabertura que na Igreja da Miserico rdia e  realizada a celebraça o eucarí stica uma vez 

por semana, ao domingo, estando a Igreja disponí vel para visitas todos os dias da semana entre 

as 09:00 a s12:30 horas e as 14:00 a s 17:30h.  

Foi ainda celebradas Eucaristias em dias de admissa o de Irma os, de acordo com o Compromisso 

da Santa Casa. Foram realizadas, como e  tradiça o as procisso es da Semana Santa. 

Foi ainda palco de va rios concertos de mu sica sacra/cla ssica, pela Orquestra da Esproarte, e 

utilizada para audiço es de avaliaça o dos alunos desta escola, no a mbito de um protocolo entre 

as duas Instituiço es 
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14.2. Museu 
 

No a mbito do Turismo Se nior ao longo do ano de 2019 o museu recebeu a visita de va rios grupos 

de pessoas interessadas em conhecer a arte sacra existente na Instituiça o. Com a recuperaça o e 

valorizaça o da Igreja da Miserico rdia pretende-se restruturar o Museu de Arte-Sacra. Propo e-se 

que o museu seja na o somente um espaço de preservaça o de histo ria e memo ria, mas tambe m 

um agente de difusa o e divulgaça o da cultura e patrimo nio do nosso concelho. Pretende que seja 

um espaço aberto e dina mico capaz de fomentar diversas atividades educativas, palestras e 

semina rios, que estimule a preservaça o do patrimo nio cultural, pois os museus constituem 

reposito rios das lembranças de uma comunidade. 
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15. Conclusa o e perspetiva de evoluça o futura 

Apesar das dificuldades sentidas ao longo do ano, a Mesa Administrativa considera que o 

balanço final teve um resultado positivo, ao ní vel dos serviços prestados e da gesta o corrente, 

tendo sempre em conta a sustentabilidade financeira da Instituiça o. 

Foram tomadas medidas conducentes a  reduça o dos encargos financeiros anteriormente 

assumidos e a  diminuiça o da despesa corrente. Foram realizadas algumas obras de conservaça o 

e manutença o dos equipamentos, estritamente necessa rias.   

Verificou-se um acre scimo ligeiro na despesa com os Recursos Humanos, apesar do aumento da 

remuneraça o mí nima nacional, que abrange um nu mero significativo de colaboradores, mas que 

na o teve maior impacto fruto da diminuiça o do nu mero de Recursos Humanos ja  referida. 

Verificou-se tambe m um aumento de receitas resultante especialmente do aumento da 

prestaça o de serviços, devido aos investimentos realizados na creche do Centro de Infa ncia 

Miminho com a abertura de mais duas salas de berça rio. 

No entanto, a pandemia verificada a  escala global devido ao Covid 19 e declarada pela OMS em 

Março do ano corrente, para ale m dos problemas sanita rios e de sau de pu blica, ira  certamente 

provocar uma grave crise generalizada de natureza econo mica e financeira em todo o mundo, 

nomeadamente na Europa, que afetara  seriamente toda a atividade econo mica em Portugal. 

Tais factos podera o ter um efeito negativo sobre a atividade e rentabilidade desta Instituiça o 

durante o ano econo mico de 2020, na o sendo neste momento possí vel fazer a quantificaça o dos 

seus efeitos nas demonstraço es financeiras daquele exercí cio, que esta  dependente, entre outros 

fatores, da dimensa o temporal da pandemia, assim como da obtença o dos meios financeiros 

necessa rios para ultrapassar a fase mais crí tica da situaça o. 

Pese embora a dificuldade e imprevisibilidade da estimaça o dos efeitos, prevemos que o impacto 

na atividade da entidade possa vir a ter reflexo nas demonstraço es financeiras de 2020. Contudo 

acreditamos que na o colocara  em causa a continuidade das operaço es, assim como os 

compromissos financeiros assumidos. 

Assim, apesar dos eventuais impactos negativos decorrentes do aparecimento da pandemia, 

reafirmamos que o pressuposto da continuidade utilizado na preparaça o das demonstraço es 

financeiras se mante m apropriado. 

De acordo com as normas contabilí sticas, este evento foi considerado pela Mesa Administrativa 

como um evento subsequente, na o ajusta vel. 

Cientes das dificuldades que nos esperam a Mesa Administrativa acredita que com o empenho 

de todos, O rga os Socias e colaboradores, e com uma gesta o rigorosa sera  possí vel, a me dio prazo, 

devolver a  Santa Casa a estabilidade financeira de que tanto precisa. 
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16. Contas 
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16.1. Balanço 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS - 2019 DE ATIVIDADES E C17 

Santa Casa da Miserico rdia de Mirandela Pa gina 37 

16.2. Demonstração dos Resultados por Natureza (2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direça o 

_______________________________________________ 

 

O responsa vel 

_______________________________________________ 
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16.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa (2019) 
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16.4. Anexo SNC 
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1 Identificação da Entidade 

A “Santa Casa Misericórdia Mirandela” é uma instituição sem fins lucrativos, com estatutos 

publicados no Diário da República n.º 59 , Série III, de 11 de março de 1960 com sede em Praça 

5 de Outubro, Nº 16 e 17. Tem como atividade a Solidariedade Social com o CAE 87301  para 

que possa prosseguir os seguintes objetivos: 

 Apoio à infância e juventude nas Valências – Creche; Pré-Escolar; CATL; e Centro de 

Acolhimento Temporário para Menores em risco; 

 Apoio à Terceira Idade nas Valências – Lar; Centro de Dia; SAD; e UAI; 

 Área da Saúde – UCC;  

 

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, 

de 2 de junho. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para 

Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por: 

  Portaria nº 218/2015 de 23 de julho 

 Portaria nº 220/2015 de 24 de julho 

 Aviso nº 8254/2015 

 Aviso nº 8259/2015 

 Aviso nº 8258/2015 

 

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 as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF) 
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3.1.1 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 

concetual, 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”. 

 

3.1.2 Continuidade: 

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

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

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor 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. 

 

3.1.3 Compreensibilidade 

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação 

que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por 

norma, fundamentais à tomada de decisão. 

 

3.1.4 Relevância 

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, 

ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros 

ou ineficiências. 

 

3.1.5 Materialidade 

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 influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para 

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser 

materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 
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3.1.6 Fiabilidade 

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos 

que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos 

consolidados e comprovados. 

 

3.1.7 Representação Fidedigna 

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros 

acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a 

preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que 

documentem e confiram segurança na hora da tomada de decisão. 

 

3.1.8 Substância sobre a forma 

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade 

económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente 

determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se 

continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o 

relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida. 

 

3.1.9 Neutralidade 

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada 

de decisão. 

 

3.1.10 Prudência 

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas 

úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou 

menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve 

manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, 

não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas. 

 

3.1.11 Plenitude 

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de 

materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos 

ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas. 
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3.1.12 Comparabilidade 

As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2019, incluídas nas presentes 

demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade 

com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito 

da publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as ESNL. 

 

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

 

3.2.1 Fluxos de Caixa 

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que 

não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão. 

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de 

controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos 

seguintes pontos: 

a) A retribuição total paga ou recebida; 

b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes; 

c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as 

quais o controlo é obtido ou perdido; e 

d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou 

unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada 

categoria principal. 

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham 

exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação 

relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento. 

 

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. 
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3.2.3 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. 

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 utilizado, pelo 

método da linha reta. 

 

 

Taxas de depreciação utilizadas: 

 

 

Oliveiras – 2,00% 

Amendoeiras - 2,50% 

Equipamento de Transporte – 12,50% 

Equipamento Básico – 5,00% 

                                         6,25% 

                                         7,14% 

                                         8,33% 

                                       25,00%     

Equipamento Administrativo – 7,14% 

Equipamento Informático – 10,00% 

Outros – 12,50% 
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3.2.4 Investimentos financeiros 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela tem influência na Empresa Terra Quente SA, o 

investimento financeiro, com a representação de 6,67% do capital desta entidade. 

As participações estão registadas pelo custo de aquisição. 

 

3.2.5 Inventários 

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o 

desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e 

não estão diretamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão 

mensurados pelo custo corrente. 

 

3.2.6 Instrumentos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiros 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;  

o Alterações no risco segurado;  

o Alterações na taxa de câmbio;  

 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 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  

 

3.2.7          Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de 

fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 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. 
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3.2.8          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. 

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. 

 

3.2.9         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. 

 

3.2.10          Caixa e Depósitos Bancários 

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

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

 

3.2.11          Fornecedores e outras contas a pagar 

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

valor nominal. 
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3.2.12 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  

 

3.2.13 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 

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. 

 

3.2.14 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”. Os empréstimos obtidos que sejam diretamente atribuíveis à 

aquisição, construção ou produção de um ativo que se qualifica, são considerados como parte 

do custo do ativo que se qualifica. 
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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 caraterística qualitativa da 

“Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato. 

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 3.2.3. 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”. 

 

3.2.15 Estado e Outros Entes Públicos 

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: 
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   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;      

   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.” 

 

 

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Não há alteração das Politicas Contabilísticas em relação ao ano transato. 
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5 Ativos Fixos Tangíveis 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 

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

escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os 

abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com 

o seguinte quadro: 

 2018 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 159 649,47     159 649,47 

Edifícios e outras 
construções 

10 037 224,39 47 330,00 
 

47 330,00   10 037 224,39 

Equipamento básico 2 254 555,53 55 802,86    2 310 358,39 

Equipamento de transporte 290 902,57     290 902,57 

Equipamento administrativo 314 887,25     314 887,25 

Outros Ativos fixos tangíveis 124 905,63     124 905,63 

Total 13 182 124,84 103 132,86 47 330,00 0,00 0,00 13 237 927,70 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 27 567,93 320,16    27 888,09 

Edifícios e outras 
construções 

3 222 375,30 159 440,77    3 381 816,07 

Equipamento básico 1 979 525,28 61 596,34    2 041 121,62 

Equipamento de transporte 210 358,89 13 470,54    223 829,43 

Equipamento administrativo 306 609,92 7 177,37 224,17   313 563,12 

Outros Ativos fixos tangíveis           52 044,83  1 372,02    53 416,85 

Total 5 798 482,15 243 377,20 224,17 0,00 0,00 6 041 635,18 

 

 2019 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 159 649,47     159 649,47 

Edifícios e outras construções 10 037 224,39 16 116,45 905,37   10 052 435,47 

Equipamento básico 2 310 358,39 89 017,32 9 259,48   2 390 116,23 

Equipamento de transporte 290 902,57 30 894,31 19 105,69   302 691,19 

Equipamento administrativo 314 887,25     314 887,25 

Outros Ativos fixos tangíveis 124 905,63 2 152,50    127 058,13 

  Total 13 237 927,70 138 180,58 29 270,54 0,00 0,00 13 346 837,74 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 27 888,09 320,00    28 208,09 

Edifícios e outras construções 3 381 816,07 159 362,57    3 541 178,64 

Equipamento básico 2 041 121,62 64 774,71    2 105 896,33 

Equipamento de transporte 223 829,43 14 944,12    238 773,55 

Equipamento administrativo 313 563,12 6 279,76    319 842,88 

Outros Ativos fixos tangíveis 53 416,85 1 439,29    54 856,14 

Total 6 041 635,18 247 120,45 0,00 0,00 0,00 6 288 755,63 
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6 Locações 

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira: 

 2019 2018 

Descrição Custo de 
Aquisição 

Depreciações 
Acumuladas 

Quantia 
Escriturada 

Custo de 
Aquisição 

Depreciações 
Acumuladas 

Quantia 
Escriturada 

Equipamento básico    20 234,50   

Equipamento de transporte 11 788,62   69 024,40   

Total 11 788,62   89 258,90   

 

O reembolso da dívida no ano de 2019 foi de acordo com o quadro que se segue: 

 2019 2018 

Descrição Capital Juros Total Capital Juros Total 

De um a cinco anos 34 992,38 2 236,07 37 228,45 27 690,68 2 387,52 30 078,20 

Total 34 992,38 2 236,07 37 228,45 27 690,68 2 387,52 30 078,20 

 

 

7 Custos de Empréstimos Obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos 

como gastos à medida que são incorridos. 

 2019 2018 

Descrição Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total 

Empréstimos Bancários 0,00 2 225 720,84 2 225 720,84 0,00 2 395 271,78 2 395 271,78 

Locações Financeiras 0,00 73 438,04 73 438,04 0,00 96 641,80 96 641,80 

Contas caucionadas 37 000,00 0,00 37 000,00 169 800,00 0,00 169 800,00 

Outros Empréstimos 149 894,02 0,00 149 894,02 185 212,22 0,00 185 212,22 

Total 186 894,02 2 299 158,88 2 486 052,90 355 012,22 2 491 913,58 2 846 925,80 

 

 

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se 

como segue: 

 2019 2018 

Descrição Capital Juros Total Capital Juros Total 

De um a cinco anos 37 000,00 0,00 37 000,00 169 800,00 0,00 169 800,00 

Mais de cinco anos 2 449 052,90 39 838,59 2 488 891,49 2 676 453,11 48 317,48 2 724 770,59 

Total 2 486 052,90 39 838,59 2 525 891,49 2 846 253,11 48 317,48 2 894 570,59 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexo em 14 de abril de 2020 

Santa Casa Misericórdia Mirandela 52 
Praça 5 de Outubro, Nº 16 e 17 
NIF:501110860 - Publicação em Diário da República 

© F3M – Information Systems, SA 

8 Inventários 

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes 

valores: 

 2019 2018 

Descrição Inventário 
inicial 

Compras Reclass.e 
Reg. 

Inventário 
final 

Inventário 
inicial 

Compras Reclass.e 
Reg. 

Inventário 
final 

Mercadorias 0,00 11 532,80 0,00 11 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matérias-primas, 
subsidiárias e de 
consumo 

 
9 209,97 

 
742 946,31 

 
105 033,43 

 
5 504,58 

 
5 996,74 

 
764 561,02 

 
93 815,43 

 
9 209,97 

Total 9 209,97 754 479,11 105 033,43 17 037,38  0,00 0,00 9 209,97 
Custo das 
mercadorias 
vendidas e das 
matérias consumidas 

    
641 618,27 

 

    
667 532,36 

 

 

9 Rédito 

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

Descrição 2019 2018 

Vendas 101 247,83 93 680,39 

Prestação de Serviços 

Quotas de utilizadores 2 869 056,20 2 827 975,53 

Quotas e joias 18 330,00 16 575,00 

  UCC- Prestações     1 178 429,34 1 131 171,25 

  Cantina Social          71 820,00 66 452,50 

  Outros 68 904,17 67 847,50 

Total 4 307 787,54 4 203 702,17 

 

 

10 Subsídios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de 

“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”: 

 

Descrição 2019 2018 

Subsídios do Governo 

ISS,IP-CENTRO DISTRITAL 3 224 753,16 3 212 464,12 

Apoios do Governo 

Fundo Compensação salarial 86 665,80 79 620,48 

IEFP 30 498,56 24 417,65 

IFAP 23 848,77 19 554,20 

Outros 1 025,34 7 713,83 

Total 3 366 791,63 3 343 790,28 
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11 Benefícios dos empregados 

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018, foram 7 nos dois 

anos. Os órgãos diretivos não usufruem de remunerações. 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de 339 e em 

31/12/2019 foi de 344. Apesar do Quadro de Pessoal se ter mantido relativamente estável, o 

valor dos gastos com o pessoal diminuiu devido á contabilização dos acréscimos perante uma 

estimativa mais adequada. Estão refletidos 14 meses de remuneração e foi realizado o 

acréscimo do valor correspondente ao mês de férias, subsidio de férias e respetivos encargos 

sociais a pagar em 2021. 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 

 

Descrição 2019 2018 

Remunerações ao pessoal 3 902 184,44 4 209 298,60 

Benefícios Pós-Emprego 9 728,69 13 185,48 

Indemnizações 30 772,88 13 296,29 

Encargos sobre as Remunerações 801 959,58 808 052,46 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 
Profissionais 

45 406,10 35 521,98 

Total 4 790 051,69 5 079 374,81 

 

 

12 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 faturados pelo Revisor Oficial de Contas, para 2018 e 2019, foram de 7 306,20€ 

em cada um dos períodos. 
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13 Outras Informações 

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

divulgadas as seguintes informações. 

 

13.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2019 e 2018, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

Descrição 2019 2018 

Investimentos noutras empresas 216 080,00 211 000,00 

Outros investimentos financeiros 20 921,49 17 617,70 

Total 237 001,49 228 617,70 

 

 

13.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, apresentava os seguintes saldos: 

Descrição 2019 2018 

Ativo 

Quotas 30 263,98 22 706,48 

Total 30 263,98 22 706,48 

 

 

13.3 Clientes e Utentes 

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for: 

Descrição 2019 2018 

Clientes e Utentes c/c 

Clientes 65 011,21 72 301,24 

Utentes 335 724,99 479 345,64 

  Utentes credores -51,90  

Clientes e Utentes títulos a receber 

Utentes -12 139,58 -12 139,58 

Clientes e Utentes cobrança duvidosa 

Utentes 53 575,75 108 118,88 

Total 442 120,47 647 626,18 
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13.4 Outras contas a receber 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte 

decomposição: 

Descrição 2019 2018 

Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos 0,00 795,00 

Devedores por acréscimos de rendimentos   

     Município Mirandela 23 521,87 0,01 

     UCC 101 097,33 97 445,37 

     CLDS 3 900,17 125 352,91 

     RLIS 68 470,62 48 631,47 

Outras operações   

Fundo Rainha D. Leonor 61 834,42 0,00 

CIM-TTM 255 000,00 0,00 

Outros Devedores  62 180,71 23 271,25 

Total        576 005,12 295 496,01 

 

 

13.5 Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

Descrição 2019 2018 

Gastos a Reconhecer 

Seguros 5 055,28 11 351,53 

Total 5 055,28 11 351,53 

 

 

13.6 Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se 

com os seguintes saldo: 

Descrição 2019 2018 

Caixa 5 623,23 1 584,19 

Depósitos à ordem 96 591,87 73 328,95 

Total 102 215,10 74 913,14 

 

 

13.7 Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Fundos 1 606 655,06 0,00 0,00 1 606 655,06 

Resultados transitados -504 666,15 76 153,15 0,00 -428 513,00 

Outras variações nos fundos patrimoniais 2 805 723,55 283 722,36 0,00 3 089 445,91 

Total 3 907 712,46 359 875,51 0,00 4 267 587,97 
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13.8 Fornecedores 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

Descrição 2019 2018 

Fornecedores c/c 723 049,61 887 484,07 

Total 723 049,61 887 484,07 

 

 

13.9 Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: 

Descrição 2019 2018 

Ativo 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 3 489,87 5 859,37 

Outros Impostos e Taxas 0,00 0,00 

Total 3 489,87 5 859,37 

Passivo   

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)  955,12 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Singulares (IRS) 

28 198,25 35 141,50 

Segurança Social 165 300,23 167 205,31 

Outros Impostos e Taxas 2 046,47 1 986,15 

Total 195 544,95 205 288,08 

 

 

13.10 Outras Contas a Pagar 

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma: 

Descrição 2019 2018 

 Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente 

Pessoal     

Fornecedores de Investimentos  0,00  1 139,08 

Credores por acréscimo de gastos  602 700,00  562 580,00 

Outros credores  47 340,56  16 533,01 

Total 0,00 650 040,56 0,00 580 252,09 

 

13.11 Subsídios, doações e legados à exploração 

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídio, doações, 

heranças e legados: 

Descrição 2019 2018 

Subsídios do Estado e outros entes públicos 3 311 918,96 3 299 818,43 

Subsídios de outras entidades 525,34 0,00 

IEFP 30 498,56 24 417,65 

IFAP 23 848,77 19 554,20 

Total 3 366 791,63 3 343 790,28 

 

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12. 
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13.12 Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro 

de 2019 e de 2018, foi a seguinte: 

Descrição 2019 2018 

Subcontratos 847 445,58 719 893,34 

Serviços especializados 176 117,22 177 463,00 

Materiais 27 088,81 28 227,10 

Energia e fluidos 382 744,92 369 200,06 

Deslocações, estadas e transportes 18 803,08 2 742,95 

Seguros 29 835,71 17 676,98 

Limpeza, Higiene e Conforto 114 741,42 113 057,69 

Encargos de Saúde c/ Utentes 88 811,54 81 715,41 

Serviços diversos  70 091,87 69 782,31 

Total 1 755 680,15 1 579 758,84 

 

13.13 Outros rendimentos 

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrição 2019 2018 

Ganhos em inventários 0,00 1 272,45 

Rendimentos em investimentos não financeiros 2 052,00 0,00 

Outros rendimentos 185 667,16 166 365,12 

Total 187 719,16 167 637,57 

 

13.14 Outros gastos 

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrição 2019 2018 

Impostos  9 040,50 7 481,04 

Perdas em inventários 0,00 235,00 

Gastos em investimentos não financeiros 244,41 633,26 

Outros Gastos 5 694,50 16 364,46 

Total 14 979,41 24 713,76 

 

 

13.15 Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

Descrição 2019 2018 

Juros e gastos similares suportados 

Juros suportados 48 263,12 55 962,65 

Outros gastos e perdas de financiamento 1 235,53 0,00 

Total 49 498,65 55 962,65 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Total 0,00 0,00 

Resultados Financeiros -49 498,65 -55 962,65 
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13.16 Acontecimentos após data de Balanço 

       Em março de 2020, foi declarado pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia à escala 

global denominada por COVID19. Um pouco antes, mas mais fortemente após essa data, o 

Mundo como o conhecíamos mudou radicalmente, sofrendo em termos de vidas humanas e 

de constrangimentos nunca vistos na atividade económica. 

Quando no passado dia 25 de março foi comemorado os 25 anos do Espaço Schengen, 

estavam a generalidade das fronteiras reerguidas, com a exceção para a circulação de 

trabalhadores transfronteiriços e mercadorias. Embora existisse a possibilidade de circulação 

de mercadorias aquelas tiveram (têm) um impacto significativo na circulação de bens, o que 

irremediavelmente afetará o tráfego 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 2020, 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 critica da situação. 

Pese embora a dificuldade e imprevisibilidade de estimação dos efeitos, prevemos que o 

impacto na atividade económica da entidade possa vir a ter um efeito material nas 

demonstrações financeiras de 2020. 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 do aparecimento 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. 

  

 

Mirandela, 14 de abril de 2020 

 

 O Contabilista Certificado A Direção 

 

 _______________________________  _______________________________  
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17. Aprovaça o 

 

 

Relatório de Atividades e Contas de 2019, 

 Aprovado em Reunião da Mesa Administrativa do 
 

dia 14 de Abril de 2020. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

Relatório de Atividades e Contas de 2019 

Aprovado em Reunião da Assembleia Geral de Irmãos no 

Dia _______ de Junho de 2020. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 


