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MENSAGEM DO PROVEDOR 
 

I – Para memória futura 

Há um ano, na mensagem do Provedor relativa ao ano de 2019, quem imaginaria o que seria 

2020? E, no entanto, o mal, ou seja, o vírus SARS-CoV-2 causador da doença COVID 19, já 

circulava dissimulado no mundo, mas bem visível na China, seu país de origem. Tanta 

informação, tanta “data” e ninguém, nem mesmo os tão afamados algoritmos, conseguiu 

vislumbrar a mais pequena centelha da tragédia que assolaria em poucas semanas o mundo 

inteiro. A arrogância humana aos pés de um pedaço de material genético invisível. 

A extrema violência com que o vírus atingiu Ovar obrigou as autoridades a impor uma cerca 

sanitária concelhia que durou 30 dias, com início a 17 de março. Em Portugal continental foi caso 

único. A prevalência da infeção na cidade chegou a atingir quase dez vezes a média nacional. 

Residindo na cidade uma parte significativa das mais de uma centena de trabalhadoras de apoio 

direto aos idosos dificilmente escapariam todas ao contágio comunitário existente. O plano de 

emergência foi acionado a 6 de março, sendo revisto várias vezes em reposta aos 

desenvolvimentos da pandemia. Só que estávamos todos na infância do conhecimento da 

doença. O stock normal de equipamentos de proteção era inferior aquele que seria necessário 

para enfrentar tal epidemia e as encomendas não encontravam resposta cabal para a procura 

desenfreada que o país e o mundo alimentava. Os preços dispararam para a estratosfera.  

Numa atitude de extraordinária abnegação uma parte considerável das trabalhadoras aceitaram 

sujeitar-se a um confinamento por turnos sucessivos de quinze dias com início a 19 de março. 

Ficaram literalmente a viver dentro dos lares, reduzindo praticamente a zero os movimentos 

diários de entradas e saídas, diminuindo assim o risco de entrada do vírus. Conscientes que 

mesmo com as medidas adotadas o perigo era bem real, pedimos insistentemente à autoridade 

de saúde a realização de testes às trabalhadoras antes do início de cada turno de confinamento. 

Só o fariam a quem apresentasse sintomas. Argumentamos que se tivessem sintomas, 

obviamente não seriam incluídas nas equipas a ser confinadas. A argumentação não foi aceite, 

e por três vezes a resposta foi um rotundo não! 

De notar que por esta altura todas as trabalhadoras do Serviço de Apoio Domiciliário estavam 

em isolamento profilático, tendo algumas delas contraído a doença, por terem prestado serviço 

nas semanas anteriores a um nosso utente desse Serviço, o qual foi primeiro caso fatal em Ovar. 

Com o fecho dos Centros de Dia determinado pelas autoridades, e com a afetação dos respetivos 

trabalhadores, foi possível retomar, ainda que não em toda a extensão, os serviços desta 

resposta, bem como colmatar um pouco a ausência de muitas trabalhadoras dos lares por 

impedimentos vários (infetadas, isolamento profilático, apoio a familiares, etc). De notar quão 

importante foi, e tem sido, a existência deste Serviço, em especial no decorrer desta pandemia. 

Quando muitos se afastavam, as nossas trabalhadoras estavam lá presentes. E quão esquecidas 

foram pelas nossas autoridades de saúde: ainda hoje, à data deste relatório, não foram incluídas 

como prioritárias na vacinação, sabendo nós, que pela multiplicidade dos seus contactos, são de 

longe as mais suscetíveis ao contágio comunitário. Quem decide longe da realidade nem faz 

ideia do que é este Serviço. 

Apesar do confinamento e de todas as medidas tomadas, o primeiro óbito por covid foi-nos 

comunicado a 26 de março pelo Hospital S. Sebastião, ao qual tínhamos recorrido por situação 
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de urgência como tantas outras no passado. Até aí nem sequer havia sintomáticos; a nossa 

esperança nos resultados do confinamento foi abalada, pelo menos ao nível da ERPI Sede. O 

isolamento nos quartos foi imposto a todos os utentes, tendo sido acionado as restantes 

medidas do plano de emergência. Apesar da atitude negacionista da autoridade de saúde em 

relação ao uso de máscaras, o seu uso, bem como o de outros equipamentos de proteção, foi 

intensificado. Muitas vezes tivemos de adotar meios expeditos e também alguma imaginação 

face à carência generalizada daqueles materiais. Entretanto cresceu o número de infetados. 

Houve uma luta constante para convencer o INEM a levar os doentes para o Hospital. Sim, 

porque os idosos infetados são doentes, e uma ERPI é por definição uma estrutura residencial, 

não é uma estrutura de saúde. Chegados ao Hospital, uma grande parte são devolvidos horas 

depois ao lar e, mais tarde para o Hospital de Ovar. As famílias perguntam-nos porque não estão 

no Hospital tal como lhes insinuaram as autoridades e a comunicação social. Desde que se passa 

ao estado de doente deveria ser o Serviço Nacional de Saúde a ser responsável pelo seu cuidado. 

Disseram-nos que 80% dos doentes covid poderiam ser tratados em casa. Esqueceram 

deliberadamente que o lar não é exatamente a antiga residência dos idosos. Os quartos são na 

sua larga maioria duplos e que não há um cuidador por doente, como aconteceria 

maioritariamente se fossem acompanhados pela família nas suas antigas habitações. E, como se 

sabe, os idosos padecem de múltiplas patologias. Em resumo, à altura a palavra de ordem da 

União das Misericórdias era a nossa palavra de ordem: “os lares não são estruturas de saúde”. 

Mote que ainda hoje se aplica. 

De referir que passados poucos dias do início do surto, e perante o aumento dos sintomáticos, 

foi decidido usar as instalações do Centro de Dia, já então encerradas, para separar 

geograficamente os idosos. No edifício do lar ficariam os não sintomáticos. Na Casa de S. Tomé 

foi imposto o isolamento em cada quarto, tendo havido dois casos de infeção surgidos de uma 

saída ao exterior, sendo rapidamente debelados. Entretanto foi possível iniciar os testes de 

despiste. Sabíamos da escassez dos mesmos, mas cerca de duas semanas para abrangermos 

toda a população idosa, e, principalmente o caos na comunicação dos resultados, foram 

impeditivos de se efetivar uma separação correta e atempada dos idosos. Resultados de teste 

perdidos, resultados comunicados 96 horas depois, resultados que não respeitavam as listas 

enviadas, mistura de resultados de sintomáticos e não sintomáticos não permitiram a eficácia 

desejada na alocação dos idosos. Foram dias de angústia, mas também de um extraordinário 

trabalho de equipa. A entrega e dedicação dos trabalhadores e equipa dirigente ficarão para 

sempre nos anais desta Santa Casa. Uma saudação especial para a equipa de saúde. O serviço 

de enfermagem e os nossos médicos tiveram um papel fundamental no tratamento e 

acompanhamento dos idosos. Se o resultado do surto não foi mais grave muito se deve ao 

esforço destes profissionais. Os doze profissionais de enfermagem participaram nos vários 

turnos de confinamento. Sabemos que no período mais crítico do surto os doentes, em especial 

os que tinham sido deslocados para o Centro de Dia, chegavam a ser monitorizados vinte vezes 

ao dia e sempre que o seu estado se agravava eram enviados para o Hospital. Nenhum óbito 

ocorreu fora de ambiente hospitalar. Revelou-se acertada a política seguida desde há largos 

anos no âmbito da equipa de saúde. A aposta num quadro de pessoal próprio e na formação de 

uma equipa estável e motivada fizeram toda a diferença quando foi necessário.  

Com a cerca sanitária ao concelho, os fornecimentos de materiais tornaram-se ainda mais 

difíceis. Várias vezes fomos buscar materiais à “fronteira”. Os agentes das forças de segurança 

foram sempre simpáticos e benevolentes com esta nova forma de “contrabando”. 



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

8 
 

 As primeiras três semanas de abril foram especialmente difíceis. O contacto direto e 

permanente com os idosos, quer infetados ou não, a relação com os familiares ansiosos de 

notícias, sendo que em alguns casos foram realizadas vídeo chamadas de despedida aos 

internados no hospital, o esforço de permanente vigilância e o sentimento de alguma 

impotência perante a evolução de situações pessoais, geraram em alguns profissionais, 

situações de burnout. Os nossos lares têm muito de familiar: as trabalhadoras, as enfermeiras 

são da terra. Conhecem os idosos, cresceram como vizinhos e muitas têm laços parentescos com 

os idosos. O lar não é uma estrutura anónima como o é um hospital. Por isso toda a dor é mais 

próxima, mais sentida. A interajuda e a partilha de sentimentos ajudaram de algum modo a 

minorar esse estado. Também a saúde mental dos idosos foi afetada pelo isolamento nos 

quartos, pela ausência de visitas presenciais, por não entenderem aquilo que muitos deles 

sentiram como abandono das famílias. Ainda hoje, quase um ano corrido, não estão reunidas 

todas as condições para um retomar de atividades que possam contribuir para o equilíbrio 

mental dos nossos residentes. 

 Desde a quarta semana de abril, coincidindo mais ou menos com o fim da cerca concelhia, os 

casos positivos começaram a diminuir. A 27 de abril registamos a recuperação do primeiro idoso 

e da primeira trabalhadora. Todo o mês de maio foi de recuperações diárias. tendo o último 

idoso recuperado no dia 3 de junho, véspera do encerramento do hospital de campanha 

concelhio “Anjo de Ovar”. Desde então houve meia dúzia de infetados todos resultantes de 

saídas hospitalares.  

A partir de junho, numa colaboração adicional com o laboratório Germano de Sousa iniciou-se 

na Clínica de S. Tomé a realização de testes covid (PCR e serológicos). O benefício trazido foi 

importante, não só para a comunidade, como em especial para a Misericórdia, já que deste 

modo ficamos com muito maior flexibilidade na realização de testes. Para além da realização 

frequente de testes conforme as nossas necessidades de controlo, esta facilidade permitiu-nos 

também detetar os referidos casos de infeção hospitalar. A partir de dada altura, aquando do 

regresso ao lar, estes não eram testados à saída do hospital. Os procedimentos internos, para 

além da quarentena obrigatória por lei, obrigavam a um teste à reentrada no lar e um teste no 

fim da quarentena antes do regresso ao respetivo quarto. Procedimentos muito mais rígidos 

que o que prescrevia a autoridade de saúde e que por várias vezes evitaram a eventual 

contaminação de outros utentes.  

Durante este período e de modo a ajudar a colmatar as dificuldades causadas pela ausência de 

uma parte significativa de trabalhadoras, prestaram serviço durante alguns dias enfermeiras e 

ajudantes de lar da Cruz Vermelha, bem como trabalhadoras contratadas através do IEFP ao 

abrigo de um protocolo celebrado para o efeito. Nesta última situação essa contratação tem 

sido renovada, algumas das quais ainda se mantêm à data. Simultaneamente tivemos durante 

cerca de uma semana os serviços de um médico e quatro enfermeiras enviados pela Saúde 

Pública. 

Nos referidos meses críticos, de finais de março a meados de maio, houve várias reuniões que 

envolveram as direções ligadas ao serviço de idosos, tendo também estado presentes as 

médicas do lar. Numa delas estiveram também presentes, para além do Provedor, o Vice-

Provedor, o presidente da Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Houve sempre a 

preocupação de envolver toda a equipa de gestão e dar conhecimento da situação e medidas 

em curso. Enquanto vigorou a suspensão de reuniões da Mesa Administrativa o Provedor 

informava diariamente os mesários, bem como o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e 

Conselho Fiscal, da evolução pandémica. Os Irmãos da Misericórdia foram também informados  
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através de missiva apropriada. No período mais grave do surto, pedimos formalmente ajuda a 

várias entidades (Ministério da Saúde, Segurança Social e Proteção Civil Municipal). Deste 

pedido não houve resposta. Respondemos, com conhecimento para as entidades oficiais, a um 

comunicado da secção local de um partido, refutando afirmações que não correspondiam à 

verdade e desconhecedoras do que é um lar e das circunstâncias da pandemia. Houve também 

duas reuniões que envolveram a Saúde (Pública e Centro de Saúde). Numa delas, por parte da 

Saúde Pública, foi reconhecido que o problema com a não prescrição de testes se devia ao facto 

de “não haver testes”, explicação nunca assumida até então. Face à óbvia desorganização entre 

diferentes serviços do Estado, foi remetida para a Segurança Social o ónus dessas divergências. 

De referir que para a nossa Instituição a atitude da Segurança Social foi sempre de colaboração 

e ajuda. Tal não foi o caso da Saúde. Por duas vezes participamos nas reuniões que eram 

efetuadas diariamente pela Comissão de Proteção Civil Concelhia. Da nossa presença e dos 

nossos pedidos nada resultou. Da parte da Câmara Municipal de Ovar há a registar a boa 

colaboração e a oferta por duas vezes de um lote importante de EPI´s. O mesmo da Segurança 

Social, e de várias empresas de dentro e fora do concelho.   

Finalmente referir a deslocação do Provedor ao Palácio de Belém respondendo a um convite do 

Senhor Presidente da República. A reunião presencial foi realizada em 6 de maio na sala do 

Conselho de Estado. O Senhor Presidente mostrou estar bem informado sobre a situação 

particular da Misericórdia e do Concelho de Ovar. Sabia que o surto estava já na sua fase 

descendente. O Provedor recebeu palavras de muito apreço e de coragem, estendidas a todos 

os órgãos sociais e aos trabalhadores. No final o Provedor pediu que, num cartão da 

Misericórdia, ou até da Presidência, o Senhor Presidente escrevesse uma mensagem para que 

se distribuísse pelos visados. Disse que iria fazer melhor: de imediato os serviços da Presidência 

fizeram um vídeo de cerca de 3:40 minutos, com aquelas mesmas palavras de louvor e 

esperança. O vídeo pode ser visto no sítio da Misericórdia. 

Para mais detalhes sobre os efeitos e os números da pandemia na nossa instituição ver o 

relatório do Serviço de Saúde. 

No final deste relato para memória futura, relato este que pretendeu registar somente os 

acontecimentos relevantes do surto na instituição (os factos, as atitudes e sentimentos que 

marcaram o período) não posso, mesmo sob pena de me repetir, deixar de agradecer a todos 

os que nos ajudaram durante esta travessia: 

Aos trabalhadores e órgãos sociais, 

Ao Senhor Presidente da República, 

À Segurança Social, 

À Cruz Vermelha Portuguesa, 

À União das Misericórdias na pessoa do Dr. Manuel Lemos e ao Secretariado de Aveiro na pessoa 

do Dr. Pina Marques, 

Às empresas, às instituições e a todas as pessoas de boa vontade que, por vários modos, nos 

manifestaram o seu apoio. 

Sob a proteção de Nossa Senhora das Misericórdias conseguimos ultrapassar as tormentas 

sofridas. 
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2 – Restantes factos a salientar no exercício de 2020 

 

Toda a atividade corrente foi enormemente afetada pela pandemia. Não só as atividades mais 

básicas, como todos os novos projetos que constavam no Plano 2020. Das dificuldades e de 

como a pandemia afetou a nossa Instituição e de como conseguimos ultrapassar a maioria dos 

obstáculos surgidos, se dá conta nos relatórios das diferentes respostas. 

Mais uma vez não foi possível iniciar nenhum dos três grandes projetos em carteira: Vita 

Memoriae, Novo Lar e Centro Hidroterapeutico. A boa notícia é que relativamente a este 

últimoainda em Dezembro, foi celebrado o auto de consignação da empreitada. Nas atuais 

condições decorrentes da pandemia a alternativa de financiamento para os projetos ainda não 

iniciados deverá ser desviada para as verbas destinadas ao setor social contempladas no PRR, 

mais comummente chamado de “bazuca”. Os projetos estão prontos e esperamos que isso seja 

uma vantagem aquando da alocação das verbas disponíveis. Outra boa notícia foi o arranque 

logo no início de 2020 da recuperação para arrendamento dos edifícios da Rua Alexandre Sá 

Pinto e Jaime Cortesão (Ovar) e, no início do segundo trimestre 2020, do edifício da Rua do 

Heroísmo (Porto). Infelizmente a pandemia fez parar as obras durante vários meses, atirando a 

sua conclusão para a primeira metade de 2021. 

Relativamente à renovação da ala poente do lar e após a recusa da CCRC de considerar a nossa 

candidatura, essa mesma foi incluída no PARES III, sendo expectável que a decisão seja 

conhecida no início do segundo semestre de 2021. 

O encerramento por largos períodos de tempo do Centro de Dia, da Infância e do Centro 

Comunitário (ISMO) reduziram significativamente as contribuições das famílias, pois pela não 

prestação de serviços nada foi cobrado pela instituição. O efeito desfavorável atingiu os 177 mil 

euros, mesmo atendendo ao efeito positivo da maior frequência destas respostas nos períodos 

de funcionamento. O Serviço de Apoio Domiciliário, pelas razões já apontadas, manteve 

praticamente os valores do exercício anterior. A nota positiva vai, sem dúvida, para a Casa de S. 

Tomé. O aumento da ocupação proporcionado pela transformação de suites em quartos está 

por trás do aumento significativo de receitas (+95 mil euros a que corresponde uma variação de 

+13,5%). O serviço de testes iniciado em junho pela Clínica de S. Tomé justifica grande parte da 

subida de proveitos de 17 mil euros (+28%). Ainda ao nível da prestação de serviços, há a referir 

a quebra 72 mil euros (-7,7%) das contribuições familiares relativas à ERPI-Sede. Por razões de 

segurança as saídas havidas durante os primeiros meses da pandemia não foram compensadas 

de imediato. Só a partir do verão e muito prudentemente tal foi retomado. O efeito conjugado 

destas alterações e de outras de menor relevância atingiu os 147 mil euros de quebra das 

prestações familiares, ou seja, uma diminuição de 6,6%. 

Quanto às comparticipações estatais houve um aumento de 48 mil euros (+2,8%). A atualização 

da tabela para a maior parte dos serviços justifica essa variação, ficando muito aquém de 

compensar a quebra nas prestações familiares, fixando o saldo destas duas componentes com 

um défice de cerca de 100 mil euros. 

O aumento dos apoios de outras entidades e o efeito de um importante legado recebido no 

exercício permitiu compensar na quase totalidade aquele défice, quando comparámos os dois 

exercícios. 
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Em termos de custos operacionais, o aumento de 92 mil euros (+2%) justifica-se em grande 

medida pelo crescimento exponencial dos gastos com a pandemia. O equipamento e material 

de proteção (EPI´s) atingiu um valor global de 112 mil euros, uma subida de 100 mil euros face 

a 2019. E assumindo o retorno a preços não especulativos nos anos futuros, muito daquele valor 

passará a ser gasto normal dos futuros exercícios. Mais uma machadada na sustentabilidade das 

instituições. Apesar do efeito do aumento do RMNG e do aumento geral da tabela 

remuneratória, os encargos com pessoal, que representam 59% dos custos totais, tiveram um 

aumento residual, ficando 3,5% abaixo do orçamentado. Tal, como se explicou atrás, esta quase 

estabilização deveu-se à ausência por largos períodos de trabalhadores. De notar que a 

Instituição nunca recorreu ao regime de lay-off. 

A diminuição de 162 mil euros no valor da atividade patrimonial, é muito justificada pela quebra 

no resultado das alienações de património. Não esquecer que em 2019 houve registos de 

excecional valor nesta rubrica de ganhos. 

Embora as variações de rendimentos e gastos entre 2020 e 2019 sejam significativas e tenham 

origens bem diversas, pode resumir-se que a passagem de um lucro de 193 mil euros em 2019 

para um prejuízo de 33 mil euros em 2020, se poderá justificar e sintetizar nestes grandes 

valores: aumento de 100 mil euros nos gastos em EPI´s e uma diminuição de 162 mil nos 

rendimentos da atividade patrimonial. 

Mais uma vez obrigado a todos os que ajudaram a Santa Casa da Misericórdia de Ovar neste ano 

de 2020 que ficará bem marcado na memória e no coração de todos nós. 

 

Ovar, 2 de março de 2021. 

O Provedor 

Álvaro Silva 
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ADMINISTRAÇÃO 
 

 

O ano de 2020 foi um ano com enormes desafios. A evolução da pandemia teve início em 

Portugal, e especialmente em Ovar, no primeiro trimestre de 2020 e mantém-se até aos dias de 

hoje.  

A incerteza que foi colocada sobre todos nós e em diferentes planos implicou atitudes muito 

cautelosas para que todo esse processo não se agigantasse e transformasse em maiores perdas 

e sofrimento. 

Foi necessário reforçar os recursos humanos e geri-los da forma mais eficaz e eficiente. Foi 

necessário adoptar novas prácticas e métodos no cuidar. Foi necessário comunicar mais e mais 

eficazmente. Foi necessário articular como nunca as diferentes respostas e as respostas 

interinstitucionais. Foi necessário activar o plano de contingência e adaptá-lo às novas 

realidades e circunstâncias.  

Mas o tempo e a perseverança ajudaram a criar mais resistência e inovação.  Adaptámo-nos. 

Reinventámos soluções e em seguida voltámos a reinventar. Também aqui é um processo de 

crescimento e fortalecimento. 

A importância que antes já dávamos aos processos tecnológicos digitais foi largamente ampliada 

com a crise pandémica. Revelou fragilidades e insuficiências que importa suprir. É esse o 

caminho para uma prestação de cuidados de qualidade e atenta. 

É evidente que o relatório e a própria demonstração de resultados não traduzem todas as 

implicações que este ano tão atípico e desmesuradamente excepcional trouxeram. Mas, ao fim 

de todo este já longo período, todos nós estamos mais esperançados no que de bem o futuro 

nos poderá trazer, e com a determinação necessária para o conseguir, e menos motivados para 

nos mantermos no passado. 

Um dos aspectos em que a Misericórdia de Ovar mais inovou em 2020, foi a capacidade de 

efectuar testes covid PCR e testes rápidos. Esse serviço, que ainda hoje se realiza através da 

nossa Clinica de S. Thomé, foi dos primeiros privados a funcionar em Ovar e com deslocações ao 

domicilio. O que se revelou de extrema importância não só para a Instituição na gestão das 

pessoas que aí permanecem, como para a comunidade de Ovar que contou com um serviço 

eficaz, rápido e de proximidade. 

Após o processo de selecção realizado pela empresa Adecco, foi admitida ao serviço da 

Misericórdia uma técnica de recursos humanos para apoio nas actividades de selecção, 

recrutamento e acompanhamento dessa actividade da Instituição. Em boa altura foi tomada 

essa decisão que veio a revelar-se muito eficaz, quer quanto ao perfil da pessoa escolhida quer 

quanto à oportunidade temporal face ao enorme acréscimo de trabalho e tipo de solicitações 

motivadas pela pandemia. 

Também em 2020 terminou mais um ciclo de uma Mesa Administrativa. Em Dezembro 

realizaram-se eleições para um novo mandato dos Corpos Sociais para um novo período de 4 

anos que iniciou em Janeiro de 2021. 
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Apesar de se verificar a quase total continuidade dos seus membros, houve algumas mudanças 

que também fazem parte do ciclo natural das coisas e do tempo. 

Aos Membros dos Corpos Sociais que cessaram funções em 2020 deixamos uma palavra de 

reconhecimento e apreço pelo trabalho e dedicação ao longo dos 4 quatros em que se 

mantiveram nesses cargos.  

Aos Membros dos Corpos Sociais que iniciaram funções deixamos uma saudação especial de 

esperança e de Bom Trabalho. 

 

1. PATRIMÓNIO 

 
A actividade patrimonial e os resultados gerados por essa actividade mantêm uma trajectória 

de crescimento também em 2020. A consolidação dessa fonte de rendimentos é muito 

importante para a Instituição por permitir apoiar as respostas sociais deficitárias e manter níveis 

de autonomia e independência financeira. 

Os projectos em curso para fins de rendimento constituem, nesta fase, um acréscimo de 

encargos. Mas são investimentos sustentáveis e a prazo virá o necessário retorno. Por outro 

lado, requalifica-se e reabilita-se património mais degradado e devoluto, preservando o legado 

histórico da Instituição. 

Prédios da R. Alexandre Sá Pinto/R. Jaime Cortesão, em Ovar – tiveram inicio as obras de 

reabilitação/remodelação dos edifícios sitos na R. Alexandre Sá Pinto/R.  Jaime Cortesão, em 

Ovar. O edifício projectado destina-se ao mercado de arrendamento habitacional, com 11 

fracções de diferentes tipologias (T0 a T3). A realização dos trabalhos tem decorrido de forma 

bastante satisfatória bem como o resultado que se esperava desse conjunto arquitectónico que 

representa um impacto e volume bastante consideráveis nos referidos arruamentos. Apesar de 

não se encontrarem ainda concluídas as obras, sobretudo pelas razões da pandemia, já é 

possível verificar que os edifícios estão a ficar muito bonitos quer no interior quer no exterior. 

As obras encontram-se na fase final de acabamentos. 

 

Figura 2-Obra da Rua Alexandre Sá Pinto 

Figura 1 e 1- Obra da R. Alexandre Sá Pinto/R. Jaime Cortesão 
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Prédio da R. do Heroísmo, Porto – As obras de reabilitação/remodelação deste edifício tiveram 

inicio em meados de 2020 e não se desenvolveram tão satisfatoriamente quanto o desejado. 

Para além dos atrasos motivados pela pandemia, também o aprovisionamento e a gestão da 

empreitada ficaram aquém das expectativas. Houve necessidade de se proceder a alguns 

ajustamentos e a obra passou a decorrer de forma normal.  

Este edifício possui uma traça antiga de cantaria e azulejo, do inicio do séc. XX, localiza-se numa 

artéria da cidade com muito movimento e com muito boa rede de transportes públicos, dispõe 

de 6 fracções habitacionais de pequena dimensão e 1 fracção destinada a comércio/serviços.   

CENTRO HIDROTERAPÊUTICO – Este equipamento constitui uma nova resposta da Misericórdia 

e a sua construção está a decorrer no tardoz das actuais instalações dos serviços-sede, após ter 

sido obtido o licenciamento municipal para o efeito. Dispõe de um tanque polifuncional com as 

dimensões de 14m x 7m aprox. e destina-se a actividades terapêuticas, em meio aquático, dos 

utentes da Misericórdia.  

Após aprovação da candidatura apresentada pela Misericórdia ao Fundo Rainha D. Leonor, para 

apoio financeiro na construção daquele equipamento, foi celebrado o respectivo contrato de 

apoio financeiro. 

Foi efectuado o lançamento do concurso 

de empreitada que acabou por ficar 

deserto, por ausência de interessados. 

Posteriormente, após alteração do preço 

base, foi lançado um novo concurso 

publico que registou concorrentes. 

Consequentemente, após análise pelo Júri 

do concurso a Mesa Administrativa 

procedeu à adjudicação da empreitada, 

que foi atribuída à empresa SPintos – 

Engenharia e Construção S.A. 

 

Nova Estrutura Residencial Para Idosos – no âmbito do processo de desenvolvimento do 

projecto referente à nova Estrutura Residencial Para Idosos, foi dada continuidade à elaboração 

dos projectos de especialidades deste novo equipamento social. 

A nova ERPI, será implantada no tardoz do edifício-sede, no alinhamento da ala poente do actual 

lar de idosos, conta com a capacidade de 55 camas, divididas entre quartos duplos e quartos 

individuais, para além dos demais aposentos adequados e obrigatórios ao funcionamento de 

uma estrutura residencial para idosos. Numa das pontas do edifício está igualmente prevista a 

criação de um corpo técnico, com lavandaria, oficina, armazéns, logística, resíduos e outros.  

Vita Memoriae – Centro de Tratamento de Pessoas com Doenças Neuro-degenerativas – Com 

a aprovação do projecto de arquitectura por parte do Município, foram executados os projectos 

de especialidades desse edifício e correspondente projecto de execução. 

Este edifício que se prevê construir na Rua Dr. Francisco Zagalo (no lugar do antigo hospital) 

destina-se ao tratamento de pessoas idosas com doenças neuro-degenerativas e demenciais 

Figura 4 - Obra de Construção do Centro Hidroterapêutico 
Figura 3 - Obra de Construção do Centro Hidroterapêutico 
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ligeiras. Conta com uma parte do edifício destinada a alojamento (48 camas) e a parte fronteira 

ao arruamento destina-se a ambulatório (140 pessoas/dia). 

No âmbito do processo de aquisição da propriedade plena do prédio sito na R. das Filarmónicas 

em que a Instituição detinha um terço do mesmo, durante o ano de 2020 foi adquirido mais um 

dos quinhões hereditários. Actualmente, constam já em posse da Misericórdia cinco dos seis 

quinhões hereditários legados por Humberto de Oliveira Fula e encontra-se em fase de 

tramitação processual a aquisição do restante quinhão. 

 

2. ALIENAÇÕES 

Em resultado da estratégia de reconversão patrimonial e conforme aprovado pela Assembleia 

Geral, procedeu-se à alienação dos seguintes prédios: 

   Casa sita no bairro da Misericórdia, em Ovar (artigo U 5547) 

   Terreno rustico sito em Anadia (artigo R 4461) 

 

3. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
 

O considerável conjunto edificado da Misericórdia obriga a um elevado número de intervenções 

em estruturas e equipamentos e ao acompanhamento permanente quer por prevenção (sempre 

mais desejável) quer pela necessidade de correção/reparação de anomalias. Destacam-se 

aquelas de volume e valor mais significativo. 

Foram efectuadas obras conservação e reparação do exterior 

do edifício da R. Luís de Camões (Casa Gomes Neto) que 

apresentava necessidade de intervenção, nomeadamente no 

beiral desse edifício, paredes e cobertura. 

Por se mostrar necessário substituir o pavimento do parque 

infantil que se encontrava muito degradado, e atendendo a 

que se previa a deslocalização dessa infraestrutura para o 

espaço exterior em frente às salas do pré-escolar, foram 

executadas as obras necessárias para essa transposição. Foi 

também efectuada uma revisão geral às infraestruturas do 

parque infantil. 

As obras decorreram muito bem e o resultado final é muito 

satisfatório. As crianças passaram a ter um novo espaço, 

muito apelativo e alegre, onde podem brincar em segurança 

e de forma mais próxima das salas de actividades. 

No arruamento do tardoz da Casa de S. Thomé foi instalado 

um sistema de controlo de acessos, por forma a evitar o 

congestionamento à circulação nesse segmento e evitar a 

destruição dos espaços de jardim e equipamentos aí 

instalados, nomeadamente em resultado das obras de 

arranjos exteriores efectuadas. 

Figura 3 - Edifício da R. Luis de 
Camões 

Figura 5 - Parque Infantil - Edifício 
Sede 
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4. FINANCEIRA 
 

Protocolo Capitalizar Mais – Destinado a Fundo de Maneio e para apoio financeiro na 

construção do Centro Hidroterapêutico, foi constituído um financiamento bancário junto do 

banco Santander Totta SA e da Norgarante – Sociedade de Garantia Mutua, SA, no montante de 

400.000,00€, com o prazo de 72 meses. 

Linha FEI Social – Destinado a Fundo de Maneio, foi constituído um financiamento bancário 

junto do Banco Millennium BCP e do European Investment Fund, no montante de 500.000,00€, 

com o prazo de 48 meses. 

 

Linha Sector Social Covid 19 – Destinado a reforço do Fundo de Maneio, foi constituído um 

financiamento bancário no banco Abanca Corporación Bancaria SA, no montante de 

500.000,00€, com o prazo de 72 meses. 

Prémio Manuel António da Mota – Para apoio financeiro no desenvolvimento de 

actividades/iniciativas de inovação e melhoria dos serviços prestados, foi apresentada uma 

candidatura ao Prémio Manuel António da Mota. A referida candidatura, insere-se num 

objectivo de inclusão digital e tecnológica dos utentes idosos da Misericórdia e a execução de 

infraestruturas de redes wi-fi no Edifício-sede e na Casa de S. Thomé.  

A candidatura representava um valor total de 27.000,00€. A candidatura passou à fase de 

finalista e acabou por merecer uma menção honrosa tendo também sido atribuída à 

Misericórdia a verba de 5.000,00€. 

A candidatura foi inteiramente elaborada pelos serviços internos da Misericórdia. 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – PARES III - Tem vindo a ser 

identificada a necessidade de realização de obras de reabilitação e remodelação na ala poente 

do lar de idosos. Para a realização dessas obras foi também elaborado um projecto de execução 

que inclui o respectivo caderno de encargos e demais projectos técnicos. 

Dado que existe a possibilidade de a Misericórdia de Ovar poder beneficiar de apoios financeiros 

a fundo perdido para a realização dessas obras foi apresentada uma candidatura ao programa 

PARES III, cujo montante total de investimento previsto (que inclui equipamento, sistema de 

painéis solares e IVA) é de 915.171,00€.  

A candidatura foi inteiramente elaborada pelos serviços internos da Misericórdia. 

Foi apresentada uma candidatura aos Prémios BPI “La Caixa”- Infância 2020 destinada a apoiar 

financeiramente a realização de um projecto de investimento em recursos tecnológicos, para o 

sector da infância (Pré-escolar e Centro de Estudos), de audiovisual avançado, que permitam 

acompanhar as transformações associadas ao usos da tecnologia digital. Contudo a referida 

candidatura não obteve a aprovação necessária. 

A candidatura foi inteiramente elaborada pelos serviços internos da Misericórdia. 

Programa Adaptar Social+, Com o objectivo de obter apoio financeiros para a aquisição de bens 

e serviços no combate à propagação do novo coronavírus, a Misericórdia apresentou uma 

candidatura ao Programa Adaptar Social+, no valor de 9.976,69€ (o máximo era 10.000,00€), em 
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que previa o apoio financeiro de 80% a fundo perdido. A candidatura foi aprovada pela 

totalidade do valor apresentado. 

A candidatura foi inteiramente elaborada pelos serviços internos da Misericórdia. 

Programa Galp Solidária – Na sequência de uma candidatura apresentada pela Misericórdia ao 

programa promovido pela Galp Energia SA, denominado Galp Solidária, através da iniciativa 

”apoiamos as IPSS com a nossa energia”, foi a mesma aprovada com o valor de 3.685,20€, a 

titulo de donativo. 

Programa Adaptar PME – Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das 

PME´s - Por se mostrar de interesse para a Misericórdia, nomeadamente pela possibilidade de 

obtenção de apoio financeiro, previsto na tipologia de investimento TI B9 – CRII – Qualificação 

e Inovação das PME, através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, 

programa Adaptar PME e por forma a adequar a estrutura do equipamentos social Casa de S. 

Thomé ao funcionamento futuro em situação que diminua os riscos de disseminação infeciosa, 

que contribua para um maior controlo e monitorização da actividade, foi apresentada uma 

candidatura cujo valor de investimento totaliza 39.781,22€. Nesse investimento estava prevista 

a aquisição de diversos equipamentos, com a possibilidade de apoio a 50%. 

Na análise desta candidatura, que foi muito conturbada, começou por ser considerado elegível 

apenas certo tipo de investimento, no valor de 20.581,22€. 

A candidatura foi inteiramente elaborada pelos serviços internos da Misericórdia. 

O Programa de Apoio ao Associativismo da Câmara Municipal de Ovar, a que a Misericórdia de 

Ovar se candidatou, contou no ano de 2020 com uma majoração de 35% nos apoios regulares o 

que representou, para a Misericórdia mais 4.812,50€. Essa majoração e reformulação do 

Programa foi consequência da pandemia, o que levou a autarquia a considerar um reforço dos 

apoios às instituições associativas. 

Ao nível de recursos humanos, e pelo motivo da pandemia, foi criada a Medida de Apoio ao 

Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e da Saúde (MAREESS), a que a Misericórdia 

se candidatou. No âmbito desse programa, que funcionava por ciclos de um mês, foram 

integradas diversas pessoas, essencialmente desempregadas com inscrição no IEFP. Os encargos 

para a Instituição eram constituídos por 10% do valor da bolsa e o fornecimento da alimentação, 

cabendo o restante ao IEFP. Essa candidatura chegou a prever a integração de 11 pessoas, mas 

durante a sua execução, esse numero foi bastante inferior e muito oscilante. 

Medida Ativar.PT- para apoio no desenvolvimento das actividades sociais do centro 

comunitário, foi apresentada e aprovada uma candidatura à Medida Ativar.PT, que contemplou 

a realização de um estágio profissional na especialidade de trabalho social (educação social). 

Foi recebida a quantia de 71.799,79€, por legado da Irmã Benemérita Maria Luísa Ferreira de 

Castro. 

 

5. CANTINAS SOCIAIS E POAMPC 

 
Mantivemos em funcionamento a resposta social “Cantina Social”, por se tratar de um programa 

de emergência alimentar, promovido pela Segurança Social, e atenta a necessidade das pessoas 
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abrangidas. No inicio do ano, esse protocolo foi renovado e manteve-se o número de refeições 

(27 refeições/dia). 

Também se manteve em funcionamento o POAMPC, que passou a contar com mais uma 

entidade parceira a partir de 2020. Ainda assim, a Misericórdia apoia neste programa 

distribuição de alimentos por 238 pessoas, o representa uma percentagem muito significativa 

do total do concelho de Ovar. 

 

6. SERVIÇOS 
 

Serviço de refeições -  os sucessivos aumentos no custo da mão-de-obra, motivados sobretudo 

pelo aumento da RMMG, levaram a novas renegociações no serviço de restauração colectiva 

que, em 2020, se cifraram em cerca de +2% (variável conforme o tipo de refeição e acertos). 

Apesar desse aumento pode dizer que foi conseguida uma boa negociação para a Instituição 

atento o ponto de partida. 

 

Serviços externos de limpeza – Por iniciativa da Instituição, cessou o contrato de prestação de 

serviços com a empresa de limpeza prestadora desse serviço (Derichebourg Facility Services), 

passando esse tipo de serviço a ser executado por colaboradores internos da Misericórdia. 

 

Serviços de manutenção de sistemas AVAC (Aquecimento Ventilação e Ar Condicionado) – Para 

melhor corresponder aos interesses da Misericórdia, foram adjudicados os serviços de 

manutenção dos sistemas de AVAC a uma nova empresa: Manvia – Manutenção e Exploração 

de Instalações e Construção, S.A. 

 

Serviços de jardinagem – Por iniciativa da Instituição, cessou o contrato de prestação de serviços 

de jardinagem com a empresa Consjardim, passando esse serviço a efectuado para a totalidade 

dos espaços de jardim da Misericórdia pela empresa Ovarjardim. Com esta alteração, regista-se 

uma diminuição dos encargos associados a esta actividade. 

 

Serviços de Revisão Legal de Contas – Por ser recomendável que, ciclicamente, exista uma 

mudança de prestador nesta área de actividade, a Misericórdia fez cessar o contrato com o ROC 

Gil Sousa Monteiro e celebrou um novo contrato de prestação de serviços com o ROC Gonçalo 

Malho Fernandes. 

 

Serviços de transporte de crianças - No âmbito das actividades do Centro de Estudos – Clube 

Estrela, mostrou-se necessário efectuar o transporte das crianças da escola para a Instituição, 

durante os períodos lectivos. Por outro lado, o numero de crianças tem vindo a registar um 

aumento significativo desde a criação do Centro de Estudos no ano lectivo anterior. No inicio do 

ano lectivo estavam inscritas 17 crianças, o que corresponde a um aumento de 100%. 
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Atempadamente, a Misericórdia procurou empresas no mercado que efectuem esse tipo de 

transporte por se entender que esta é a melhor solução sob vários aspectos. 

Contudo, verificou-se uma grande dificuldade em obtermos resposta de empresas interessadas 

em executar esse serviço. A única proposta foi recebida da empresa “O Rodas”, com sede em 

Oliveira de Azeméis, especializada nesse tipo de transportes. 

Sucede que o Centro de Estudo recebe crianças provenientes de 4 escolas de Ovar e, também 

pela pandemia, acrescem dificuldades em conseguir recolher as crianças dentro dos horários 

fixados pelas escolas.  

Assim, a alternativa mais adequada é que se adopte uma solução mista. A Misericórdia 

transporta crianças de 2 escolas (em menor numero) e a empresa de transportes as 2 outras 

escolas (em maior numero). 

Assim, o serviço de transporte colectivo de crianças, foi adjudicado à firma “O Rodas”. 

   

Serviços de cópia e impressão – Por ter terminado o contrato de aluguer operacional dos 

equipamentos de cópia e impressão foi efectuada uma nova consulta ao mercado e procedeu-

se à adjudicação desse serviço à firma Edicópia, pelo prazo de 60 meses. 

 

Serviço de acompanhamento de doentes a consultas/hospital – Em execução do plano de 

actividades e orçamento de investimentos para 2020 aprovados em assembleia geral, foi feita 

uma consulta ao mercado para a aquisição de uma viatura de transporte de pessoas com 

mobilidade reduzida ou condicionada e que se destina a apoiar os serviços internos da 

Instituição nas deslocações, com utentes, ao hospital ou a consultas/tratamentos externos. O 

tipo de viatura em causa é mais pequeno, mais ágil, dispõe de mecanismos de auxilio à condução 

e permite o transporte em simultâneo de uma pessoa em cadeira de rodas e 4 passageiros 

sentados. 

Assim, foi adjudicado à firma Lércio Pinto, pelo preço total de 34.184,92€ (que inclui a 

transformação/adaptação da viatura e o IVA) o fornecimento de uma viatura de marca Citroen, 

modelo Berlingo M, com capacidade para 4 lugares + 1 cadeira de rodas. 

 
 

7. INOVAÇÃO E MELHORIA 
 

Sistema Informático de Gestão de Actividades de Vida Diária para o Sector de Idosos - Tem 

vindo a ser cada vez mais necessário proceder ao registo de vários tipos de serviço, materiais e 

actividades que são prestados/fornecidos aos utentes do sector de idosos, nomeadamente no 

lar de idosos, casa de S. Thomé, serviços de apoio domiciliário e centro de dia. Esses registos 

servem para controlo e monitorização mas, também, para comprovar junto da Segurança Social, 

aos utentes e seus familiares, sempre que se mostre necessário.  

Atendendo a que a recolha e tratamento dessa informação era feita em papel, nalguns casos 

convertida posteriormente em formado digital, mostra-se pertinente adoptar uma solução 

informática que permita os registos identificados e, sobretudo, o tratamento desses registos 
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para efeitos de gestão das actividades, produção de relatórios, compilação de dados e definição 

de estratégias, bem como maior rigor e eficiência no controlo. 

Assim, foi adjudicado à firma SG25 – Software Solutions, Lda. (Softgold), o fornecimento e a 

instalação de um sistema informático, que integra software e hardware, destinado à Gestão de 

Actividades de Vida Diária, de todas as respostas sociais do sector de idosos, pelo preço global 

de 17.352,07€ + IVA, por ser a proposta que melhor responde aos interesses da Instituição 

 

Sector da infância – Implementação de plataforma digital - Tem vindo a ser identificada a 

necessidade de responder, com eficácia, às transformações sociais, nomeadamente na vertente 

digital, que se encontram incorporadas no sistema educativo e, também, perante as 

expectativas dos encarregados de edução. 

Assim, após análise de ofertas no mercado, foi adjudicado à empresa Systems4You o 

fornecimento e manutenção de uma plataforma digital que permite executar as seguintes 

funções: 

-planificação das actividades, avaliação das actividades e das crianças e produção de relatórios, 

inclusivamente de acordo com os modelos aprovados pela Segurança Social e Ministério da 

Educação. 

-troca de mensagens de texto, fotografias e vídeo, com os encarregados de educação. 

-possibilidade de consulta, por parte dos encarregados de educação, de planificações, portefólio 

e rotinas diárias- 

-caderneta digital 

-monitorização da actividade e gestão por parte da direcção técnica 

O custo deste serviço é suportado pelos próprios encarregados de educação, com um valor 

muito baixo para o tipo de serviço (10€/ano lectivo). Até final do ano lectivo de 2020, a 

plataforma não constituiu qualquer custo. 

Foram também adquiridos equipamentos informáticos para o pessoal docente operar o sistema. 

Cada educadora tem o seu dispositivo e é responsável pela gestão da informação da sala em que 

estiver. 

Esta iniciativa revelou-se muito oportuna e importante uma vez que, durante os períodos em 

que os serviços da infância estiveram encerrados por motivo da pandemia, foi possível manter 

a ligação com as crianças e desenvolver actividades por via digital. 

 

Implementação de um Sistema de IBANS Dedicados - Com o objectivo de capacitar a 

Misericórdia para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e tecnologicamente mais 

evoluídas e adaptadas às suas necessidades de serviço, foi aprovado e encontra-se em 

funcionamento na Misericórdia um sistema de IBANS dedicados através do banco Santander, 

para apoio dos serviços de tesouraria e contabilísticos da Instituição. 

Este novo serviço, que constitui uma pratica altamente inovadora no processo de transacções 

financeiras, permite que as transferências que são mensalmente recebidas a titulo de 
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comparticipações de utentes, sejam efectuadas de forma mais segura, com ligação directa ao 

processo contabilístico de emissão do recibo do respectivo utente, evitando as necessárias 

conciliações bancárias e retirando a margem de erro associada a transacções sem codificação 

associada e com intervenção manual. 

Nesta área de transacções financeiras, a Misericórdia de Ovar tem já há vários anos 

implementado um sistema de débitos directos, tendo sido inovadora na área social a criar este 

serviço e os resultados de produtividade, transparência e segurança têm sido muito 

significativos. Contudo, este processo não abrange a totalidade das comparticipações, 

nomeadamente nos serviços da infância, SAD, Centro de Dia e rendas por haver mais resistência 

à adesão do sistema de débitos directos.  

Com a referida solução, espera-se abranger a quase totalidade das transacções regulares e 

melhorar muito consideravelmente todo o processo. 

Os encargos com a subscrição deste serviço serão muito reduzidos. 

 

Participação nas diversas reuniões do Secretariado Regional do Distrito de Aveiro da UMP. 

Uma dessas reuniões decorreu ainda de forma presencial nas instalações da Misericórdia de 

Ovar, por altura das comemorações do seu 110º aniversário. 

 

Participação nas diversas reuniões e assembleias do secretariado nacional da UMP 

 

Manteve-se a participação da Misericórdia no programa do Banco Alimentar Contra a Fome 

para distribuição de alimentos a pessoas carenciadas. 

 

Certificação de PME – Pelo IAPMEI – Agência para a competitividade e Inovação, I.P., foi emitida 

a renovação da certificação da Misericórdia como PME. 

 

Estabeleceram-se novos protocolos de parcerias para dinamização de actividades e apoio aos 

utentes e trabalhadores: Protocolo com a Opticália (Litoral Óticas Lda.) 

 

Os documentos que se anexam traduzem o que de mais relevante se passou em 2020 e a 

demonstração de contas explicita o desempenho da actividade gerada pelo funcionamento da 

Instituição nas suas diferentes vertentes. 
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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA 
IDOSOS – ERPI – EDIFÍCIO SEDE 

 

O ano de 2020 foi um ano inequivocamente invulgar em consequência da presença do vírus 

SARS-CoV-2 que, tendo-se disseminado pelo mundo, se transformou numa Pandemia.  

Esta pandemia teve, e ainda tem, um colossal impacto social, económico e na saúde de milhões 

de pessoas. 

 

Introdução 

Tal como em anos anteriores, a 

Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas (ERPI) – edifício sede, 

procede à elaboração do relatório 

anual de atividades. Este assenta 

na análise ao plano de atividades 

para o ano de 2020.  

É importante salientar que, alguns 

dos objetivos previstos em plano 

de atividades para 2020, não 

foram alcançados na sua 

totalidade, em virtude da 

Pandemia que se fez sentir e com a qual todos fomos forçados a lidar. Esta nova realidade 

condicionou formas de estar, de lidar e de atuar em comunidade e em interação com os outros. 

Em março de 2020, o concelho de Ovar, após ter conhecimento da incidência de casos em 

Portugal e, especificamente, no concelho, permaneceu em cerca sanitária. 

Simultaneamente, alguns colaboradores da ERPI sede decidiram, numa tentativa de proteger e 

evitar a entrada e disseminação do vírus no Lar, permanecer em isolamento em conjunto com 

os residentes da ERPI sede.  

Esta tentativa, ao final de uma semana, não conseguiu evitar que, com um falecimento, se 

detetasse o primeiro caso COVID-19 em meio hospitalar. 

A evolução do surto epidémico encontra-se detalhado no relatório da saúde. 

Assim, no ano de 2020 os princípios orientadores basearam-se na resiliência, adaptação à 

mudança e estratégias de coping.   

Passamos a elencar as atividades prognosticadas e executadas. 
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1. Atividades Correntes / Relacionadas 

1.1. Clientes 

 

A ERPI sede tem acordo com a segurança social para poder acolher até 120 residentes. 

No ano de 2020, foram realizadas 37 admissões em ERPI, em detrimento das 16, relativamente 

ao ano transato.  

 

 

Como já vem sendo habitual, e tendo como guia os estudos que nos confirmam as evidências, 

é, sobretudo, o género feminino que ocupa a capacidade da ERPI sede. No total contamos, no 

final de 2020, com 81 pessoas do género feminino e 30 do género masculino. A maior 

prevalência, em termos de faixa etária, encontra-se entre os 75 e os 89 anos de idade.  

  

 

No ano de 2020 verificou-se um aumento na procura dos serviços prestados. Esta procura 

poderá ser compreendida através da necessidade que, face à Pandemia, os residentes tiveram. 
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A ERPI sede disponibilizou todos os serviços identificados como primários e secundários face às 

carências sentidas. 

 

Como já vem sendo habitual, o grau de autonomia mantem-se baixo. Até ao final de 2020, 94% 

dos residentes em ERPI sede encontram-se dependentes. Importa referir que a maioria dos 

residentes aquando da sua admissão já apresentam algum grau de dependência, carecendo de 

auxílio nas atividades de vida. 

 

1.2. Grau de Satisfação 

A avaliação do grau de satisfação é um importante indicador da qualidade e eficácia da 

prestação de cuidados de saúde na identificação de aspetos que necessitam de melhorias, 

permitindo também a avaliação das melhorias implementadas. 

A Santa Casa da Misericordia de Ovar, anualmente, aplica questionários de satisfação a todos os 

residentes e familiares por forma a identificar a informação sobre a satisfação para a usar como 

um indicador de desempenho da instituição.  

Durante o ano de 2020, a resposta social ERPI sede regista uma avaliação global de Bom. 
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1.3 Planos Individuais 

O envelhecimento ativo consiste “num processo de 

otimização de todas as oportunidades para a saúde, 

participação e segurança, para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que envelhecem”, sendo nesta definição 

e objetivos que a ERPI sede assenta como forma de 

atuação. 

Inquestionavelmente foram necessárias adaptações e ajustes às formas de trabalho para poder 

adequar à situação pandémica. Sendo já a situação difícil para os profissionais essenciais na 

prestação de cuidados, inequivocamente, foi ainda mais difícil para os mais velhos, com maior 

dificuldade no processo de adaptação e acomodação. 

Seguindo o plano de contingência e, considerando as condições de saúde que os residentes 

apresentavam, foram necessárias realocações e distribuições dos residentes pelas habitações 

existentes. 

Foram estabelecidas regras quanto às deslocações e interações entre residentes de pisos 

diferentes, pelo que, por forma a mitigar algum tipo de propagação, as interações entre os 

mesmos, foram suspensas. 

Medo e incerteza foram, inicialmente, as palavras de ordem. Planos foram redefinidos, 

ajustados, recriados em estreita associação com os residentes e com as suas famílias. Manteve-

se a adequação do plano à condição e especificidade da pessoa. 

No que concerne à comunicação, estratégias foram criadas, inicialmente pela utilização do 

telefone e, numa segunda fase, pela utilização dos canais digitais, mantendo-se até à data. 

Durante o ano de 2020, a ERPI sede, adquiriu 6 equipamentos móveis, 3 tablets e 3 telemóveis 

para que os residentes pudessem estabelecer comunicações com os seus familiares. 

Contiguamente, foi-nos possível implementar um protocolo de higiene a seco inovador com 

a empresa ESSITY, permitindo proporcionar maior qualidade de vida aos residentes com 

produtos de incontinência de elevada qualidade de absorção e conforto. Este protocolo 

revelou-se muito importante sobretudo durante o período de pandemia. 

 

1.4 Candidaturas / Lista de Espera 

Durante o ano de 2020 foram concretizados 105 atendimentos para inscrição 

em lista de espera, em que grande parte destes atendimentos se efetivou 

por chamada telefónica e via e-mail.  

 

1.5. Visitas e Atendimentos dos Familiares  

Durante o ano de 2020, a partir de março, seguindo as instruções da Segurança Social, da Saúde 

Pública e da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), foi necessário proceder à suspensão 

das visitas presenciais. 
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Se numa primeira fase a ERPI sede teve que recorrer às chamadas telefónicas, numa segunda 

fase foram concretizadas videochamadas e avistamentos. Sempre que nos era possível, e face à 

situação pandémica, foram realizadas visitas presenciais no exterior (jardim) e no interior do 

edifico.  Estas atividades foram desenvolvidas com a colaboração dos técnicos da ERPI sede 

como a psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional e animadora. 

Ao todo foram realizados 2134 contactos / visitas entre os familiares e os residentes. Nestes 

incluem-se as chamadas, videochamadas, avistamentos assim como as vistas presenciais no 

exterior e no interior. 

Em concomitância, foram estabelecidos contactos promovendo a comunicação de informação 

acerca dos residentes com os familiares responsáveis. Ao todo foram estabelecidos 1639 

atendimentos com os familiares. 

 

1.6 Interdisciplinaridade 

É fundamental, mais do que nunca, uma abordagem multidisciplinar 

e interdisciplinar, permitindo uma avaliação e intervenção holística.  

O ano de 2020 possibilitou oportunidades de crescimento e de 

integração. 

As áreas da terapia ocupacional, animação, serviço social e 

psicologia interagiram como um todo. 

As atividades previstas não decorreram conforme planeado, porém foram delineadas propostas 

e adaptadas atividades no sentido de as ajustarmos às necessidades emergentes.  

A Terapia Ocupacional e a Animação destacaram-se pela capacidade de adaptação e 

acompanhamento, mantendo algumas das atividades planeadas. Decorreram 485 atividades de 

terapia ocupacional e animação. As atividades desenvolvidas incluíram a ginástica, a estimulação 

cognitiva, snozelen, treinos de marcha, arte terapia, relaxamento, ações de sensibilização para 

o COVID-19 assim como atividades sazonais.  

As atividades executadas obtiveram uma taxa de concretização 98% face ao planeado. Estes 

valores incluem os meses de maior confinamento.  

Durante o ano de 2020, adotamos, conforme previsto em 

plano de atividades para 2020, uma cadela labradora, de seu 

nome “Patas”. Esta adoção ocorre no âmbito do projeto da 

Terapia Assistida por Animais. Para que a “Patas” possa 

receber treino e formação na área da intervenção e 

reabilitação tem que residir na sua casa pelo menos 6 meses. 

Os labradores possuem caraterísticas de interação e 

sensibilidade para com os seres – humanos 

extraordinariamente benéficas para as pessoas.  
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 1.7 Recursos Humanos 

Os prestadores de cuidados formais fazem indubitavelmente parte da Instituição, sendo 

extremamente importante a capacitação e valorização permitindo o desempenho de 

competências técnicas e comportamentais apropriadas e rigorosas.  

No ano de 2020, contratamos uma encarregada de serviços que nos permitiu definir, padronizar 

e acompanhar os procedimentos definidos, necessários para a atuação e combate contra a 

COVID-19.  

Paralelamente, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde, fixamos os 

colaboradores por pisos, permitindo o acompanhamento mais próximo, possibilitando 

estabelecer ligações mais estreitas, no caso de suspeita de algum caso COVID-19. 

 

1.7.1 Formação 

A formação é, entre muitas definições, “um conjunto de conhecimentos relativos a uma área 

científica ou exigidos para exercer uma atividade; instrução”.  

Apesar da situação pandémica existiu uma aposta na formação. A formação é basilar na 

construção de competências e no desempenho da prática profissional. 

Assim, foram realizadas as seguintes formações: 

 Ajudas Técnicas 

 Burnout 

 Controlo de Infeções 

 COVID-19 

 Cuidados de Higiene e Conforto 

 Diabetes, Incontinência Urinária e Patologias 

 Plano Contingência 

 Posicionamentos 

 Primeiros Socorros 

 Utilização Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) 
 
 

1.7.2 Estágios 

O estágio é a aplicação profissional que um estudante realiza para colocar em prática os seus 

conhecimentos e as suas competências.  

Assim, e apesar da situação pandémica vivida, a ERPI sede decidiu manter os estágios 

curriculares, no âmbito da terapia ocupacional assim como o estágio profissional, no âmbito da 

psicologia clínica e da saúde.  

Mantivemos a parceria com a Escola Secundária José Macedo Fragateiro, no âmbito dos cursos 

profissionais de auxiliares de saúde. 
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1.7.3 Voluntariado 

O voluntariado é um “conjunto de ações de 

interesse social e comunitário, realizadas de 

forma desinteressada por pessoas, no 

âmbito de projetos, programas e outras 

formas de intervenção ao serviço dos 

indivíduos, das famílias e da comunidade, 

desenvolvidos sem fins lucrativos por 

entidades públicas ou privadas.” 

Durante o ano de 2020 contamos com um voluntário que realiza serviços de cabeleireiro. 

 

Conclusão 

O ano de 2020 traduz-se num ano de desafios, de testemunhos de superação, de entrega e de 

adaptação.  

No fundo, foi um ano que começou com dúvidas, com o receio do incerto, do desconhecido. 

Terminou com práticas reinventadas assentes em fundações sólidas que, em passo seguro, 

suportam o exercício do saber estar, saber fazer e saber ser.  
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CENTRO DE DIA 
 

 

Introdução 

O ano de 2020 será recordado como o ano em que a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, 

impactou, avassaladoramente, as instituições sociais.  

O Decreto-Lei 10-A/2020, 2020-03-13, determinou o encerramento, transitório, das respostas 

sociais de Centro de Dia, a nível nacional, que se alongou até setembro, do mesmo ano. Pela 

impossibilidade de prestação de apoio e acompanhamento aos 60 clientes, em contexto de 

Centro de Dia, urgiu a necessidade de adaptar ações que colmataram as necessidades inerentes.  

Ao longo do presente relatório será possível avaliar as diversas atividades realizadas ao longo 

do ano de 2020, atendendo ao Manual de Gestão da Qualidade que se encontra em vigor e o 

Plano de Atividades desenvolvido ao longo do ano. 

Além de uma reflexão sobre a intervenção efetivada nesta resposta social, será descrita uma 

análise dos constrangimentos associados, que dificultaram a concretização de algumas 

atividades planeadas. 

A avaliação das atividades apresentadas assenta em informações e registos recolhidos ao longo 

do ano e as atividades apresentadas subdividem-se por atividades correntes, institucionais e de 

inovação e melhoria. 

 

1. Atividades correntes: 

1.1. Atendimentos/ admissões 

 

 

 

A resposta social de Centro de Dia tem capacidade para apoiar 60 pessoas idosas. O número de 

clientes foi aumentando gradualmente, desde 2017, atingindo em meados de 2019, a 
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capacidade máxima da resposta social, mantendo-se até ao encerramento provisório do 

equipamento, ocorrido a 17 de março de 2020.   

Em setembro de 2020, foi autorizada a reabertura da resposta social, que se concretizou com 

18 clientes. No gráfico abaixo é possível analisar, as motivações, que impossibilitaram os 

restantes 42 clientes de regressar, numa fase inicial.  

 

 

Ao longo do ano de 2020 foram realizados 13 atendimentos e 7 admissões na resposta social de 

Centro de Dia, verificando-se um grande decréscimo, relativamente aos anos transatos, 

fundamentando-se pelo longo período de encerramento (5 meses e meio) e apreensão 

individual, que advém da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2.  

 

1.2. Plano Individual  

Após o período de integração dos clientes, é realizado pela equipa técnica da resposta social a 

elaboração do Plano Individual (PI), constando no processo social individual. 

Após avaliação multidimensional do cliente é elaborado um plano de intervenção e definidos 

objetivos e estratégias a adotar, de acordo com os interesses, necessidades e respetivas 

expectativas. Semestralmente, todos os clientes são reavaliados e revistos os PI. 

 

1.3. Prestação de cuidados 

O encerramento da resposta social, teve um impacto grave na saúde física e mental das pessoas 

idosas, verificando-se um agravamento nos estádios demenciais, redução da capacidade motora 

e vulnerabilidade social e relacional.  

Após necessidade perentória de adaptação, a resposta social investiu, ao longo dos últimos 

anos, na aquisição de diversas ajudas técnicas, adaptações arquitetónicas, desenvolvimento de 

terapias, e formação de técnicos e prestadores de cuidados formais. 
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No final do ano verificou-se a prestação de cuidados de imagem e higiene pessoal diária a 13 

pessoas, que por incapacidades físicas ou psíquicas não o conseguem concretizar de um modo 

independente. Precedentemente ao encerramento provisório, eram realizados 55 banhos 

assistidos, nas instalações do Centro de Dia, no entanto atendendo ao risco de o procedimento 

ser gerador de aerossóis, os banhos foram suspensos, sendo colmatada a necessidade, pela 

equipa do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). No final do ano, verificou-se necessidade de 

apoio na autoalimentação a 3 pessoas idosas.  

 

1.3.1. Prestação de cuidados pelo SAD a clientes do Centro de Dia 

Durante o encerramento provisório da resposta social de Centro de Dia, foram disponibilizados 

os serviços prestados pela equipa do SAD. Verificou-se que 33 clientes, necessitavam de apoio 

na concretização das seguintes Atividades de Vida Diária Básicas (AVD´B):  

 

 

 

Atividades Ocupacionais e de Desenvolvimento Pessoal  

De acordo com a UNESCO, Animação Sociocultural é um “conjunto de práticas sociais que visam 

estimular a iniciativa e a participação das populações no processo do seu próprio 
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desenvolvimento”. As Atividades Ocupacionais e de Desenvolvimento Pessoal contribuem 

significativamente para a educação dos adultos, numa vertente não formal, na medida em que 

existe uma flexibilidade de horários, de programas e de locais, para que se adequem às 

necessidades e expectativas gerais. As áreas devem definir-se holisticamente, baseando-se no 

que faz parte da vida da pessoa idosa, tais como, o trabalho, a educação para a cidadania, a 

formação para o desenvolvimento pessoal e social, a educação para a saúde e para o tempo 

livre. 

As terapias não farmacológicas de intervenção nas pessoas idosas apresentam um cariz 

fundamental e desencadeiam as atividades desenvolvidas, principalmente, na Unidade “Nós da 

Memória”, com o objetivo de preservar as funções cognitivas operantes e mitigar a progressão 

da demência.  

Anualmente é definido pela equipa técnica da resposta social um Plano estratégico de 

Atividades Ocupacionais e de Desenvolvimento Pessoal, com o objetivo de delinear e 

implementar um conjunto de intervenções específicas, tendo por base os objetivos da pessoa 

por forma a capacitá-la nas suas ocupações, procurando promover a saúde e o bem-estar, 

favorecendo a integração das pessoas no seio da sua comunidade. 

As Atividades Ocupacionais e de Desenvolvimento Anual 2020, fundamentaram-se na temática 

“Memórias”, sendo através destas que partilhamos, recordamos, sentimos e sonhamos, 

preconizando uma prestação de cuidados humanizados e integrados.  

No primeiro trimestre do ano foram realizadas atividades semanais fixas e outras, dinamizadas 

mensalmente, surgindo como resposta a convites de entidades, instituições congéneres ou de 

eventos realizados na comunidade.  

Nos gráficos seguintes é possível analisar a frequência de Atividades Ocupacionais e de 

Desenvolvimento Pessoal Anual ocorridas e as áreas de atuação. 

  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Atividades anuais desenvolvidas 

Unidade "Autónomos" Unidade "Nós da Memória" Comuns



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

34 
 

 

1.3.2. Centro de Dia vai a Casa 

Após avaliação do impacto do encerramento provisório da resposta social, através de 

acompanhamento telefónico, realizado semanalmente, com todos as pessoas idosas e/ou 

significativos, foram percecionados sinais compatíveis com solidão e isolamento social. Desde 

modo, urgiu a necessidade de disponibilizar um novo serviço.  

Centro de Dia vai a Casa - Serviço inovador, gratuito para todos os clientes da resposta social de 

Centro de Dia. Consistiu no desenvolvimento de Atividades de Animação e Desenvolvimento 

Ocupacional, desenvolvido nos domicílios, por Técnicas de Animação, Psicologia e Serviço Social. 

Num total de 218 visitas,  decorridas semanalmente (entre maio e agosto de 2020), estas 

visaram combater sintomatologia compatível com solidão, a tristeza e o receio vivenciado, 

trabalhando áreas sociais, físicas, cognitivas e pessoais, de acordo com as necessidades e 

expectativas individuais, a 22 clientes.  
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1.3.3. Voluntariado  

Poteciando a realização de uma cidadania ativa e participativa, materializando a solidariedade 

social, o voluntariado é uma parceria exímia. No entanto, este ano, atendendo à situação 

pandémica, a equipa de voluntariado da resposta social de Centro de Dia, constituída por 5 

elementos, distribuídos pelas seguintes áreas (Música, Costura e Bordados e Saúde e Bem-estar) 

intervieram ativamente, somente, durante o primeiro trimestre do ano.  

   

1.4. Prestadores de Cuidados Informais 

O prestador de cuidados informais, frequentemente familiares e/ou significativos, são 

elementos de extrema relevância, sendo habitual a dinamização de reuniões quadrimestrais, 

dinamizadas pela equipa técnica da resposta social, objetivando dotar estes elementos de apoio 

formativo e emocional, reconhecendo a sua responsabilização e capacitá-los para a prestação, 

com qualidade e segurança, dos cuidados básicos frequentes e não especializados que realizam.  

O acompanhamento acima referido foi adaptado, à situação pandémica, tendo sido 

disponibilizado apoio, via telefónica, visando apoiar na gestão diária, autorregulação e apoio 

emocional.   

 

2. Atividades Institucionais:  

2.1. Parcerias  

 Saúde e Social 

Foram mantidas as parcerias informais existentes com entidades externas, tais como Centros 

Hospitalares Distritais, Unidades de Saúde Familiares, Unidade de Hospitalização Domiciliária de 

Ovar, Centros de Diálise e Redes Locais de Apoio, onde foram partilhados planos de intervenção.  

Atendendo aos serviços e respostas especializadas que dispomos, a fim de colmatarmos as 

necessidades das pessoas idosas dependentes e pessoas com défices cognitivos, as parcerias 

referidas resultaram numa maior procura da resposta social, por encaminhamento das mesmas.  

 

 Técnico 

Durante o ano de 2020, atendendo aos constrangimentos pandémicos, decorreu um estágio de 

Psicologia na resposta social. As parcerias com instituições de ensino, como escolas e 

universidades, têm potenciado contributos técnicos através de estágios curriculares, 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Apesar das limitações temporais, permitem 

abordagens diversificadas e contribuem para a inovação e melhoria dos serviços prestados 

(Escolas Superiores de Saúde em áreas de Terapia Ocupacional, Universidade Lusófona, Escola 

Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, Faculdade de Ciências do Desporto e Motricidade, 

Escola Profissional de Cortegaça e Escola Secundária José Macedo Fragateiro). 
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2.2. Recursos Humanos  

Atendendo às limitações determinadas pela pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, não foi 

concretizável o plano formativo proposto, tendo sido ministradas formações pela Essity, acerca 

da temática do Trabalho Social e Orientação. 

Foram dinamizadas ações de formação, pela direção técnica, através de reuniões periódicas, 

assim como através da participação e envolvimento das colaboradoras na organização dos 

serviços e ações de melhoria contínua.  

 

2.3. Questionário de Satisfação Cliente e/ou Significativo  

A importância da análise da satisfação do cliente e/ou significativo para as instituições tem vindo 

a desenvolver-se ao longo do tempo e atualmente torna-se essencial para o êxito de uma 

organização.  No ano de 2020 a resposta social de Centro de Dia obteve uma classificação de 

Muito Bom.   

  

3. Atividades de Inovação e Melhoria:  

3.1 SoftGold - Inovação para o Setor Social 

Ao longo do ano foi implementada a solução - Gestão de Assiduidade, ou registo de ponto, que 

se caracteriza pela interatividade com os colaboradores, possuindo funcionalidades avançadas 

de acordo com a especificidade do setor social.  

 

Conclusão 

O envelhecimento populacional é um processo demográfico que está a alcançar uma progressiva 

visibilidade na sociedade portuguesa, sendo que atingimos a maior percentegam de pessoas 

com 65 ou mais anos, 22,1% (Pordata, 2019).  

Um dos objetivos da resposta social de Centro de Dia é adaptar individualmente a prestação de 

serviços, atendendo à heterogeneidade social, cultural, física e psicológica, colmatando 

necessidades e alcançando expectativas.  

O ano de 2020 será, para sempre, recordado como um ano de desconforto, receio e mudança, 

mas também de aprendizagem, recomeço, esperança e conquista. Conscientes de que o 

encerramento dos serviços despoletou agravamentos nos défices cognitivos e limitações físicas, 

onde a solidão e o desânimo se tornaram penosos e bastante presentes, a equipa está motivada 

a reerguer e reinventar soluções, abraçando os desafios como ensinamentos contrutivos.  

Estar e ser presente, proporcionando momentos de felicidade, paz e conforto aos nossos idosos 

é a nossa missão, quer seja no edificio do Centro de Dia ou com o “Centro de Dia vai a Casa”.   
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APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) 
 

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, em que o apoio adequado à pessoa idosa surge 

como problema prioritário, a resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é, cada vez 

mais, vista como uma resposta alternativa à institucionalização, revelando-se uma aposta em 

ascensão.  

Num ano atípico, atendendo à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, mais do que nunca, o 

SAD evidenciou-se como a solução ideal para o apoio e acompanhamento das pessoas idosas.  

O presente relatório pretende avaliar as diversas atividades realizadas ao longo do ano de 2020 

e avaliá-las, tendo em conta o Manual de Gestão da Qualidade que se encontra em vigor e o 

Plano de Atividades desenvolvido ao longo do ano. 

Será concretizada uma reflexão sobre a intervenção efetivada nesta resposta social, estimando 

os constrangimentos associados, que dificultaram a concretização de algumas atividades 

planeadas. 

A avaliação das atividades apresentadas assenta em informações e registos recolhidos ao longo 

do ano e as atividades apresentadas subdividem-se por atividades correntes, institucionais e de 

inovação e melhoria. 

 

1. Atividades correntes: 

1.1. Atendimentos/ admissões 

 

 

A resposta social de SAD tem capacidade para apoiar 90 clientes. No final do ano, a resposta 

social prestava apoio a 86 pessoas idosas, das quais 33 clientes da resposta social de Centro de 

Dia.  

Ao longo do ano de 2020 foram realizados 36 atendimentos e 20 admissões na resposta social 

de SAD, menos seis do que no ano transato, justificando-se pelo aumento de tempo de 

permanência na resposta social. 
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1.1. Plano Individual  

O Plano Individual (PI) é desenvolvido considerando a avaliação das necessidades e potenciais 

do cliente, avaliando as capacidades físicas, funcionais e cognitivas, estado de saúde, condições 

habitacionais, assim como as expectativas dos clientes, familiares e/ou significativos.  

Para a identificação das necessidades e dos potenciais do cliente é utilizado como matriz de 

análise o Modelo de Qualidade de Vida para a população idosa, garantindo assim a abrangência 

do diagnóstico numa perspetiva holística do indivíduo. O cliente, os familiares e/ou significativos 

são envolvidos neste processo, com vista a potencializar a sua qualidade de vida e bem-estar.  

Após avaliação multidimensional do cliente é elaborado um plano de intervenção, 

determinando objetivos e estratégias a adotar. Semestralmente, todos os clientes são 

reavaliados e revistos os PI. 

 

1.2. Prestação de cuidados 

A equipa do SAD é constituída por doze colaboradores, existindo quatro equipas no turno da 

manhã e uma equipa no turno da tarde.  

É prestado um conjunto alargado de serviços visando mitigar as necessidades e expectativas da 

comunidade. Atualmente estão disponíveis os serviços de cuidados de higiene e imagem 

pessoal, entrega e apoio nas refeições, limpeza e manutenção dos domicílios dos clientes, 

acompanhamento a consultas, aquisição de bens e serviços, bem como o tratamento e lavagem 

de roupas e atoalhados, todos os dias do ano. A tipologia e frequência de prestação de serviço 

contratualizados é definido após avaliação multidimensional.  
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1.3. Atividades de animação 

O SAD dispõe de um Plano Anual de Atividades Ocupacionais e de Desenvolvimento Pessoal, 

com o objetivo de promover e implementar um conjunto de intervenções específicas, 

considerando as expectativas do cliente e capacitá-los nas suas ocupações.  

Devido às circunstâncias da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, as Atividades 

Ocupacionais e de Desenvolvimento Pessoal (AODP), destinadas aos clientes autónomos e 

independentes, que decorriam na resposta social de Centro de Dia, foram suspensas em março.  

Posto isto, foi ampliada a intervenção, durante o segundo e terceiro trimestre do ano, do projeto 

Sorrisos Porta a Porta. Projeto inicialmente desenvolvido para pessoas com dependência, que 

não reúnem condições para participar nas AODP, que decorriam no Centro de Dia.  

Atendendo a que a Técnica que desenvolve as atividades no projeto, está alocada à resposta 

social de Centro de Dia, o Projeto Sorrisos Porta a Porta suspendeu a sua atividade a partir de 

setembro, data de reabertura do Centro de Dia, devido ao risco elevado de contágio. 

O projeto alcançou os objetivos definidos e a recetividade dos clientes é bastante satisfatória, 

tendo sido reconhecidas melhorias significativas dos clientes abrangidos e uma elevada 

satisfação por parte dos familiares e/ou significativos.  
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1.4. Prestadores de Cuidados Informais 

A Diretora Técnica acompanha regularmente as equipas de trabalho, perspetivando um 

acompanhamento na prestação de cuidados, evolução do estado do cliente e apoio ao prestador 

de cuidados informais. É realizado um aconselhamento gerontológico em adaptações 

arquitetónicas, esclarecimentos sobre aquisição e/ou manuseamento de tecnologias de apoio e 

apoio, assim como apoio psicoeducativo sobre temáticas emergentes. 

 

2. Atividades Institucionais:  

2.1. Parcerias 

Foram mantidas as parcerias informais, existentes, através de contactos frequentes com 

entidades externas, tais como Centros Hospitalares Distritais, Unidades de Saúde Familiares, 

Unidades de Hospitalização Domiciliária, Centros de Diálise e Redes Locais de Apoio, onde foram 

partilhados planos de intervenção e realizado encaminhamento de clientes. 

 

2.2. Recursos Humanos  

Atendendo às limitações determinadas pela pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, não foi 

concretizável o plano formativo proposto, tendo sido ministradas formações pela Essity, acerca 

da temática do Trabalho Social e Orientação. 

Foram dinamizadas, frequentemente, ações de formação, pela direção técnica, sob a temática 

“Medidas preventivas e combate à covid-19”, assim como através da participação e 

envolvimento dos colaboradores na organização dos serviços e ações de melhoria.  

 

2.3. Questionário de Satisfação Cliente e/ou Significativo  

Com o propósito de uma prestação de serviços progressivamente mais eficiente, identificando 

e implementando oportunidades significativas, os clientes e/ou significativos tiveram a 

oportunidade de preencher um questionário de satisfação relativo à resposta social que 

frequentam. A resposta social de SAD obteve uma classificação de Muito Bom.  

 

3. Atividades de Inovação e Melhoria: 

3.2  SoftGold - Inovação para o Setor Social 

Ao longo do ano foi implementada a solução - Gestão de Assiduidade, que se caracteriza pela 

interatividade com os colaboradores, possuindo funcionalidades avançadas de acordo com a 

especificidade do setor social.  
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Conclusão 

 

Ao longos dos últimos anos foram percecionados constrangimentos que delimitavam a 

qualidade do serviço prestado, tornando-se fundamental reinventar a resposta social, 

adaptando a prestação de serviços holisticamente e desenvolvendo intervenções 

biopsicossociais. Entendeu-se que o planeamento multidisciplinar individualizado, a intervenção 

adequada, a adoção de uma visão geral e preventiva, com estratégias diferenciadas, dirigidas a 

diferentes públicos-alvo impulsionaram um aumento da qualidade na prestação de serviços.   

Ao longo do ano 2020 a resposta de SAD adequou a intervenção, desenvolvendo estratégias e 

atividades que permitiram assegurar uma prestação de cuidados adaptada e segura, 

colmatando necessidades dos clientes nos domicílios, a pessoas idosas com diversos graus de 

dependência e carência, promovendo a sua autonomia, independência e bem-estar 

biopsicossocial.  
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CASA DE S. THOMÉ – RESIDÊNCIA 
APOIADA PARA SÉNIORES - ERPI 

 

1 - Nota prévia 
 

 Ano desafiante marcado pela solidariedade, compromisso, cooperação, responsabilidade e 

participação.  

2020 terá sido o ano mais marcante das nossas vidas enquanto profissionais e pessoas! 

Muito do nosso trabalho não corresponde ao inicialmente planeado. Muitos dos nossos 

objetivos foram redefinidos e ajustados às novas necessidades, impostas por uma crise à escala 

mundial. A pandemia por SARS Cov2 colocou-nos à prova. 

 Ao longo do ano houve a preocupação de trazer alguma normalidade à vida dos nossos 

residentes e das suas famílias. Contudo, nem sempre este esforço foi conseguido. As exigências 

de uma crise, seja ela qual for, obrigam sempre a improvisos e a decisões difíceis. 

Fazer prevalecer o todo em detrimento das partes, sem nunca perder o foco no respeito pela 

individualidade de cada um, tornou-se no objetivo principal de uma equipa que se uniu e se 

fortaleceu, transformando o seu trabalho na maior missão das suas vidas.   

Neste documento vamos tentar espelhar, com o melhor rigor possível, o trabalho que foi 

desenvolvido ao longo de todo o ano.    

 

2 – ACTIVIDADES CORRENTES 
Os imprevistos do ano obrigaram a ajustes na forma como as atividades correntes se 

concretizaram. Nem sempre houve oportunidade para atendimentos presenciais, a procura e a 

elaboração de processos ocorreu, maioritariamente, através dos meios digitais disponíveis. 

As admissões efetuadas colocaram à prova a capacidade de resiliência de cada novo residente 

e dos seus familiares. A fase de acolhimento, de grande importância para a integração e 

adaptação a uma nova realidade, prolongou-se para além dos primeiros 30 dias, dada a 

necessidade de isolamentos de 14 dias à chegada.  

Os processos individuais dos clientes foram mantidos e atualizados. Foram elaborados processos 

para todas as novas admissões. Estes, encontram-se organizados em formato digital e físico e 

arquivados em local adequado às exigências legais da politica de proteção de dados. 

Qualidade de vida e planos individuais, foram um grande desafio ao longo de todo o ano. 

Os conceitos de modelo de qualidade de vida sofreram alterações importantes. As contingências 

associadas à crise pandémica que vivemos, colocaram em causa a liberdade e 

autodeterminação, o sentimento de segurança, os relacionamentos interpessoais, a 

funcionalidade e autonomia e por fim o bem-estar. O desafio foi minimizar os danos colaterais 

e trazer o máximo de dignidade e respeito pela individualidade de cada um. 
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Faremos uma breve caraterização de cada etapa associada aos processos chave, mantendo a 

comparação com anos anteriores.  

 Atendimentos  

Apesar da situação global e dos constrangimentos a ela associados, o número de pessoas 

atendidas no ano sofreu um ligeiro aumento, quando comparado com o ano anterior. Contudo, 

importa referir que cerca de metade destas pessoas (12), procurava uma resposta social 

financiada pela segurança social, pelo que não foi possível responder às suas expectativas. Das 

pessoas atendidas, 18 efetivaram a sua inscrição na lista de espera. Entre o inicio de março e 

final de junho foram efetuados apenas três atendimentos nesta resposta social. 

 

 

 Lista de Espera 

O número de pessoas em lista de espera tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. 

Tal como em anos anteriores, procedeu-se a atualizações da lista de espera.  Ao longo do ano 

verificaram-se 8 desistências da lista de espera pelo motivo de: 

 Integração em instituições similares - 1 

 Apoio na família e melhoria das condições de saúde – 7 
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Ao efetuar uma análise aos motivos que levaram as pessoas a desistir da lista de espera, 

percebemos um dado interessante, o número de desistências por motivo de apoio familiar teve 

um aumento considerável. As famílias estiveram mais disponíveis para prestar cuidados aos seus 

idosos.  

Em dezembro de 2020 estavam inscritas em lista de espera 10 pessoas. Todas correspondem a 

inscrições preventivas, para situações futuras de maior dependência ou falta de retaguarda 

familiar.  

 Admissões 

Das pessoas inscritas na lista de espera, 14 foram admitidas, verificando-se um decréscimo 

quando comparado com o ano anterior. 

Do número total de pessoas admitidas, 4 procuraram internamentos temporários para 

recuperação de situações de doença. Um número bastante inferior à tendência dos últimos dois 

anos. Importa ainda, considerar que entre o inicio de março e final de junho de 2020, se 

verificaram apenas duas admissões. Situação que coincide com o inicio da primeira vaga de 

pandemia em Portugal. Entre a 2º metade do mês de novembro e o final de dezembro, voltamos 

a registar ausência de internamentos nesta resposta, coincidindo com novo aumento de casos 

no nosso país. Ao associarmos esta situação com a pouca procura registada nestes períodos 

(apenas 3 pessoas procuraram esta resposta entre março e junho), facilmente percebemos que 

a pandemia de Covid19 teve um impacto menos favorável nas admissões na CST.   

 

 

Durante o ano faleceram 9 pessoas por motivo de doença prolongada. A CST não registou óbitos 

por motivo de Covid19. 

Não se verificaram desistências por inadaptação à resposta social ou por inadequação da 

resposta social às necessidades e expectativas dos nossos clientes. 

 

 

ADMISSÕES
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Planos Individual (PI) 

Manter os planos individuais ativos, exigiu uma enorme capacidade de improviso e adaptação. 

O afastamento de familiares e pessoas significativas, a limitação de liberdade de circulação, de 

autonomia e a constante ameaça de possíveis surtos de infeção por Covid19, constituíram 

constrangimentos aos sentimentos de segurança, desenvolvimento de atividades significativas, 

funcionalidade e autonomia. Foi necessário desenvolver um trabalho mais individualizado 

explorando domínios como o conforto, dignidade, privacidade e individualidade.  

O conceito de qualidade de vida sofreu alterações. As mudanças não foram inócuas.  O que era 

dado como adquirido, uma necessidade básica perfeitamente satisfeita, ganhou nova 

importância e passou a ser mais difícil de assegurar. O trabalho desenvolvido assentou, 

essencialmente, em 3 pilares: 

 Motivação e envolvimento de todos os intervenientes neste processo, 

 Comunicação efetiva, 

 Equilíbrio, ainda que frágil, entre o rigor da implementação de medidas de proteção e 

contenção e a flexibilização…. necessária ao contacto humano. 

O objetivo final: dar segurança, manter a humanização dos cuidados. 

Entre os meses de junho e outubro de 2020, foram aplicadas escalas de avaliação da qualidade 

de vida a 22 pessoas que residem na CST de um universo de 41. Destas, 13 são mulheres e 9 são 

homens. 

 Não foi possível aplicar o questionário aos restantes residentes, por se encontrarem em 

situação de dependência grave, com comprometimento cognitivo sério. 

O propósito foi perceber qual o sentimento face à auto perceção da qualidade de vida nesta 

resposta social, qual o impacto das medidas adotadas ao longo deste período de crise e quais as 

áreas a serem intervencionadas/ajustadas nos planos individuais de cada residente. 

Nesta primeira fase, foi aplicada a Escala de Fumat, que avalia oito dimensões associadas à 

qualidade de vida: 

 Bem-estar emocional, 

 Relacionamento interpessoal,  

 Bem-estar material,  

 Desenvolvimento pessoal,  

 Bem-estar físico,  

 Autodeterminação,  

 Inclusão social 

 Direitos. 

Da avaliação de todas estas dimensões, destacamos cinco, para abordar neste ponto. Esta é 

apenas, uma avaliação muito sumária, com dados ainda prematuros, de um estudo que está a 

decorrer nesta resposta social e que inclui outros instrumentos de trabalho. 

Contudo, consideramos que já se podem retirar algumas considerações prévias, acerca da 

qualidade de vida nesta resposta, em contexto pandémico. 
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Assim, conseguimos perceber que o sentimento de bem-estar emocional e os relacionamentos 

interpessoais se encontram em níveis inferiores, quando comparados com os sentimentos 

associados ao desenvolvimento pessoal, salvaguarda dos seus direitos e capacidade de 

autodeterminação. Nestas 3 dimensões, apenas uma pessoa se encontra num percentil inferior 

a 50. 

Os residentes da CST são pessoas conscientes dos seus direitos e deveres e sabem como exercer 

a sua cidadania, o que constitui um desafio acrescido para toda a equipa, na medida em que 

todas as ações adotadas para conter a evolução pandémica, foram alvo de escrutínio.  

Informar e envolver foram ações que ganharam relevância em todo este processo e que 

contribuíram para minimizar o sofrimento provocado pelo distanciamento social e isolamento.  

Da análise do gráfico conseguimos perceber que em todas estas áreas, apesar da oscilação mais 

significativa no bem-estar emocional e nos relacionamentos interpessoais, as medidas adotadas 

ao longo do ano surtiram resultados muito satisfatórios, em especial nas dimensões como o 

desenvolvimento pessoal, autodeterminação e salvaguarda dos direitos de cada individuo. Os 

residentes da CST foram envolvidos e participaram, de forma efetiva, na tomada de decisões. As 

suas necessidades e expectativas foram sempre consideradas em todo o processo decisório. 

 

 

Em média, os homens demonstraram maior resiliência em contexto adverso. Quando 

comparado com as senhoras, percebe-se que estas demonstram mais fragilidades em áreas 

como o bem-estar emocional e autodeterminação. O mesmo não acontece nas dimensões de 
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relacionamentos interpessoais e desenvolvimento pessoal, em que estão equiparadas aos 

homens. Questões culturais e genéticas podem estar na base destas discrepâncias.  

 

 

 

Apesar das contrariedades impostas pela situação vivida, ao longo do ano, a Casa de S. Thomé 

conseguiu obter resultados positivos no índice de qualidade de vida dos seus residentes. A 

população avaliada encontra-se, em média, no percentil 67. Um valor bastante simpático face a 

todos os constrangimentos vividos ao longo do ano. 

  Atividades instrumentais e significativas de vida diária 

A qualidade de vida está associada à autonomia e ao desenvolvimento de atividades 

significativas. Em 2019 iniciamos um trabalho de valorização destas atividades. Apostámos no 

desenvolvimento de atividades no exterior e acompanhámos os residentes em atividades 

significativas para o seu bem-estar físico e emocional. 

A trajetória para 2020 seria a mesma do ano anterior. Contudo, vimos limitada a liberdade de 

circulação e a necessidade de vários confinamentos. Conceitos como inclusão social e 

estreitamento de laços familiares e de pessoas significativas foram alvo de ajustes. 
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As visitas de familiares passaram a estar condicionadas em espaço e tempo. As saídas ao 

exterior, para tratamento de questões pessoais e aquisição de bens e serviços, foram limitadas 

ao estritamente necessário, o acesso a consultas e atos médicos no exterior também sofreu 

alterações.  

Os residentes viram a sua liberdade e relacionamentos interpessoais diminuídos.  

2020 sofreu dois períodos de confinamento importantes. Os meses de março, abril e maio que 

foram um período de “lockdown” e os meses de outubro e dezembro de confinamento parcial. 

Priorizando sempre, a qualidade de vida dos residentes desta resposta social, foi importante 

redefinir, ajustar e improvisar.  

Apesar das contrariedades e com medidas de segurança extremamente apertadas, conseguimos 

minimizar o impacto das mesmas no dia a dia destas pessoas. 

O caminho foi envolver as famílias em todo este processo. Se os residentes deixaram de poder 

deslocar-se ao exterior para aquisição de bens, as famílias passaram a fazer a entrega desses 

mesmos produtos na CST. Se deixou de ser possível deslocarem-se a consultas, as consultas 

passaram a ser feitas por vídeo-chamada e o mesmo aconteceu com as visitas.  

Efetivamente, as visitas dos familiares estiveram suspensas entre o período de 11 março a 18 de 

maio. Neste período foram feitas vídeo-chamadas diárias entre familiares e residentes e 

avistamentos através das janelas e varandas. 

Em situações de fim de vida e com medidas de proteção extremamente rigorosas, foi possível 

realizar visitas presenciais e o contacto físico, permitindo as despedidas necessárias ao processo 

de luto e aliviar a dor associada a estes momentos. 

Assim foi possível minimizar o impacto trazido por esta pandemia. 

Da leitura do gráfico percebemos que, apesar de um decréscimo expectável, foi possível 

encontrar equilíbrios saudáveis entre o rigor das medidas e a flexibilidade necessária à 

humanização dos cuidados e à qualidade de vida.  
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As visitas dos familiares constituem, se não a mais, uma das atividades mais significativas para 

as pessoas que aqui residem. 

Comparativamente com outros anos, verificamos um decréscimo acentuado no número de 

visitas efetuadas. Contudo, é importante considerar que as visitas estiveram encerradas num 

período de 2 meses e que quando foram retomadas, foi necessário limitar o número de 

visitantes por residente.  

 

 

As regras passaram a ser apenas uma visita por dia e apenas um visitante por cada visita 

presencial. Verificaram-se exceções, em datas importantes (aniversários e outras), em que 

estiveram mais pessoas por residente. Contudo, estas ocorreram esporadicamente e sempre 

por avistamento. 

 Ainda assim, foi possível assegurar uma média de 8 residentes visitados por dia. Comparando 

com anos anteriores, é percetível que foi possível manter rotinas e dinâmicas familiares. 

O número de residentes que foram visitados por dia, manteve-se sem grandes oscilações ao 

longo dos 3 últimos anos. 

 

Desta forma, concluímos que no ano 2020 as alterações mais significativas ocorreram no 

número de visitantes e visitas por dia por residente, que passou de 3 ou mais para 1 por dia e 

por residente. 
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Importa destacar que 2020 trouxe uma distribuição mais equilibrada das visitas. Se por um lado, 

os residentes viram diminuídos os números de visitas e visitantes por dia, por outro, residentes 

que praticamente não tinham visitas regulares passaram a ter. 

Como conclusão, a disponibilidade das famílias cresceu e que esta situação colaborou para o 

bem-estar e segurança dos residentes.     

 

 

 Plano de atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal 

 

As atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal estão associadas ao plano individual 

e contribuem fortemente para o bem-estar e qualidade de vida dos residentes das ERPIs. 

Habitualmente, estas atividades são planeadas e desenvolvidas de forma a facilitar a 

socialização, quebrando o isolamento e a solidão. 

2020 foi um ano de distanciamento social, isolamento e contenção. Minimizar danos colaterais 

foi a aposta para este ano.  

O maior desafio foi trazido com os períodos de confinamento nas zonas privadas da CST. Apesar 

de nunca ter existido um surto ativo de Covid19 nesta resposta, houve 2 períodos no ano mais 

difíceis, em que dois residentes ficaram infetados, obrigando ao recolhimento de todos. 

A diminuição de sentimentos de ansiedade, insegurança, medo e tristeza, foram o principal 

objetivo da animação ao longo de todo o ano. 

Foi necessário rever o plano de atividades, dando-lhe uma componente mais individual em 

detrimento das atividades grupais e ajustá-lo de forma a que o desenvolvimento das atividades 

fosse exequível nos espaços mais privados dos residentes.  

As metodologias e técnicas implementadas foram ao encontro da terapia ocupacional, num 

trabalho de estimulação cognitiva e física de acordo com a motivação e necessidades de cada 

residente. 

As atividades realizadas no exterior foram limitadas a pequenos passeios pela cidade e 

arredores, sempre em viaturas e sem interação direta com outras pessoas. 

Atividades de convívio inter e intrageracional com outras instituições e comunidade foram 

totalmente suprimidas. 

A terapeuta ocupacional trouxe o seu contributo técnico e assim, num trabalho de equipa foi 

possível ajustar e adaptar de acordo com as necessidades e expectativas dos residentes, num 

esforço de minimização do impacto desta situação atípica. 

Foi necessário recorrer a equipamentos de multimédia e materiais de desgaste.  

A Animação Socio Cultural na terceira idade revela a sua importância ao criar e 

desenvolver projetos de vida, ao ser uma intervenção ativa, participativa e vitalista, 

assente no usufruto e aproveitamento criativo da vida pessoal, considerando o idoso 

como o protagonista desse mesmo projeto (Pérez, 2004). 
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Comparativamente com anos anteriores, verificou-se uma diminuição acentuada de atividades 

mensais de convívio, 79 no ano de 2019 para 37 em 2020. 

 

No que respeita às atividades mensais, verifica-se uma diferença entre o ano de 2019 e 2020, 

mas não tão acentuada, como na relação com as atividades diárias. Esta diferença prende-se 

com o facto de não estarem contabilizadas as atividades de acompanhamento de visitas. 

Passamos de 581 atividades em 2019 para 426 em 2020. Uma diferença de 155 atividades no 

ano. 

 

Sendo as visitas uma atividade muito significativa, que contribui em grande escala para o bem-

estar e desenvolvimento pessoal dos residentes, e sendo necessário o acompanhamento das 

mesmas, a animadora e a terapeuta ocupacional acompanharam esta atividade enquanto 

elementos facilitadores na comunicação e na interação pessoal. 

Assim, as visitas constituíram uma atividade importante, que resultou num acompanhamento 

técnico de 928 visitas. 

Atividades físicas e relacionadas com a espiritualidade foram as mais apreciadas pelos residentes 

da CST. Contudo, foi possível desenvolver todo um conjunto de atividades lúdicas que 

envolveram um número considerável de participações.    

 

2019

2020

ATIVIDADES DE CONVIVIO MENSAL

2019

2020

ATIVIDADES DIÁRIAS



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

52 
 

 

Muito do trabalho realizado foi feito em situação de isolamento. A estimulação cognitiva foi a 

área que teve mais investimento por parte da terapia ocupacional e animação. Manter a saúde 

mental e prevenir a aceleração da degradação cognitiva já instalada, em diagnósticos de 

demência, foi um dos objetivos principais desta equipa. 

  

O movimento, a execução de atividades de vida diária foram áreas de grande investimento, 

consequência de uma avaliação mais minuciosa por parte da terapia ocupacional e que se 

associa ao estudo que está a decorrer na CST a respeito da qualidade de vida dos seus residentes. 

O gráfico demonstra o tipo de instrumentos de avaliação e o número de pessoas a quem foram 

aplicadas. 
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Grau de Satisfação 

A avaliação do grau de satisfação é um importante indicador da qualidade e eficácia da 

prestação de cuidados e na identificação de aspetos que necessitam de melhorias, permitindo 

também a avaliação das melhorias implementadas. 

A Santa Casa da Misericordia de Ovar, anualmente, aplica questionários de satisfação a todos os 

residentes e familiares por forma a identificar a informação sobre a satisfação para a usar como 

um indicador de desempenho da instituição.  

Em 2020, a Casa de S. Thomé registou uma avaliação global de Muito Bom. 

 

 

3 – ACTIVIDADES INERENTES AO PLANO INSTITUCIONAL 
Tal como nas atividades correntes, também ao nível do plano institucional foi necessário ajustar 

e transformar. As equipas de trabalho estiveram unidas e motivadas em obter resultados 

positivos. Este espirito de entreajuda possibilitou a implementação de novos desafios. 

 

3.1 – RECURSOS HUMANOS 

As instituições do terceiro sector são feitas de pessoas para pessoas. Proteger pessoas e 

providenciar pela sua qualidade de vida é a nossa missão. Integrar equipas sociais é integrar o 

espirito de missão em tudo o que fazemos em prol do outro. 

Assim foi, ao longo de todo o ano. 

A equipa técnica e operacional da CST incorporou esta missão e dedicou-se, incondicionalmente, 

à salvaguarda das necessidades e bem-estar das pessoas que residem nesta resposta, num 

processo de abnegação face às suas necessidades pessoais e familiares. 
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A Santa Casa da Misericórdia de Ovar foi das primeiras instituições do país a implementar 

quarentenas nas suas ERPIs. O seu quadro de pessoal passou a viver 24 sobre 24 horas dentro 

das ERPIs por períodos de 15 dias. 

A equipa de trabalho da CST dividiu-se em dois grupos e realizou 3 períodos de quarentenas, 

com duração de 15 dias cada. Esta aventura iniciou no dia 19 de março e terminou no dia 01 de 

maio. 

Motivação, União e espirito de sacrifício foram as palavras chave do ano. 

 

 AVALIAÇÃO 

Após um período de 3 quarentenas e na total incerteza de como o ano iria prosseguir, foi 

necessário perceber como estava a equipa em termos de resistência e tentar identificar quais 

as estratégias a adotar para manter a equipa focada e motivada para prosseguir. 

Foi aplicado um instrumento de autoavaliação – Maslach Burnout Inventory (MBI), às 

funcionárias que fazem parte da equipa de prestação de cuidados diretos, num total de 14, para 

aferir níveis de Burnout. 

Este instrumento contribuiu para percecionar dimensões como exaustão emocional, 

despersonalização e realização pessoal. Os valores médios mais elevados encontram-se na 

dimensão da realização pessoal e os mais baixos na despersonalização. No que respeita à 

exaustão emocional o valor médio é inferior a 2, considerado pela cotação da escala “sem 

burnout”. 

 

Esta auto- avaliação, constitui o ponto de partida para um estudo mais aprofundado, nesta 

resposta social, ao nível da sua equipa de trabalho em contexto pandémico. 
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 FORMAÇÃO 

O confinamento limitou o desenvolvimento de ações formativa. Contudo, foi possível inserir 

dois momentos formativos nas equipas operacionais, associados à prestação de cuidados 

diretos e aos seus registos em plataforma digital. 

Estas ações decorreram no último semestre do ano. 

As reuniões mensais de trabalho, com caráter formativo, ocorreram em menor número, quando 

comparado com o ano anterior. Contudo, realizaram-se briefings semanais e verificaram-se 

ações de acompanhamento em contexto de trabalho.  

Tendo sido a motivação e o trabalho em equipa o centro da ação ao longo do ano, com o 

propósito de energizar, diminuir ansiedade e síndrome de burnout, foram desenvolvidas 

dinâmicas de grupo, momentos de partilha, sessões de relaxamento, cuidados de imagem e 

momentos de convívio. Estas ações foram internas e de partilha de saberes e competências 

pessoais. Assim, cada elemento, trouxe valor à equipa. 

Manicure, massagens, cabeleireiro, relaxamento e meditação, exercício físico, jogos, 

jardinagem, almoços requintados no jardim, constituíram mimos de um para todos, estreitaram 

relações, fortalecerem laços e aliviaram saudades e angustias.  

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Tal como em anos anteriores, procedeu-se à avaliação do desempenho de todas as funcionárias 

que se encontram integradas nesta resposta social. 

Esta avaliação de desempenho permitiu a tomada de consciência das potencialidades e 

fragilidades de cada elemento, identificando as áreas individuais e coletivas da equipa da CST a 

serem trabalhadas.  

3.2 – PARCERIAS 

Ao longo do ano mantiveram-se algumas parcerias importantes nesta situação pandémica. 

Outras, mais direcionadas ao ensino e formação, não se mostraram tão profícuas, dadas os 

constrangimentos relacionados com a segurança de todos. Nos primeiros dois meses do ano 

contamos com a pareceria de grupos culturais e recreativos em atividades/espetáculos.   

Foram nossos parceiros: 

 Escola Profissional de Cortegaça, 

 Escola José Macedo Fragateiro, 

 Grupos de Carnaval, 

 Fundação de Carnaval, 

 Rádio Antena Vareira, 

 Troupes de Reis, 

 Centro de Artes de Ovar (CAO) 

 Câmara Municipal de Ovar (CMO) 

 Outras (a título individual). 
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3.4 – PLANO DE CONTIGÊNCIA 

Ano de crise pandémica e de necessidade de implementação do plano de contingência. A CST 

procedeu ao ajuste/revisão do seu plano de contingência, de forma a responder aos novos 

desafios impostos pela pandemia Covid19. 

A implementação deste instrumento de trabalho trouxe segurança e estabilidade aos 

procedimentos adotados e facilitou a integração dos mesmos nas rotinas diárias de prestação 

de cuidados com segurança. 

 

4 – ACÇÕES DE INOVAÇÃO E MELHORIA 
As ações de inovação e melhoria são atípicas neste ano, quando comparadas aos anos 

anteriores.  

O mundo esteve suspenso grande parte do ano. Os confinamentos, cercas sanitárias, estados de 

emergência, isolamentos, distanciamentos e medidas adicionais de proteção, obrigaram a um 

redimensionamento da atividade profissional de toda a resposta social. 

Na verdade, tudo o que foi feito ao longo do ano, traduziu-se em inovação e melhoria, na medida 

em que foi necessário improvisar, criar, adaptar e transformar quase tudo na arte do cuidar do 

outro.  

Hoje, desenvolvemos um trabalho mais capacitado para fazer face às adversidades.  

Ao longo do ano, iniciamos estudos importantes, que nos possibilitarão uma abordagem futura 

mais adaptada às novas necessidades e realidade, que poderão servir de trampolim para novos 

projetos. 

 VOLUNTARIADO 

Ao longo dos últimos anos, temos vindo a pensar e a criar oportunidade para desenvolver um 

projeto de voluntariado institucional e concelhio, dando resposta a um conjunto de 

problemáticas como o isolamento, o envelhecimento ativo e a solidariedade. 

Em 2020 elaboramos um projeto de voluntariado que aguarda oportunidade para ser 

implementado. 

Este é um projeto que pretende colmatar necessidades associadas ao isolamento, colaborando 

para a qualidade de vida dos residentes desta resposta. 

 

 IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA PLATAFORMA INFORMÁTICA 

Dentro da mesma linha associada à qualidade de vida dos residentes e do âmbito da 

monitorização da prestação de cuidados e registos, a CST acompanhou o inicio da 

implementação de uma plataforma informática de abrangência institucional e transversal a 

todas as respostas sociais da instituição. 

Esta nova plataforma, veio trazer melhoria significativa na monitorização da assiduidade e abrir 

novas oportunidades na monitorização das atividades desenvolvidas no âmbito dos processos 

chave do manual de gestão da qualidade (MGQ).   
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A diretora técnica da CST participou, em conjunto, com as restantes direções técnicas em ações 

formativas que permitiram a implementação desta nova plataforma. 

Este foi um projeto que se prolongou para o ano de 2021 e que promete ser uma ótima 

ferramenta no que respeita à avaliação dos processos chave.  

 

5 – CONCLUSÃO      

Finalizamos, com a convicção que os períodos de crise são por excelência, momentos de 

crescimento individual e de grupo. 

Este foi, sem dúvida o ano mais desafiante desta resposta.  

Tivemos a oportunidade de repensar conceitos, rever prioridades e ajustar procedimentos. A 

equipa da CST trabalhou em união e sempre convicta de que o melhor de cada um contribui 

para o melhor de todos.  

Demonstramos a nossa resiliência e, apesar das adversidades, conseguimos, com sucesso, 

envolver todos os intervenientes nesta engrenagem. Familiares, residentes, funcionários, todos 

contribuíram para o sucesso de um ano adverso, mas sem problemas graves.  

A CST não teve, até hoje, um surto ativo de Covid19. 

O rigor das medidas implementadas, a flexibilidade inerente à condição humana, obrigou a 

equilíbrios difíceis e tomadas de decisão nem sempre fáceis. A capacidade de autodeterminação 

dos residentes, apesar de ser importante indicador de qualidade de vida, nem sempre foi 

facilitador em todo este processo. Contudo, a escuta ativa e a comunicação assertiva 

contribuíram para desenvolver sentimentos de segurança e confiança. 

As mensagens e gestos de carinho dos familiares, como este da imagem, trazem o alento 

necessário para continuar esta caminhada. 

Aproveitamos a oportunidade, para agradecer a todos! 
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SAÚDE 
 

“Cada profissional de saúde dedica-se e 

dirige-se a cada um dos       nossos residentes e 

utentes como seres únicos e individuais. “ 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar ao longo dos últimos anos tem vindo a fortalecer a sua 

equipa de saúde no sentido de aumentar a qualidade dos cuidados prestados aos seus 

residentes e utentes. O caminho efetuado é sempre no sentido do progresso e evolução dos 

serviços de saúde.  

Sendo a população alvo de cuidados da nossa Instituição o idoso faz com que os seus 

profissionais de saúde cada vez mais tenham que ter saberes que permitam uma intervenção 

adequada às necessidades desta faixa etária. Para isso, ao longo dos últimos anos a equipa de 

saúde, encontra-se sensibilizada e melhor preparada para desempenhar as suas funções de 

cuidar, de forma a melhorar a qualidade de vida dos seus residentes e utentes.  

Os profissionais de saúde da Santa Casa da Misericórdia focam a sua prática para a compreensão 

do envelhecimento humano de uma forma global, a fim de que, as necessidades e expectativas 

dos seus residentes, utentes, familiares e/ou significativos possam ser satisfeitas.  

Conforme o estabelecido no plano de atividades para o ano de 2020, a equipa de saúde procura 

sempre a promoção e a manutenção da vida e a dignidade após a morte.  

No entanto, o ano de 2020 trouxe à equipa de saúde novos desafios com a pandemia provocada 

pelo vírus SARS-CoV-2 o que exigiu aos nossos profissionais uma adequação dos seus cuidados 

e focalização dos seus conceitos de intervenção rápida perante as novas exigências.  

Para isso foi muito importante manter a centralização da pratica de cuidados na relação 

interpessoal quer seja com os nossos residentes/utentes, quer seja com os familiares e/ou 

significativos quer seja com a restante equipa multidisciplinar da instituição, mas 

essencialmente entre equipa de saúde.  

Mediante uma situação tão atípica como a que o vírus SARS-CoV-2 trouxe à nossa Instituição 

veio provar a importância dos nossos profissionais compreenderem os seus residentes e utentes 

na sua globalidade e especificidade conseguindo dessa forma identificar mais rapidamente 

necessidades de cuidados e tomar decisões que permitissem respeitar cada pessoa na sua 

individualidade.  

Em suma, apesar de as intervenções de saúde da Santa Casa da Misericórdia não serem 

diversificadas e inovadoras como em outras áreas da instituição, pois as mesmas são baseadas 

em intervenções técnicas estas adquirem da mesma forma a sua nobreza não pela tarefa em si, 

mas pela intenção com que cada profissional de saúde se dedica e se dirige a cada um dos nossos 

residentes e utentes como seres únicos e individuais. 
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EQUIPA DA SAÚDE 

A equipa de saúde da Santa Casa da Misericórdia de Ovar é constituída por 12 enfermeiros, 2 

médicos especialistas em medicina interna, 1 médico especialista em medicina geral e familiar 

e 1 terapeuta ocupacional.  

Para além disso é possível contar com o apoio de uma médica com a especialidade em 

psiquiatria. 

 

A  N O S S A  E Q U I P A  

O fenómeno mundial do envelhecimento populacional exige que os profissionais de saúde da 

nossa Instituição se adaptem para responder às necessidades crescentes dos nossos residentes 

e utentes. Nesse sentido, é importante compreender os desafios dos nossos profissionais nos 

cuidados ao idoso. Os residentes e utentes das nossas valências exigem vários níveis de cuidados 

de saúde, principalmente pelas situações clinicas mais complexas (polipatologias) e 

necessidades de mais cuidados associados à dependência.  

Os cuidados de saúde na Santa Casa da Misericórdia de Ovar centram-se numa relação dinâmica 

com os seus residentes e/ou utentes considerando cada uma das suas necessidades e 

aspirações. 

O processo de envelhecimento dos nossos residentes 

e/ou utentes encerra inúmeras alterações de vida, que 

lhe afetam a funcionalidade, mobilidade, saúde, 

privando-o de uma vida autónoma e saudável 

prejudicando dessa forma a sua qualidade de vida.  

Associado à tendência atual do envelhecimento 

demográfico existem famílias que por motivos financeiros 

ou emocionais, não têm capacidade para cuidar dos seus 

familiares. No entanto, a institucionalização promove 

uma maior sensação de segurança principalmente se a 

mesma resultar de perdas de autonomia, causadas por 
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patologias físicas e cognitivas, perda de cônjuge, carências de apoio social, isolamento ou 

vivência habitacionais negativas.  

Os lares acolhem pessoas, em idades cada vez mais avançadas e em condições naturalmente 

mais degradadas, por esse motivo as instituições tornam-se verdadeiras unidades de saúde. O 

bemestar e a qualidade de vida dos residentes passam por uma assistência interdisciplinar 

focalizada na prevenção na doença e na promoção da saúde.  

Durante o ano de 2020 a equipa de saúde da Santa Casa da Misericórdia de Ovar preocupou-se 

em promover, implementar e monitorizar os objetivos propostos com o intuito de adequar os 

cuidados às necessidades dos nossos residentes. 

 

A  E Q U I P A  D E  E N F E R M A G E M  

A equipa de enfermagem da Santa Casa da Misericórdia de Ovar tem apresentado uma grande 

evolução nos últimos anos, quer a nível da qualidade quer na eficácia da prestação de cuidados 

de saúde, dignificando deste modo o papel desempenhado pelos enfermeiros na nossa 

Instituição.  

Para além do desenvolvimento das competências de natureza técnica, a equipa de enfermagem 

desenvolve o seu dinamismo nas suas competências de natureza relacional, pois o núcleo das 

nossas intervenções baseia-se nas relações interpessoais sendo os cuidados de enfermagem um 

conjunto de ações interpessoais consubstanciadas por um conjunto de competências.  

Inerente ao processo de cuidar a equipa de enfermagem apresenta a capacidade de estabelecer 

relações com os seus residentes e/ou utentes, através de um conjunto de ferramentas que nos 

permitem praticar a nossa arte e realizar os cuidados adequadas a cada situação.  

O foco de trabalho centra-se 

na relação interpessoal dos 

nossos profissionais com os 

residentes e/ou utentes, 

famílias e/ou significativos e 

comunidade consoante as 

necessidades de quem é 

cuidado. Para tal a prestação 

é individualizada, valorizando 

as diferenças existentes 

entre cada um dos indivíduos 

estabelecendo uma 

interação que leva à 

compreensão do outro de 

uma forma holística em todas 

as suas diferentes dimensões 

(biológica, psicológica, social, 

ambiental e espiritual).  
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Os enfermeiros da Santa Casa da Misericórdia de Ovar lidam com os nossos idosos de forma 

humana e criativa, estabelecendo fortes relações de confiança entre eles e as suas famílias e/ou 

significativos. Os cuidados de enfermagem na nossa Instituição, fundamentam-se e solidifica-se 

numa orgânica humanista em que os seus residentes e/ou utentes tem o direito de usufruir dela 

de uma forma permanente e ativa. Assim, o grande objetivo da equipa de enfermagem passa 

por promover ao máximo a independência dos indivíduos, respeitando a sua individualidade. A 

equipa de enfermagem esforça-se para respeitar a dignidade humana de cada um dos seus 

residentes e/ou utentes em vida e durante o seu caminhar para a morte.  

 Os nossos enfermeiros reconhecem a importância que têm no estabelecimento de relações 

terapêuticas eficazes, na sua atividade do cuidar, tendo por base estrutural o processo de 

comunicação com o outro. Neste contexto é papel da equipa de enfermagem observar, escutar 

e validar as necessidades dos nossos residentes e/ou utentes para deste modo maximizar a 

qualidade de vida.  
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Mais Cooperação 

A atividade de enfermagem verificou um aumento significativo da 

sua prática, quer ao nível da prestação e cuidados diretos aos 

nossos residentes e/ou utentes, quer no acompanhamento destes 

a consultas externas e na realização de exames complementares 

de diagnóstico. 

Foi necessário, em especial, ao longo do ano de 2020 fomentar nos 

profissionais de enfermagem o trabalho de equipa e cooperação 

entre pares com o objetivo de fazer face aos novos desafios e 

exigências. 

 

 

 

 

 

A N Á L I S E  À S  C O N S U L T A S  E X T E R N A S  

Durante o ano de 2020 a equipa de enfermagem manteve o 

acompanhamento dos residentes das diferentes valências a 

consultas externas e na realização de exames complementares 

de diagnóstico. Mais uma vez comprova-se que este serviço 

prestado pela nossa Instituição permite que a troca de 

informação entre a equipa de saúde e as entidades médicas 

diferenciadas seja realizada de forma rigorosa aumentando em 

muito a qualidade dos cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso foi mantido o trabalho de cooperação entre a coordenação da área da saúde com a equipa multidisciplinar das diferentes 

valências. Foram realizadas reuniões com as Diretoras Técnicas das diferentes respostas sociais para revisão dos planos de 

desenvolvimento individuais e para esclarecimento de questões relevantes tanto para a área social como para a área da saúde. 
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Ao analisar os gráficos apresentados é de notar a diminuição das consultas externas e a 

realização de exames complementares de diagnóstico ao longo do ano de 2020 provocados pela 

pandemia SARS-CoV-2. Muitas consultas externas e realização de exames complementares de 

diagnóstico dos nossos residentes e/ou utentes foram cancelados devido aos planos de 

contingência das diversas Unidades Hospitalares. 

Para além disso ao longo do ano de 2020 a equipa de enfermagem viu-se obrigada a solicitar a 

colaboração das Direções Técnicas das diferentes valências para auxiliarem nesta tarefa da 

equipa de enfermagem, provocada pelo aumento do volume de trabalho e da exigência de 

respostas por parte da equipa de enfermagem perante a pandemia SARS-CoV-2 e ausência de 

profissionais de enfermagem (rescisões de contracto e isolamento profilático). 

 

V A C I N A Ç Ã O  D A  G R I P E  2 0 2 0  

À semelhança dos anos anteriores os residentes, utentes e 

colaboradores da Santa Casa da Misericórdia foram vacinados 

contra a gripe para época 2020/2021. 

Assim sendo foram administradas pela equipa de enfermagem da 

nossa Instituição 265 vacinas. 
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A  E Q U I P A  M É D I C A  

A equipa médica da Santa Casa da Misericórdia de Ovar é constituída por 

dois médicos especialistas em medicina interna e um médico especialista 

em saúde geral e familiar. A nossa equipa médica não é apenas aquela que 

trata, nem aquela que sabe mais sobre as patologias dos nossos residentes 

e/ou utentes, mas é sim aquela que escuta, comunica e define objetivos 

concretos de tratamento, prevenção e promoção da saúde. 

Os médicos da nossa Instituição são uma estrutura que avaliam os nossos 

residentes e/ou utentes no seu todo, relacionando a complexidade do 

corpo humano e interagindo com os vários problemas que o podem afetar. 

Os nossos médicos, são sem dúvida exímios no estudo e diagnóstico 

diferencial garantindo as melhores decisões no tratamento a cada situação 

clinica. Na Santa Casa da Misericórdia de Ovar a equipa médica encontra 

residentes e/ ou utentes com patologias crónicas, residentes e/ou utentes 

polimedicados, residentes e/ ou utentes com múltiplas patologias com 

atingimento de vários órgãos ou sistemas bem como situações de doença 

aguda.

 

C O N S U L T A S  I N T E R N A S  

Ao longo do ano de 2020, com o objetivo de ir de encontro às necessidades e problemas de saúde 

encontrados foram realizadas consultas médicas internas semanais que permitiu solucionar 

situações clinicas diversas dentro das diferentes respostas socias. 
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E P I S Ó D I O S  DE U R G Ê N C I A  

Os residentes e/ou utentes da Santa Casa da Misericórdia de Ovar apresentam uma crescente 

prevalência de doenças crónicas o que muitas vezes obriga aos profissionais de saúde da nossa 

Instituição o envio dos mesmos ao serviço de urgência para avaliação. 

Esta situação representa um constante desafio para a equipa de saúde, tanto a nível 

organizacional quanto ao da prestação de cuidados. Os nossos idosos quando recorrem ao serviço 

de urgência têm elevado risco de efeitos adversos provocados por esses episódios. Os serviços 

de urgência são reconhecidos como locais hostis, devido aos cuidados prestados serem 

habitualmente prestados para situações agudas, não sendo adequados à complexidade clinica 

dos nossos residentes e/ou utentes. Para além disso a utilização de técnicas muitas vezes 

violentas e invasivas representa uma ameaça a homeostasia natural dos nossos residentes. 

 

Os serviços de urgência pelas suas características intrínsecas, intensidade e frequência de 

emoções vivenciadas bem como a mobilidade de profissionais, doentes e familiares é um indutor 

de despersonalização e desumanização de cuidados. 

Apesar disso nas situações é que se torna necessário o envio em situações de emergência, estes 

episódios podem proporcionar oportunidades para a deteção de problemas/necessidades, que 

de outra forma não seriam identificados. 

Os nossos profissionais encontram-se atentos à complexa teia que envolve o idoso e são muito 

ponderados no envio dos nossos residentes a Unidades Hospitalares. 

No entanto ao longo do ano de 2020, foi notório o aumento da vulnerabilidade dos nossos 

residentes, fruto de produtos resultantes de fatores de senescência e da morbilidade associada 

à presença de pluripatologias que determinam o aparecimento inevitável de novas necessidades. 

Para além disso, ao longo do ano de 2020 pela presença do vírus SARS-CoV-2 verificou-se um 

aumento do recurso ao 

serviço de urgência com 

o objetivo de 

proporcionar cuidados 

mais dirigidos aos idosos 

portadores desta 

condição. 

Por este motivo no ano 

de 2020 houve um 

aumento do recurso ao 

serviço de urgência 

comparativamente ao 

ano anterior. 
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A EQUIPA DE REABILITAÇÃO 

A equipa de reabilitação valência Casa de S. Thomé é constituída por uma terapeuta ocupacional 

que executa diariamente junto dos nossos residentes um trabalho de manutenção da autonomia 

e promoção da qualidade de vida. 

A nossa terapeuta ocupacional tem como principal objetivo capacitar os nossos residentes a 

realizaram satisfatoriamente as suas atividades de vida diárias. O foco passa por manter o 

máximo de independência e o mesmo é alcançado através de técnicas de reabilitação, 

compensação e da adaptação do ambiente às limitações de cada um dos residentes alvo de 

intervenção. 
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O B J E T I V O S  D A  T E R A P I A  

No estado de saúde, o objetivo da terapia 

ocupacional na Casa de S. Thomé é preventivo e de 

manutenção. Em situações de doença ou 

incapacidade funcional, o foco está na aquisição de 

novas habilidades, reabilitação, ou adaptação do 

ambiente de forma a compensar a incapacidade. 

«A TERAPIA OCUPACIONAL RESPONDE TAMBÉM AO 

ISOLAMENTO, DOTANDO OS NOSSOS RESIDENTES 

DE UM TEMPO DE QUALIDADE» 

Na Santa Casa da Misericórdia de Ovar a terapia 

ocupacional é fundamental para o bem-estar dos 

seus residentes na medida em que muitos deles 

canalizam nas atividades de ocupação a sua energia 

pois as mesmas são adaptadas a cada situação 

particular. A terapia ocupacional responde também 

ao isolamento, dotando os nossos residentes de um 

tempo de qualidade em que a falta de significado 

pela vida é combatida pela presença de um 

profissional e por uma intervenção especializada. 

Cada um dos nossos residentes alvo de intervenção 

por parte da equipa de reabilitação encontra nessas 

intervenções um tratamento personalizado e uma 

atenção a si próprio como pessoa única que foi, e 

será até ao ultimo dia de vida. 

As sessões realizadas com os nossos residentes 

tiveram um caracter individual ou em pequenos 

grupos de trabalho. 

 

 

 

Esclarecimento a Familiares 

Os esclarecimentos ou pedidos de informação solicitados pelos nossos residentes e ou 

respetivos familiares, relativamente a questões relacionadas com a situação clinica dos nossos 

residentes, medicação, reabilitação ou outras questões relacionadas com a área da saúde são 

efetuadas de forma exclusiva pela Enfermeira Coordenadora. 

Desta forma foram mantidos contactos regulares tantos com os nossos residentes e seus 

familiares e/ ou significativos com o intuito de esclarecer questões relacionadas com a evolução 

clinica dos mesmos. 
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Ao longo do ano de 2020 foram mantidas e promovidas reuniões presenciais até março de 2020 

e após essa data devido à pandemia provocada pelo vírus SARS-cOv-2 preferencialmente via 

telefone com o objetivo de informar, esclarecer ou debater assuntos relacionados com a evolução 

de quadros clínicos. Para além disso, a equipa de enfermagem desempenha um papel 

fundamental no esclarecimento pontual e simplificado do estado geral dos residentes prestando 

apoio emocional e oferecendo sempre ajuda dos nossos serviços sempre que forem necessários. 

 

Avaliações de Desempenho 

No final do ano de 2020 foram realizadas avaliações de desempenho a todos os membros da 

equipa de enfermagem e da equipa de reabilitação com o intuito de adequar o desempenho das 

funções de cada membro, reforçando os pontos positivos e esclarecendo pontos que necessitam 

de melhoria. As classificações da equipa de saúde foram em média de BOM. 
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A avaliação de desempenho é um instrumento    de    apoio à gestão e um fator de mobilização   

em   torno da missão dos serviços de saúde e por isso é visto como um estimulo ao 

desenvolvimento das pessoas e à melhoria da qualidade dos serviços. 

 

 

CLÍNICA DE 

S. THOMÉ 
A Clinica de S. Thomé é para a cidade de Ovar é um local de referência na prestação de cuidados 

médicos e de enfermagem. 

Através da nossa Clinica é possível aceder a um serviço médico diversificado com múltiplas 

especialidades bem como a colheita de analises sanguíneas e outros espécimes e a execução de 

tratamentos de enfermagem de qualidade. 

Na Clinica de S. Thomé é possível aceder às seguintes especialidades médicas: 
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REALIZAÇÃO DE TESTES PARA DESPISTE DE SARS-COV-2 

Sendo a Clinica de S. Thomé um local de referência para os Ovarenses 

iniciou-se em maio de 2020 a realização de testes de despiste para SARS-

CoV-2. 

Verificou-se ao longo dos meses que os testes realizados pela equipa de 

enfermagem e as condições em que os mesmos eram realizados fez com 

que a Clinica de S. Thomé se tornasse num local de referência pelas 

autoridades de saúde local encaminhando vários utentes às nossas 

instalações. 

Desta forma com a grande procura dos nossos serviços para a realização 

dos testes de despiste para SARS-CoV-2 foi necessário criar condições de trabalho e conforto para 

os utentes. 

Assim sendo, foi colocada uma carrinha da Santa Casa da Misericórdia no parque de 

estacionamento junto à nossa Clinica que permitiu proteger a equipa de enfermagem e os 

utentes das condições climatéricas adversas, salvaguardar a privacidade de cada teste e assegurar 

as condições de assepsia exigidas. 

TESTES RÁPIDOS PARA DESPISTE DE SARS-COV-2 

Em outubro de 2020 foram adquiridos pela nossa Instituição testes de 

despiste de SARS-CoV-2 para serem utilizados em situações mais urgentes 

e em que não fosse necessário a certificação laboratorial e para rastreio 

rápido de positivos e negativos. 

Esta medida fez com que a Santa Casa da Misericórdia de Ovar se tornasse 

mais autónoma no despiste do novo vírus sendo possível testar de forma 

rápida e eficaz residentes e colaboradores. 

Os testes são realizados pela equipa de enfermagem em regime de Clínica e nas diferentes 

valências. 

TESTES SEROLÓGICOS - PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL DE OVAR 

Em julho de 2020 foi proposto pela Laboratório Germano de Sousa a realização de 300 testes 

serológicos aos munícipes da cidade de Ovar de forma a ser possível perceber a evolução 

epidemiológica da nossa região. 

Assim na semana de 13 a 17 de julho de 2020 estiveram presentes 3 enfermeiros e a rececionista 

da nossa Clinica que em conjunto realizaram 300 colheitas de sangue com o objetivo de serem 

apurados dados importantes para o combate do vírus SARS-CoV-2. 

 

CONSULTAS 

O total de consultas efetuadas na clinica durante o ano 2020 foi de 1065. Pela análise dos 

números registados nas tabelas anexas, concluímos que a especialidade com maior 

representação no total das especialidades da clinica é a oftalmologia, seguida da nutrição e da 

medicina dentária.  
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Foi um ano muito diferente dos restantes pois estivemos encerrados durante 2 meses (de 18 

março a 18 maio) devido á pandemia.  

Em baixo junto um gráfico anual de consultas por especialidade para uma rápida análise. 

 

 Relativamente á atividade de analises clinicas e testes covid 19, os meses de setembro, outubro 

e novembro foram os meses de maiores registos de colheitas de testes covid 19.  

Em anexo junto as tabelas com os registos mensais das colheitas efetuadas ao longo do ano. No 

mês de julho registamos um valor elevado de análises clinicas que se deve aos testes serológicos 

efetuados ao abrigo do protocolo efetuado com a camara municipal de Ovar (relatório já 

elaborado em 23/07/2020). 

Para uma rápida visualização do movimento, junto um gráfico anual das 3 atividades 

relacionadas com análises clinica. 

 

 Apesar da situação atual pela qual estamos a passar, a clinica desenvolveu um bom trabalho ao 

nível dos testes covid 19, tendo em conta a escassez de recursos humanos com que nos 

debatemos.  

O pessoal de enfermagem esteve sempre ao nível das exigências do serviço, permitindo assim 

prestar aos nossos utentes um serviço de qualidade. 

A clinica contou também com a colaboração dos nossos clínicos na adaptação ás novas 

exigências colocadas pela pandemia, permitindo assim a reorganização dos serviços. 
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PANDEMIA SARS-COV-2 E A EQUIPA 

DE SAÚDE 

A ocorrência de um surto de infeção na China originada por um novo vírus (COVID-19), 

introduzido em humanos, foi seguido pelo desenvolvimento rápido de uma situação epidémica, 

que rapidamente evoluiu para a declaração de pandemia. Deu-se, assim, a evolução de um 

problema de saúde pública que galgou fronteiras afetando a nossa Instituição. 

 

 

Por esse motivo e com o objetivo de proteger os nossos idosos 

foram criadas equipas fixas e permanentes que ficariam a viver 

durante pelo menos 15 dias nas diferentes valências. 

Assim a equipa de enfermagem respondeu de forma muito positiva ao apelo da nossa Instituição 

e na manhã de 19 de março de 2020 entravam ao serviço, os nossos 12 

enfermeiros. 

Com o surgimento do primeiro caso a 26 de março de 2020 os residentes da 

valência SEDE que apresentavam sintomas foram transferidos para o edifício     

do Centro de Dia com o objetivo de isolar os casos sintomáticos dos 

assintomáticos. 

Com a tomada de decisão de ser realizada esta transferência foi necessário 

adequar o edifício às necessidades que estes doentes exigiam. 

Para isso a equipa de enfermagem realizou circuitos de limpos e sujos, criou 

enfermarias de doentes e iniciou um trabalho de avaliação continua de sinais 

e sintomas com o objetivo de conseguir identificar de forma eficaz e rápida 

situações urgentes de doentes com necessidade de acompanhamento 

médico hospitalar. 

Na Casa de S. Thomé com o surgimento dos dois casos, no dia 21 de Abril, os residentes foram 

rapidamente isolados nos seus quartos e a equipa de enfermagem deu inicio às vigilâncias 

necessárias. 
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Ó b i t o s   
A morte é um processo natural e inevitável em qualquer fase do ciclo vital. É considerada um 

fenómeno simples, mas difícil de definir, sendo uma condição da vida. Este acontecimento leva 

à necessidade de reflexão da vida pessoal por parte de todos os enfermeiros da nossa 

Instituição. 

A equipa de enfermagem da Santa Casa da Misericórdia de Ovar interioriza a importância de 

nunca se esquecer da sua condição humana e finitude. Os nossos residentes e/ou utentes têm 

a perceção que nos seus momentos finais sejam eles horas, dias ou meses, estes não serão 

vividos em solidão e em sofrimento pois existe uma preocupação crescente no cuidar nesta fase 

de vida utilizando para isso todos os meios necessários para o alivio e o conforto. 

Os nossos residentes e/ou utentes são acompanhados, apoiados e compreendidos por todos os 

que o rodeiam dentro na nossa Instituição proporcionando-lhes o máximo de bem-estar possível 

garantindo assim uma morte serena e sem sofrimento. Assim, a pessoa em fase terminal morre 

em paz e com dignidade vendo respeitados todos os seus direitos como pessoa até ao momento 

da morte. 

 

 

 

O papel dos profissionais de enfermagem da Santa Casa da Misericórdia de Ovar perante um 

idoso em fase terminal é crucial, apesar de na maioria das vezes ser um processo difícil de lidar 

por sentimentos de tristeza, angústia e impotência. Os enfermeiros perante um idoso em fase 

terminal têm consciência que a vida está por um fio e são tomadas medidas de conforto 

benéficas para o mesmo, deixando de lado todos os seus sentimentos negativos sempre que 

possível. 
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BURNOUT em tempos SARS-CoV-2 
O stress profissional provocado pelo vírus SARS-CoV-2 levou a que os nossos enfermeiros 

apresentassem síndrome de Burnout associado ao grande desgaste físico e emocional. Foram 

percecionados por todos os elementos da equipa de enfermagem fadiga, depressão e 

irritabilidade. Estas alterações foram provocadas pela maior exigência a nível da vigilância de 

sinais e sintomas dos nossos residentes, sentidas pela equipa como desproporcionais com aquilo 

que a mesma estava a contribuir. Os sentimentos de impotência face as novas exigências foram 

sendo ultrapassados através da interajuda entre pares e a expressão de sentimentos, 

frustrações e partilha de momentos de tristeza, luto e alegria. As poucas vitorias foram 

celebradas e foi lembrado que sem espirito de equipa, cooperação e dedicação não seria 

possível prestar os melhores cuidados possíveis aos nossos residentes. 

 

CONCLUSÃO 
O ano de 2020 foi um ano extremamente difícil para a nossa Instituição. Foi um ano de muitas 

exigências, muitos desafios, muitas perdas, mas também foi um ano de muitas conquistas, 

vitórias e superações. 

2020 foi o ano mais marcante para a equipa de saúde da Santa Casa da Misericórdia de Ovar 

exigindo aos seus profissionais uma constante adaptação das suas formas de atuação, a 
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reorganização de emoções e a manutenção da resiliência em manter a qualidade dos cuidados 

que nos era exigida. 

Os profissionais de saúde da nossa Instituição têm como base do seu trabalho os seus residentes 

e/ ou utentes. Sendo assim, o foco ao longo do ano de 2020 foi prestar os melhores cuidados 

possíveis, mantendo a qualidade e a dignidade humana. 

Os profissionais de saúde da nossa Instituição têm como base do seu trabalho os seus residentes 

e/ ou utentes. Sendo assim, o foco ao longo do ano de 2020 foi prestar os melhores cuidados 

possíveis, mantendo a qualidade e a dignidade humana. 

 

 

Foi um ano em que a equipa de saúde  da nossa 

Instituição deixou os seus para cuidar dos seus 

residentes e/ou utentes, acompanhado, aliviando a 

dor e garantindo o conforto e a dignidade na partida. 

Ao longo do próximo ano a equipa de saúde necessita 

de sedimentar a sua prática como parte integrante 

das atividades das diferentes valências, como forma 

de mostrar aos nossos residentes, utentes, 

colaboradores e familiares a importância dos serviços 

médicos, de enfermagem e de reabilitação dentro da 

nossa instituição. 
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INFÂNCIA 
 

INTRODUÇÃO  

Foi um ano que iniciou com a normalidade habitual e com as atividades planificadas no Projeto 

Educativo “O Mundo aos olhos da criança” para serem semanalmente desenvolvidas, 

permitindo o desenvolvimento de vários potenciais ao nível intelectual, emocional, social, físico, 

artístico e criativo, tornando as crianças mais equilibradas na visão da vida, bem como na sua 

compreensão pessoal e do Mundo. 

Devido ao evoluir da Pandemia motivada pelo NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) os serviços 

foram encerrados a partir de 16 de março, recomeçando apenas com o funcionamento da 

Creche a partir de 20 de maio e o Pré-Escolar a partir de 1 de junho.  

Foi previamente elaborado um Plano de Contingência cumprindo com as orientações emanadas 

pela DGS para acolher as crianças em segurança, envio prévio com a informação das novas 

regras para os Encarregados de Educação. O espaço de acesso foi preparado com toda a 

sinalética de orientação para a entrega e recolha das crianças, bem como uma nova decoração 

no espaço de receção e atendendo a coincidir com o Dia Mundial da Criança, a estrutura da 

árvore de Natal foi decorada com elementos alusivos ao dia e à infância. 

Esta interrupção forçada, interferiu parcialmente no trabalho planeado pelas Educadoras para 

ser desenvolvido com as crianças.  

O regresso das crianças foi progressivo. No entanto, após o recomeço foi dada continuidade e 

conseguiu-se retomar e concluir parte dos projectos previstos, atingindo a maioria dos 

objectivos propostos.  

Iniciado o novo ano letivo 2020/2021 em setembro, o Projeto iniciado no ano letivo anterior foi 

reformulado para ser adaptado à actual situação, sendo desenvolvido pelas Respostas Sociais 

de Creche e Pré-Escolar e mantendo-se como previsto a sua conclusão para o final deste ano 

letivo. 

O Centro de Estudos “Clube Estrela” apenas pode participar nalgumas das actividades do Projeto 

em períodos de pausas lectivas, atendendo a que durante o período letivo preenchem a maior 

parte do tempo de permanência na resposta social a realizar os trabalhos escolares.  

 

INOVAÇÃO E MELHORIA 

Iniciámos um trabalho de proximidade entre as Educadoras e os Encarregados de Educação que 

quiseram aderir à Plataforma EDUCA4YOU, através da qual e com o envio on-line feito pelas 

Educadoras, conseguem receber fotos e vídeos, podendo assim acompanhar e ter uma noção 

mais concreta do trabalho realizado nas salas e acompanhar algumas das atividades diárias. Este 

veículo de comunicação, permite enviar e receber mensagens, facilitando o contacto entre 

ambas as partes.  

Como tiveram de ser eliminadas algumas das atividades planeadas que implicavam visitas com 

saídas ao exterior ou vindas do exterior para serem realizadas na Instituição, recorremos a 
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outras alternativas, tendo sido feita a aquisição de equipamento e pesquisa, selecção e aquisição 

de atividades para visionamento on-line.  

 

 CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

A partir de outubro e em especial as crianças do Pré-Escolar, puderam usufruir do 

funcionamento do novo parque infantil que passou a estar localizado em frente às suas salas de 

atividades. Veio promover uma maior interligação entre os espaços interiores e exteriores, 

permitindo também a realização de mais atividades, estando nesta fase, a sua utilização limitada 

por grupos de cada sala. Com uma localização mais próxima, as salas de transição de Creche 

também beneficiaram e passaram a poder usufruir de alguns dos equipamentos instalados neste 

espaço. 

 CENTRO DE ESTUDOS 

O Centro de Estudos funcionou até julho de 2020 com 8 crianças. No início do ano letivo 

2020/2021 aumentaram as admissões, tendo à data de 30 de dezembro 17 crianças de vários 

anos letivos e frequentando 4 escolas do ensino básico. 

 

FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS 

 Em agosto mantivemos o funcionamento dos serviços das respostas sociais, para apoio às 

crianças cujos Encarregados de Educação comprovaram estar a trabalhar durante esse 

período, tendo tido a frequência de 50 crianças em Creche e 74 no Pré-Escolar. 

 

 A partir de 1 de setembro iniciámos o ano letivo 2020/2021, mantendo todas as regras de 

segurança implementadas. No fim de setembro tivemos de encerrar 4 salas (2 de Creche e 2 

de Pré-Escolar) devido a casos detetados de COVID. Essas salas reabriram em meados de 

outubro. 

 
 

 

ATIVIDADES CORRENTES 
 
 Em dezembro as salas de Creche e Pré-Escolar elaboraram um trabalho denominado 

“VAMOS DAR LUZ A ESTE NATAL”. As crianças desenharam motivos alusivos ao Natal e com 

esses trabalhos foram criadas luminárias tendo inserida a seguinte mensagem: “Lanterna 

mágica que ilumina os corações, para que haja esperança no Novo Ano!”. Levaram-nas para 

casa com um objetivo comum: serem colocadas junto a uma janela com uma luz no interior. 

 A partir de um trabalho iniciado em sala, pedimos a colaboração dos Encarregados de   

Educação para, em conjunto com as crianças inserirem ou decorar esse trabalho, com 

mensagens de sentimentos e valores. Os trabalhos entregues foram colocados nas respetivas 

Árvores de Natal.  

  O Centro de Estudos também construiu o seu espaço natalício, criando as decorações para 

a sua árvore e lareira.    
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  A Festa de Natal decorreu de forma diferente, mas do agrado de todos. Através de 

Plataforma Digital e em várias sessões, improvisámos uma sala de cinema, com “compra” 

prévia de bilhete, onde as crianças puderam visionar em filme o espectáculo em pista de 

gelo, da história de “PETER PAN E DA FADA SININHO”.  

     Durante a tarde, não faltou a presença do Pai Natal, que deixou sacos de prendas junto à 

porta de cada sala.  

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

No início do ano letivo procedemos à aquisição de material pedagógico e de desgaste para as 

salas das Respostas Sociais, de acordo com as necessidades verificadas. Foram ainda adquiridos 

Tablets para cada Educadora, destinados a realizar o seu trabalho através da plataforma 

EDUCA4YOU. 

 

ATIVIDADES CORRENTES   

 

CRECHE 

  Na quadra carnavalesca, foi solicitado aos pais fazerem em casa com os seus filhos máscaras, 

a partir de material reciclado. Criatividade não faltou e os trabalhos estiveram expostos na 

Creche, para poderem ser admirados por todos. 

  Realizámos um baile de Carnaval na Instituição com a participação das crianças e 

colaboradoras.  

 Assistiram também ao filme o espectáculo em pista de gelo, da história de “PETER PAN E DA 

FADA SININHO”.  

  E para os mais pequeninos, o Pai Natal deixou as prendas enquanto dormiam a sesta. 

 

PRÉ-ESCOLAR  

  Continuando a manter esta tradição Vareira, a nossa Troupe de Reis formada pelas crianças de 

4 e 5 anos, apresentaram-se em alguns locais da cidade e participaram no Encontro de Troupes 

de Reis no Centro de Artes de Ovar. 

 Assinalámos o Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Ovar com a realização de um baile 

intergeracional, tendo a participação de crianças e idosos de todas as respostas sociais, 

dinamizado pelo acordeonista Bruno Cordeiro. 

 Participámos com as crianças no desfile de Carnaval Infantil organizado pela Câmara 

Municipal de Ovar, com a participação de 107 crianças acompanhadas por 18 adultos, sendo 

o Tema “O feitiço virou-se contra a feiticeira”, baseado na História da Casinha de Chocolate. 

  Realizámos uma atividade intergeracional composta por um desfile de fantasias 

carnavalescas e baile de Carnaval onde reinou a alegria, tendo estado presentes a Rainha e o 

Rei do Carnaval de Ovar.  

  Uma vez mais realizámos um baile de Carnaval no Pedras Bar onde participaram crianças e 

colaboradoras, incutindo nas crianças o gosto por uma das tradições de Ovar. 
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 Mantivemos a tradicional Festa de Finalistas, mas este ano em moldes diferentes, para evitar 

a aglomeração de grupos. Realizando-se de forma singela, mas marcante para crianças e pais, 

fizemos a entrega de diplomas e um lanche piquenique no jardim envolvente do Centro de 

Dia ao longo da última semana de julho, sendo destinado um dia para cada uma das 5 salas 

de Pré-Escolar.  

 

 CENTRO DE ESTUDOS 

Verificou-se a duplicação do número de crianças em relação ao ano anterior. Atendendo à sua 

distribuição por 4 escolas, foi necessário manter o nosso transporte e fazer uma contratação 

externa, para minimizar o tempo de espera na recolha das crianças das crianças.  

 

FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS SOCIAIS 

Creche Pré-Escolar Centro de Estudos Total 

62 111 17 190 

              

No ano letivo 2020/2021 à data de final de dezembro, na Resposta Social de Creche a frequência 

de crianças não ultrapassou o número do acordo com a Segurança Social (70 crianças). Já na 

Resposta Social de Pré-Escolar a frequência de crianças ultrapassou o número do acordo com a 

Segurança Social (100 crianças), tendo 111 crianças a frequentar, sendo a capacidade máxima 

de frequência de 125 crianças. 

O trabalho realizado anualmente pela nossa equipa Técnica e de Auxiliares, reflecte-se nestes 

números. É com grande satisfação que verificámos que durante o ano 2020 tivemos muitos 

Encarregados de Educação interessados em que os seus Educandos frequentassem as nossas 

Respostas Sociais.  

 

FREQUÊNCIA NAS ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES  

  Creche  e Pré-Escolar 

                

Atividades 

          

 

Música 

 

 

Ginástica 

 

 

Inglês 

 

Karaté 

 

Dança 

Criativa 

 

“Fê não é 

Éfe” 

Creche 62      

Pré-Escolar 21 28 33 43 41 12 

        Nota: estes números referem-se a dezembro de 2019. 
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QUADRO DE PESSOAL  

Diretora 

Técnica 

Educadoras de 

Infância 

 

Professora do 

Ensino Básico 

Ajudantes de 

Ação 

Educativa 

Trabalhadora 

Serviços Gerais 

Total 

1 10 1 17 4   33 

              

COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES  

 Centro Comercial Dolce Vita Ovar – participámos no concurso de Carros Alegóricos do   

cortejo de Carnaval Infantil das Escolas do Concelho de Ovar. 

 Agrupamento de Escolas Ovar Norte – Informámos do número de crianças que 

frequentavam a Resposta Social do Pré-Escolar da Santa Casa da Misericórdia e que iriam 

frequentar o 1º ano do primeiro ciclo do ensino básico do referido agrupamento. 

Entregámos também neste Agrupamento, as Fichas Informativas das respetivas crianças. 

 União das Freguesias de Ovar – participámos com as crianças da Resposta Social de Pré-

Escolar no 6.º Concurso do Postal de Natal, tendo uma das nossas crianças sido premiada. 

 

INICIATIVAS 

 No seguimento da parceria com a Rádio Antena Vareira realizada no ano letivo passado, 

foram feitas gravações em estúdio de histórias infantis, canções e lenga lengas, ditas pelas 

crianças do Pré-Escolar (4 e 5 anos). Em junho foi iniciado o Programa “Crianças em Antena” 

com a apresentação diária de uma história, às 21 horas. 

 

CONCLUSÃO 

Foi um ano difícil para toda a equipa, para Encarregados de Educação e mesmo para as crianças. 

A ausência da Diretora Técnica a partir de setembro devido a baixa prolongada, tem sido 

colmatada pela Diretora Geral de Serviços que assumiu a coordenação das respostas sociais. 

Num esforço comum, cumprindo com as regras implementadas e cada uma dando o seu melhor 

para bem de todas as pessoas envolvidas, fomos conseguindo ultrapassar alguns contratempos, 

cumprir com as novas formas de prevenção, de contactos com crianças e Encarregados de 

Educação, no sentido de nos protegermos mutuamente.  

É gratificante observar que de um modo geral e com uma equipa unida, as atividades propostas 

foram realizadas devido ao empenho e envolvimento de todos (Santa Casa da 

Misericórdia/Família/Comunidade). É também importante referir que anualmente se verifica 

uma maior adesão dos familiares às atividades que vão sendo propostas, recebendo também as 

Educadoras o retorno, através de mensagens de reconhecimento transmitidas pelos 

Encarregados de Educação.  

As respostas sociais da infância contaram uma vez mais com o apoio da Psicóloga do Centro 

Comunitário, sempre que solicitada pelas Educadoras para avaliação de crianças das respostas 

sociais, elaborando se necessário os respetivos relatórios de avaliação.    
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CENTRO COMUNITÁRIO – ESPAÇO 
ABERTO 

 

Decorrido mais um ano e é o momento de fazer o balanço das atividades desenvolvidas no 

Centro Comunitário “Espaço Aberto” é uma resposta social que tem como objetivo prioritário 

desenvolver um trabalho contínuo direcionado para o apoio e acompanhamento de famílias 

com carências a vários níveis, com a organização de respostas integradas face às necessidades 

globais da população, numa função de carácter preventivo e de minimização dos efeitos de 

exclusão social.  

As Técnicas desenvolvem um trabalho articulado com as Instituições concelhias com serviços 

similares, apoiando-se mutuamente consoante as situações que vão surgindo, encaminhando 

situações de grande carência, para a concretização dos objetivos adequados às necessidades de 

cada caso.  

Num ano que a partir de março se tornou totalmente atípico, tivemos que nos adequar a uma 

série de mudanças. Devido ao evoluir da Pandemia motivada pelo NOVO CORONAVÍRUS (SARS-

COV-2) foi previamente elaborado um Plano de Contingência de modo a acolher os clientes em 

segurança, cumprindo com as orientações emanadas pela DGS. Entretanto os serviços foram 

encerrados a partir de da tarde de 11 de março, reabrindo a partir de 11 de maio com 

possibilidade de atendimento presencial, embora de forma condicionada. 

Atendendo aos serviços essenciais de Ação Social aqui prestados não deixámos de funcionar, 

fosse através de contactos telefónicos e em caso de necessidade extrema presencialmente, 

cumprindo com as regras de segurança.  

Gradualmente o número de pedidos de apoio aumentou, sendo necessário procurar soluções 

criativas para continuar a dar alguma resposta. 

O quadro de pessoal sofreu alterações com a saída da Técnica de Serviço Social a partir de abril 

e integração de uma nova, tendo havido um período de passagem de informação e adaptação 

gradual aos novos serviços. Posteriormente, com a ausência por baixa da Educadora Social e que 

se manteve até final do ano, os serviços ficaram novamente sobrecarregados. A união entre a 

equipa e a sua sensibilidade face a quem vem pedir ajuda, contribuíram para minimizar alguns 

dos constrangimentos. 

O POAPMC (Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas) a Cantina Social, sendo 

serviços de apoio alimentar essenciais para pessoas carenciadas, não foram interrompidos 

tendo-se mantido todas as entregas de forma segura. Em resposta à divulgação do LIDL 

aderimos ao Programa Desperdício 0, passando a partir de 13 de julho a fazer a recolha 

trissemanal de produtos diversos que vieram ajudar a apoiar mais algumas famílias. 

Para além destes serviços desenvolvemos há 20 anos um trabalho reconhecidamente 

importante direcionado para uma grande franja da população sénior do Concelho de Ovar e 

Concelhos limítrofes, através do ISMO – Instituto Sénior da Misericórdia de Ovar.  

O Espaço de Atividade Física é outro dos serviços que adultos e seniores privilegiam, pelo bem-

estar físico e psíquico que lhes proporciona.  
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Face ao encerramento das instalações, os clientes destes serviços, sendo maioritariamente 

seniores, foram bastante afetados pelo isolamento social a que estivemos sujeitos. As redes 

sociais foram permitindo estabelecer contactos com alguns que sabíamos terem menos 

retaguarda familiar, procurando minimizar as consequências. 

Com o abrandar das restrições a partir de 15 de junho recomeçámos algumas atividades até final 

de julho.  

O Gabinete de Psicologia tem também sido um apoio complementar, pois verificamos o 

aumento de estados depressivos face ao isolamento, perda de familiares ou desemprego.   

Neste gabinete, mas no âmbito do G.A.J.O., abrangemos um vasto grupo de crianças e jovens 

com diversos problemas, encaminhados pelos professores ou pelos médicos. 

A partir de 11 de maio reabrimos os serviços apenas para os atendimentos de serviços 

essenciais, tentando gradualmente voltar ao funcionamento com a normalidade possível até 

final do ano. 

A Santa Casa da Misericordia de Ovar, anualmente, aplica questionários de satisfação a todos os 

seus utentes por forma a identificar a informação sobre a satisfação para a usar como um 

indicador de desempenho da instituição. No ano de 2020, a resposta social do Centro 

Comunitário Espaço Aberto registou uma avaliação global de Muito Bom. 

 

 

ATIVIDADES CORRENTES 

 

GABINETE DE PSICOLOGIA 

O Gabinete de Psicologia mantém os seus objetivos gerais, trabalhando para a promoção do 

bem-estar da população abrangida, considerando como premissa base os princípios 

orientadores da Psicologia.  

No ano de 2020, atendendo à situação pandémica que o país viveu a intervenção deste gabinete 

centrou-se ainda mais no equilíbrio emocional, psíquico e social dos indivíduos, por forma a 

apoiar os constrangimentos e dificuldades associados ao agravamento da saúde mental.  

Tendo em conta a situação única de cada individuo, privilegiamos uma avaliação clínica 

especializada que permite traçar um perfil que reflita as características individuais de cada um.  

Durante o ano de 2020, foram efetuados 341 atendimentos, onde beneficiaram de 

acompanhamento psicológico 153 utentes com uma média de idades entre os 42/43 anos. 

Verificamos que a procura de acompanhamento psicológico está na sua maior parte ligada à 

depressão, seguida de ansiedade e violência doméstica.  Dos utentes acompanhados, 5 são 

também acompanhados na consulta de psiquiatria, 3 no Hospital de Aveiro e 2 no Hospital de S. 

João da Madeira.  

A parceria entre o Espaço Aberto e o Centro Comunitário de Esmoriz para o projeto “Integra 

Ovar”, e que consiste na cedência de espaço para consultas com um psicólogo, facultou o 

encaminhamento de indivíduos com comportamentos aditivos. 
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 O G.A.J.O. continua a ter como papel fundamental no concelho de Ovar. Continuamos a 

trabalhar para colmatar a falta de capacidade dos técnicos no apoio psicológico nos serviços 

existentes, nomeadamente nos Agrupamentos de Escolas, no Centro de Saúde, C.P.C.J, Hospital, 

ente outros.   

Neste gabinete, a intervenção está a cargo de uma psicóloga e tem por objetivo potencializar as 

competências de cada criança/jovem, maximizando o processo de desenvolvimento pessoal, 

através de uma intervenção que envolve todos aqueles que estão implicados neste processo: a 

criança/adolescente, escola e a família. 

A procura do atendimento psicológico tem sido solicitada pelo próprio, pela família, ou através 

dos encaminhamentos Institucionais, tais como a C.P.C.J.; Tribunal de Menores; Serviço Local da 

Segurança Social e outras. 

O principal objetivo destas consultas é promover o equilíbrio emocional, psíquico das crianças e 

jovens, ajudando-as a viver em harmonia e equilíbrio consigo e com os outros.  

Em 2020, apesar dos constrangimentos desta pandemia, adaptamo-nos a novos meios de 

comunicação com estes jovens e foram efetuados 414 atendimentos, a crianças/jovens com 

uma média de idades de 12/13 anos.  Algumas consultas foram efetuadas à distancia através 

dos meios de comunicação que cada criança/jovem dispõe e a grande maioria continuou a ser 

presencial.  

A problemática mais presente continua a ser as perturbações emocionais, perturbações de 

comportamento, divórcio dos pais e problemas de relacionamento. 

Na intervenção são utilizados materiais e alguns jogos, que permitem ao Psicólogo fazer um 

diagnóstico da situação, tentando posteriormente trabalhar com as crianças, jovens e com a sua 

família, com objetivo final de resolver o problema inicial. 
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Eixos de Intervenção 

 Atendimento e acompanhamento psicológico; dinamização da Consulta de Psicologia 

para a Comunidade, em estreita articulação com as instituições do concelho com 

resposta na área da Psicologia, dirigida principalmente a pessoas com insuficiência 

económica para fazer face às despesas inerentes a um processo psicoterapêutico; 

 Acompanhamento psicológico em processos encaminhados pela CPCJ de Ovar; 

 Acompanhamento psicológico nas valências da Santa Casa, nomeadamente aos idosos 

e infância;  

 Colaboração e participação no Grupo de Psicólogos do Concelho de Ovar, na definição 

de uma estratégia de intervenção. 

 Programas/Projetos – Escola de Pais 

 Outras áreas/atividades. 

Dificuldades e constrangimentos 

Face a situação vivida, no ano 2020 foram várias as iniciativas que ficaram por realizar. Não 

realizámos atividades de férias animadas com as crianças, não realizamos sessões de (In) 

Formação “Escola de Pais” e outras iniciativas que estavam propostas no nosso plano de 

atividades, tais como: 

- Participação na recolha de informação sobre o tema “Dependências”, com a colaboração de 

jovens que viveram estas experiências 

- Sessões abertas à comunidade direcionadas para a população adulta com temas sobre saúde 

mental, positivismo e prevenção de estados depressivos. 

- Palestra para apresentação do modelo importado dos EUA, trabalhado pela associação 

“Autismo Rock’s”. 

Contamos poder vir a desenvolvê-las assim que for oportuno e seguro para todos.  
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GABINETE DE AÇÃO SOCIAL  

 

O Gabinete de Ação Social orienta a sua ação em função das necessidades globais da população, 

numa perspetiva preventiva e de minimização dos efeitos da pobreza e exclusão social. Procura 

promover uma melhor adaptação dos indivíduos, famílias e outros grupos ao meio social em 

que vivem e o seu consequente bem-estar pessoal e social, sendo um importante instrumento 

de informação, orientação e apoio à comunidade nas questões de âmbito social. 

Não obstante, o trabalho e o conhecimento dele decorrido, bem como a emergência de novos 

processos de exclusão e a persistência e demarcação de fortes desigualdades sociais subjacentes 

à problemática da pobreza estrutural e, no ano de 2020, à situação pandémica por COVID-19 

salientaram novos desafios à intervenção. Desafios estes que nos fizeram acreditar e defender, 

ainda mais, a necessidade de coesão social que, enquanto resposta social, fomos capazes de 

promover. 

Neste gabinete realizam-se ações de atendimento e acompanhamento social de várias famílias, 

em diversas vertentes da sua vida quotidiana. 

Importa salientar que, devido a alterações na equipa técnica, e a todos os constrangimentos 

associados à pandemia COVID-19, nomeadamente o encerramento dos serviços, o 

acompanhamento dos indivíduos e seus agregados familiares foi feito essencialmente por 

telefone nos primeiros meses do ano, sendo que os dados apresentados reportam ao período 

de maio a dezembro.  

Ainda assim, ao longo de todo o ano de foram acompanhados 334 processos de Rendimento 

Social de Inserção e Ação Social.  

Tendo sido privilegiado o acompanhamento por contactos telefónicos, foram efetuados 494 

atendimentos sociais recorrendo a este meio, entre os meses de maio a dezembro. Ainda assim, 

neste mesmo período, contabiliza-se um total de 609 atendimentos presenciais. 

As visitas domiciliárias, apesar de serem um instrumento técnico de apoio ao acompanhamento 

das famílias, foram reduzidas para situações extremamente necessárias por questões de 

segurança, tendo sido efetuadas 9 visitas durante o ano.  

A intervenção social está relacionada com o processo de inclusão social dos indivíduos 

na sociedade que visa criar e promover competências pessoais junto dos 

indivíduos/famílias para a participação dos mesmos na construção do seu projeto de 

vida, por forma a se autonomizarem. Foram acompanhadas pelos serviços 99 famílias 

beneficiárias de RSI, no total de 202 indivíduos, sendo que 14 destes processos deram 

entrada no ano de 2020.  

No acompanhamento prestado ao nível da ação social verificou-se uma procura 

acentuada dos serviços, sendo que 56 indivíduos procuraram os serviços pela primeira 

vez. 

Para além disto, a articulação entre serviços concelhios e de proximidade está presente 

no quotidiano do Gabinete de Ação Social, quer ao nível de encaminhamentos para 

serviços que possam responder às necessidades dos indivíduos e que estão fora do 
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nosso alcance, quer para cooperação na procura e obtenção de informações e respostas 

que vão ao encontro das necessidades dos indivíduos acompanhados. 

Anualmente são elaborados pedidos à Segurança Social com posterior atribuição de 

apoios eventuais de precaridade, que são feitos consoante as situações de carência que 

mais se destacam. Em 2020, tendo em conta a complicada situação de vulnerabilidade 

económica que a pandemia trouxe consigo, foram efetuados e atribuídos 71 pedidos de 

apoio, quatro dos quais não foram aprovados. O valor referente aos apoios pecuniários 

atribuído no ano de 2020 foi de 19826,05€. 

A par e na base de todo este processo está a equipa de NLI (Núcleo Local de Inserção), 

que desenvolve um papel fundamental no concelho. Este núcleo reúne quinzenalmente, 

em prol dos beneficiários de RSI e a este compete a gestão processual e contínua dos 

percursos de inserção do individuo/família. 

 

Ainda ao nível do serviço de acompanhamento e ação social, são feitos 

encaminhamentos para outras respostas existentes nos serviços, nomeadamente o 

POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, a Cantina 

Social e o Banco Alimentar. Após o primeiro confinamento, verificou-se uma procura 

acentuada de géneros alimentares e, em agosto, foi estabelecida parceria com o 

Programa Zero Desperdício e o Lidl que permitiu apoiar uma média mensal de 54 

agregados familiares ao nível do apoio alimentar em géneros. Esta parceria permitiu 

colmatar ausência de apoio noutras respostas para o mesmo fim, por inexistência de 

vagas. 

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – POAPMC – apoiou 

durante o ano 99 agregados familiares, traduzido num total de 238 pessoas, tendo 

atingido o limite de pessoas nos últimos meses do ano. Este apoio respeita a famílias de 

Ovar, S. João de Ovar, Válega, Maceda, Arada e Esmoriz.  

O Centro Comunitário Espaço Aberto foi a entidade que apoiou o Centro Comunitário 

de Esmoriz durante seu o processo de integração nesta resposta social, fazendo 

preenchimento das credenciais e distribuindo os cabazes alimentares a indivíduos 

acompanhados naquele Centro Comunitário.  

A Cantina Social, no âmbito da necessidade emergente da população apoiada, continuou a 

distribuição diária das 27 refeições. No ano de 2020 foram distribuídas 9530 refeições. 

No início do ano ainda contámos com o apoio de três voluntárias que apoiaram na abertura do 

Bazar Social, contudo, devido à situação do país e com o fecho da cerca sanitária e dos serviços, 

este apoio de se mostrar necessário. No entanto, deixamos um agradecimento especial à 

disponibilidade das voluntárias e a todas as pessoas que ao longo do ano e através das 

campanhas de divulgação que fazemos, oferecem bens essenciais (alimentos, roupas, calçado e 

outros), permitindo desta forma apoiar um maior número de pessoas carenciadas e concretizar 

os objetivos da missão deste Centro Comunitário. 
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ISMO –INSTITUTO SÉNIOR DA MISERICÓRDIA DE OVAR 

O mundo atravessa um período conturbado originado pela pandemia, tornando um ano que 

seria normal, num ano atípico e cheio de desafios. No decorrer do ano letivo 2019/2020, 

atingimos o nosso maior número inscrições, com 266 alunos, com o funcionamento de 25 

disciplinas sendo que algumas correspondem a diferentes níveis de formação.  

Infelizmente vimo-nos obrigados a encerrar os serviços em março, tendo consequências 

emocionais para alguns alunos. 

Com a autorização para a reabertura de ginásios a partir de 15 junho e de acordo com as regras 

da DGS para o funcionamento de ginásios, conseguimos reiniciar as aulas no nosso espaço de 

atividade física até ao fim de julho, com 3 turmas de atividade física do ISMO. 

Infelizmente não podemos comemorar uma data marcante: 20 anos de atividade contínua e 

tendo o orgulho de manter ao longo destes anos alunos que continuam connosco desde o início. 

Cheios de espectativas preparámos o Plano Curricular do ISMO para iniciar o ano letivo 

2020/2021 em setembro, de forma a compensar a longa pausa. Foi a melhor notícia para alguns 

dos alunos/as que esperavam ansiosamente por 

esta notícia.  

Iniciámos as aulas com 16 disciplinas, algumas 

delas com diferentes níveis.  

Para este ano letivo, projetámos como tema de 

trabalho conjunto, “Tradições de Ovar”. No 

âmbito desse tema e atendendo ao trabalho 

artesanal de uma aluna, inaugurámos uma 

exposição de bonecas com trajes típicos de Ovar 

e adereços alusivos, que simbolizou a abertura 

do ano letivo, tendo estado presente o Sr. 

Provedor. 

Sabíamos que íamos ter um número menor de alunos, tendo atingido as 151 inscrições. Com a 

evolução do surto pandémico, gradualmente tivemos várias suspensões até encerrarmos todas 

as atividades a partir de 15 de janeiro/21. 
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ACADEMIA ESPAÇO ABERTO 

Este espaço de atividade física, direcionado para várias faixas etárias, também sofreu, a partir 

de março, com o encerramento forçado, reabrindo nos meses de junho e julho de acordo com 

o plano de contingência baseado nas normas da DGS.  

Anualmente mantemos as atividades que se verificam ser do agrado da comunidade e tentamos 

introduzir novas modalidades, diversificando assim o leque de opções, tentando ir ao encontro 

dos interesses dos seus utilizadores. Dispomos de equipamento e material adequado às 

necessidades dos professores/alunos para a realização das aulas.  O nosso objetivo é contribuir 

para fomentar a prática do desporto saudável e proporcionar uma melhor qualidade de vida nos 

seus utilizadores. A estes números cujo os dados são referentes aos meses de janeiro a março 

acresce ainda os dos alunos das modalidades de atividade física do ISMO, que utilizam este 

mesmo espaço de ginásio em horários devidamente planificados.   

 

10 8

21

9
13

6
12

Danças de
Salão

Ginástica
Aerolatina

Ginástica
Geriátrica

Ginástica
Manutenção

17h

Ginástica
Manutenção

19h

Ginástica
Manutenção

20h

Pilates

AULAS DE ATIVIDADE FÍSICA 2019/2020

16

11

9

9

7

8

7

8

8

9

15

34

18

27

10

FOTOGRAFIA  (2 turmas)

GINÁSTICA TERAPÊUTICA

INFORMÁTICA I

INFORMÁTICA II

INFORMÁTICA III E IV

INFORMÁTICA AVANÇADA

INGLÊS ELEMENTAR

INGLÊS CONVERSAÇÃO

ITALIANO BÁSICO

ITALIANO AVANÇADO

PATRIMÓNIO HISTÓRICO

PILATES CLÍNICO (4 turmas)

PSICOLOGIA (2 turmas)

TAI CHI SÉNIOR (3 turmas)

TEATRO

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ALUNOS POR TURMA

Série1



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

90 
 

 

 

Em setembro reabrimos o espaço de atividade física, cumprindo o mesmo plano de 

contingência, tendo em funcionamento as modalidades acima referidas. 

 

CONCLUSÃO 

Foi um ano difícil a todos os níveis, face a alterações/ausências do quadro de pessoal que se 

refletiram inicialmente no atendimento e acompanhamento social, gradualmente ultrapassado.  

As Técnicas do Centro Comunitário e toda a equipa, preocupam-se em prestar um serviço de 

qualidade a todos os que procuram uma resposta e/ou apoio, tendo em conta os princípios 

éticos inerentes à sua prática profissional e os direitos e deveres dos cidadãos. Verificamos o 

aumento de pedidos de apoios a vários níveis e que sabemos irão continuar, face à realidade 

social que verificamos, com o aumento do número de pessoas desempregadas e oriundas de 

outros países. Temos consciência que nalguns casos não temos como dar resposta aos pedidos 

que nos são feitos, o que se torna também de certa forma difícil de transmitir a quem está em 

situação de grande fragilidade.  

No desenvolvimento da sua atividade o Centro Comunitário Espaço Aberto conta com parcerias 

formais e informais, podendo destacar-se as seguintes: 

 Instituto de Segurança Social 

 Câmara Municipal de Ovar 

   União das Freguesias de Ovar, São João, 

Arada e São Vicente de Pereira Jusã  

   Instituto de Emprego e Formação 

Profissional 

  CPCJ de Ovar 

  PSP 

 Agrupamentos de Escolas de Ovar 

  Centro de Saúde de Ovar 

  Hospital de Ovar 

  Hospital S. Sebastião  

  Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e 

Irmã  

 Cruz Vermelha 

 Fundação Pepolim 

 IPSS’s do Concelho e ONG’s 

 Conferências Vicentinas 

 Centro de Recursos para a Inclusão de Santa 

Maria da Feira e de Aveiro; 

  Centros de Acolhimentos a pessoas Sem 

Abrigo 

  Escola Superior de Educação do Porto 

 Universidades  

 RUTIS (Rede de Universidades Seniores) 

 … 

                                        

7

11

8

11

7

11 11

Ginástica
Aerolatina

Ginástica
Geriátrica

Ginástica
Manutenção

17h

Ginástica
Manutenção

19h

Ginástica
Manutenção

20h

Pilates 3ª/5ª Pilates 6ªf

AULAS DE ATIVIDADE FÍSICA 2020/2021



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

91 
 

     

 

 

 

 

 

 
DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

92 
 

No ano de 2020, a actividade da Instituição foi fortemente afectada pela situação de pandemia 

associada à Covid-19, decretada em meados do mês de Março de 2020, que obrigou a grandes 

alterações no funcionamento de todos os serviços da Misericórdia de Ovar. 

Apesar de, no final do ano, todas as respostas e serviços da Instituição se encontrarem em 

funcionamento, com as necessarias adaptações decorrentes dos Planos de Contingência que 

foram sendo activados, à data de elaboração de presente documento, os serviços da infância e 

de Centro de Dia já tinham passado por uma nova fase de confinamento, com suspensão de 

actividade nas instalações, devido aos efeitos de uma terceira vaga de COVID-19. 

 

RESPOSTAS E SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO: 

  

 

A primeira vaga de COVID-19 que assustou todo o País, principalmente no que se refere ao  

concelho de Ovar que esteve sob uma cerca sanitária que o manteve isolado do resto do país, 

deteve um forte impacto na evolução da actividade de toda a Instituição e consequentemente 

nos resultados obtidos no ano em análise, tendo sido um ano desafiante que será para sempre 

assim lembrado na história da Santa Casa da Misericórdia de Ovar. 

Durante o período do cerco sanitário em Ovar, das principais medidas tomadas para prevenção 

do contágio destaca-se o funcionamento em regime de confinamento, com equipas em espelho, 

nas respostas de ERPI. No âmbito da Gestão de Recursos Humanos, este foi também um período 

marcado por uma necessidade de importantes ajustamentos no que se refere a horários, 

Apoio a Idosos:

 ERPI SEDE

 CENTRO DE DIA

 APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) 

 CASA DE S. THOMÉ - ERPI

Apoio à Família e 
Comunidade:

 CENTRO COMUNITÁRIO -
ESPAÇO ABERTO

Saúde:

 CLÍNICA DE S. THOMÉ

Outras Actividades:

 EMERGÊNCIA SOCIAL: 
CANTINA SOCIAL E 

PROGRAMA OPERACIONAL 
DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS 

CARENCIADAS (POAPMC)

 GESTÃO E 
ARRENDAMENTO DE BENS 

IMOBILIÁRIOS

Apoio à Infância:

 CRECHE

 PRÉ-ESCOLAR

 CENTRO DE ESTUDOS -
CLUBE ESTRELA
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equipas, número de pessoas ao serviço, mobilidade funcional, utilização de EPI´s e adequação 

aos planos de contingência. 

Em termos diários, a Instituição, durante o ano de 2019, contou com uma média de 180 pessoas 

ao serviço, média que manteve até ao mês de Fevereiro deste ano e que retomou no final do 

ano de 2020. Durante os meses do pico da primeira vaga, a média de pessoas ao serviço foi de 

144 pessoas (148 em Março, 138 em Abril, 145 em Maio). 

No quadro abaixo, são apresentados os números referentes à primeira vaga de COVID-19, no 

que se refere ao impacto da pandemia nos recursos humanos da Instituição. 

 

PRIMEIRA VAGA – COVID-19 – MARÇO A MAIO DE 2020 

 

Recursos Humanos - Números COVID-19 

  trabalhadores infectados com COVID-19 

trabalhadores estiveram com situação de Isolamento Profilático   

  trabalhadores estiveram ao abrigo da Medida Extraordinária de Apoio a Menores 

trabalhadores estiveram em mobilidade funcional   

 

 

Após a primeira fase da pandemia associada ao COVID-19, durante a qual estiveram todas as 

respostas da infância e Centro de Dia encerrados por decreto governamental, os serviços foram 

retomando a sua actividade de acordo com as orientações técnicas emitidas para cada uma das 

respostas em causa. O Centro de Dia, só retomou a sua actividade no mês de Setembro. Entre 

Março e Agosto a prestação de apoio a estes utentes foi realizado através da domiciliação de 

serviços. 

No âmbito das medidas de apoio que foram sendo aprovadas para fazer face às contingências 

associadas à situação de pandemia, a Santa Casa da Misericórdia de Ovar obteve vários apoios 

de que se destacam os seguintes: 

- Doações de EPI´s para ajuda na prevenção e mitigação da COVID-19 nos equipamentos sociais 

por parte de Instituições Públicas e Privadas. 

- Majoração do apoio financeiro atribuído no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 

do Município de Ovar. Este Protocolo contempla no ano de 2020 uma majoração de 35% para 

apoio às actividades regulares para fazer face à pandemia da doença COVID-19 (mais 4.812,50 

Euros, passando de 13.750 Euros para 18.562,50 Euros) 
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- Manutenção das comparticipações financeiras da Segurança Social, com referência à 

frequência do mês de Fevereiro de 2020, durante o período de suspensão da respostas sociais. 

- Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) 

– medida criada para dar uma resposta ágil às entidades do setor social e solidário que se 

encontrem em situação de sobrecarga através da integração de pessoas para desenvolvimento 

de trabalho socialmente útil. No âmbito desta medida foram integradas nos serviços da ERPI – 

Sede, desde o mês de Abril de 2020, um total de 11 pessoas.  

MAREESS Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

N.º de pessoas integradas 5 4 3 1 1 1 5 6 6 

 

- Sistema de incentivos à adaptação da atividade empresarial ao contexto da doença COVID-19, 

designado Programa ADAPTAR-PME, que visa apoiar as empresas no esforço de adaptação e de 

investimento nos seus estabelecimentos, ajustando os métodos de organização do trabalho e 

de relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições de contexto da pandemia 

da doença COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes. Foi apresentada uma candidatura ao SI ADAPTAR 

PME para apoio financeiro para adaptação das instalações da Casa de S. Thomé. Tendo sido 

aprovado um incentivo financeiro de 14.040,61 Euros correspondente a 50% das despesas 

elegíveis.  

- Da candidatura apresentada ao Programa Adaptar Social +, sistema de incentivos destinado a 

mitigar os custos acrescidos para o restabelecimento das condições de funcionamento das 

respostas sociais, foi aprovado um apoio financeiro no valor de 7.981,35 Euros, correspondente 

a 80% da despesa apresentada de 9.976,69 Euros.  

- Obtenção de financiamento no âmbito da Linha de Apoio COVID-19, em condições mais 

vantajosas para a Instituição, no montante global de 500.000 € e um prazo de 6 anos. Até à data 

de elaboração do presente relatório ainda não havia sido utilizada qualquer verba. 

 

Investimentos/Desinvestimentos 

No âmbito da estratégia definida para a realização de investimentos e desinvestimentos, 

ocorreram alguns atrasos no que se refere à execução dos investimentos previstos e iniciados 

ainda antes da situação de pandemia associada à COVID-19, nomeadamente no que se refere à 

execução das obras de reabilitação dos edifícios sitos na Rua Alexandre Sá Pinto Rua Jaime 

Cortesão, em Ovar, e na Rua do Heroísmo, no Porto. Previa-se que estivessem concluídas ambas 

as operações de reabilitação no final de 2020, no entanto, devido aos atrasos verificados,  as 

obras de remodelação encontram-se ainda em fase de execução. 

Também a operação de Remodelação da Casa de S. Thomé, iniciada no final de 2018, foi 

suspensa devido às apertadas medidas de contingência em vigor neste equipamento. 

Em Junho de 2020, foi celebrado o contrato de apoio financeiro ao investimento para a 

construção do Centro Hidroterapêutico, no valor de 193.500,00 Euros, no âmbito da candidatura 

apresentada em 2019 ao Fundo Rainha Dona Leonor. O auto de consignação foi celebrado em 

Dezembro de 2020.  
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Foram adquiridos 5 quinhões hereditários da casa de habitação sita na Rua das Filarmónicas, 

correspondente à operação de aquisição da propriedade plena do imóvel, da qual 1 sétima parte 

já havia sido adquirida por herança em 2019. 

No ano de 2020, ocorreram as seguintes operações de alienação de propriedades de 

investimento: 

• venda de um terreno rústico (artigo R-4461), de Anadia, pelo valor de 64.000,00 Euros. 

• Venda de um artigo urbano (U-5547), de Ovar, pelo valor de 38.000,00 Euros. 

 

Outros acontecimentos relevantes 

Foi registado em 2020 o recebimento de um legado de uma utente da Casa de S. Thomé no valor 

de 71.799,79 Euros. 
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Rendimentos e Ganhos 

No ano de 2020, foram registados rendimentos e ganhos no valor total de 4.676.115,54 euros, 

o que corresponde a uma execução orçamental de 101,57%. 

 

 

No que se refere aos rendimentos obtidos no ano pelas comparticipações familiares e 

prestações de serviços, ocorreu no global uma redução de 129.190,47 Euros, correspondente a 

um desvio do valor previsto para o ano de 6,03% e de 5,63%, relativamente ao ano anterior.  

Analisando cada uma das respostas e serviços é visível o impacto da suspensão de serviços nas 

repostas da infância, nomeadamente, Creche e Pré-escolar, e do Centro de Dia. Em valor 

absoluto, estas respostas apresentam uma redução dos serviços em 80.812,31 Euros, 26.521,40 

Euros e 34.860,30 Euros respectivamente. A resposta de ERPI-Sede, foi também fortemente 

afectada pela situação de pandemia, devido ao surto verificado no período de Março e Abril de 

2020. Esta última resposta apresenta uma redução de comparticipações de 7,71%, que em valor 

absoluto representa 72.220,63 Euros. 

Apesar do ano difícil que atravessámos, a resposta da Casa de S. Thomé apresenta um 

crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior, que em valor absoluto representa 94.250,00 

Euros. Este crescimento deve-se às obras de ampliação do número de quartos, o que permitiu 

satisfazer necessidades de procura por parte dos clientes e melhoria da sustentabilidade.  

Também a Clínica de S. Thomé, apresenta um crescimento de 28,24%, o que representa em 

valor absoluto mais 17.576,73 Euros relativamente ao ano de 2019. 

 

Rendimentos 2020 2019 Variação
Desvio 

(%)
% Exec.

P rest aç ões de Serv iç os 2  1 6 6  6 6 6 , 1 6 2  2 9 5  8 5 6 , 6 3 -1 2 9  1 9 0 , 4 7 -5 , 6 3 % 9 3 , 9 7 %

 - Quotas dos utilizadores 2 081 168,04 2 228 216,74

 - Quotizações e Jóias 5 686,88 5 405,38

 - Outros Serviços 79 811,24 62 234,51

Subs. ,  D oaç ões e L egados à Ex p loraç ão1  8 8 6  1 1 1 , 5 0 1  7 2 2  8 1 4 , 3 3 1 6 3  2 9 7 , 1 7 9 , 4 8 % 1 1 3 , 1 6 %

 - ISS, IP 1 690 933,54 1 643 153,76

 - Outras Entidades 46 321,60 30 307,57

 - Doações e Heranças 77 056,57 18 596,58

 - Legados 71 799,79 30 756,42

Reversões de I m par id ades 3 5 6 , 7 4 1  3 6 9 , 6 0

Out ros Rend im ent os e Ganhos 6 2 2  9 8 1 , 1 4 7 9 0  2 1 2 , 4 8 -1 6 7  2 3 1 , 3 4 -2 1 , 1 6 % 9 8 , 6 9 %

Juros D iv id .  E Ou t .  Rend im ent os Sim ilares 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 %  -

Tot al 4  6 7 6  1 1 5 , 5 4 4  8 1 0  2 5 3 , 0 4 -1 3 4  1 3 7 , 5 0 -2 , 7 9 % 1 0 1 , 5 7 %
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Frequência Média das Respostas – 2019-2020 

 Lar - ERPI C. Dia SAD Casa-ERPI Creche Pré C.Estudos 

Capacidade 120,00 60,00 90,00 50,00 80,00 125,00 15,00 

2019 119,00 59,00 64,00 41,00 72,00 98,00 8,00 

2020 106,00 47,00 75,00 43,00 66,00 107,00 10,00 

 

Relativamente às Comparticipações da Segurança Social, dado que o pagamento das mesmas 

foi assegurado pela Segurança Social, mesmo durante a suspensão das actividades, apenas no 

Pré-escolar foi registada uma redução de 11,23%, devido à redução da comparticipação 

financeira pelo diferencial remuneratório das Educadoras de Infância, devido aos períodos de 

ausência registados no ano. No global, no que se refere às comparticipações da Segurança Social 

foi registado, em 2020, um aumento de 2,9% relativamente ao ano anterior. 

Na resposta de Centro de Dia, uma vez que esta resposta manteve o apoio aos seus utentes, 

mesmo durante o período de suspensão, através da domiciliação de serviços, as 

comparticipações pagas durante esse período foram majoradas para o valor da comparticipação 

por utente correspondente ao Serviço de Apoio domiciliário. No âmbito desta resposta, foi 

registado um aumento de 56,53% do montante das comparticipações recebidas. 

Apesar do aumento de 5,5% (3,5% + 2%) pela actualização anual das comparticipações das 

respostas sociais aprovada para o ano, a ERPI-Sede apresenta apenas um aumento de 0,76% do 

montante de comparticipações recebidas devido à redução da frequência desta resposta. Á data 

de elaboração deste documento ainda não tinham sido recebidas as comparticipações da 

Segurança Social referentes ao reforço de 2% da ERPI e, como tal, não se encontram reflectidos 

nas demonstrações financeiras de 2020. 
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Registou-se na rubrica de Subs., Doações e Legados à Exploração importantes apoios recebidos 

por Entidades Públicas e Privadas, nomedamente no que se refere a doações de EPI´s. 

Também o legado recebido no ano e já referido anteriormente representou no ano um 

importante apoio à actividade da Instituição. 

Na rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos, com um peso de 13%, incluem-se os rendimentos 

obtidos das Propriedades de Investimento, nomeadamente, pela alienação de património e pelo 

arrendamento. 

 

O valor obtido pela alienação do património realizada no ano ascendeu a 102.000,00 Euros.  
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2020 2019 Variação (%)

Outros Rendimentos e 

Ganhos
2020 2019

Rend. e ganhos em activos financeiros 0,00 0,00

Rend. e ganhos em invest. não financeiros 527 325,39 688 600,13

 - Alienações 102 000,00 250 600,00

 - Rendas 425 325,39 438 000,13

 - Out. Rend. de Prop. De Investimento 0,00 0,00

Imputação de Subsídios p/ Investimentos 77 584,00 86 769,90

Outros 18 071,75 14 842,45

To t al 6 2 2  9 8 1 , 1 4 7 9 0  2 1 2 , 4 8
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Gastos e Perdas 

O total de Gastos e Perdas registados no ano de 2020, ascendeu no global a 4.709.617,45 Euros, 

o que corresponde a uma execução orçamental de 101,78%. 

 

 

Com a situação de pandemia associada à COVID-19, ocorreram no período em análise algumas 

alterações significativas quanto a algumas subrubricas de gastos, no entanto, o aumento de 

gastos em certas rubricas foi compensado pela diminuição em outras. Das alterações mais 

significativas destacam-se: 

- aumento dos gastos com consumos de EPI´s (a entrada de donativos de material e 

equipamento ajudou a compensar o aumento destes gastos); 

- diminuição dos encargos com o serviço de refeições por redução de serviços; 

- diminuição dos gastos com o serviço de transporte prestado aos utentes do Centro de Dia por 

período de suspensão temporária da resposta; 

- aumento do número de horas pagas aos enfermeiros que colaboram com a Instituição ao 

abrigo de contratos de prestação de serviços, a que acresce a verba atribuída a cada um pela 

prestação de serviço em regime de confinamento; 

- diminuição dos gastos com outros prestadores de serviços, nomeadamente, professores de 

actividades extra curriculares dos serviços de infância, professores das actividades do ISMO e da 

Academia do Espaço Aberto e diminuição dos honorários médicos devido ao encerramento 

temporário da Clínica de S. Thomé; 

- aumento dos gastos com comunicações provenientes do encerramento das ERPI´s ao exterior; 

Gastos 2020 2019 Variação
Desvio 

(%)
% Exec.

CMVMC 241 466,74 148 359,46 93 107,28 62,76% 166,48%

Fornec. E Serv. Externos 1 032 470,49 1 076 275,14 -43 804,65 -4,07% 103,36%

Gastos com Pessoal 2 767 121,78 2 746 964,50 20 157,28 0,73% 96,51%

Gastos de Deprec. E Amortização 498 945,24 511 042,25 -12 097,01 -2,37% 94,34%

Perdas por Imparidade 10 562,84 12 991,66 -2 428,82 -18,70% 211,26%

Outros Gastos e Perdas 127 935,79 84 057,61 43 878,18 52,20% 386,09%

Gastos e Perdas de Financiamento 31 114,57 37 636,04 -6 521,47 -17,33% 63,02%

Tot al 4  7 0 9  6 1 7 , 4 5 4  6 1 7  3 2 6 , 6 6 9 2  2 9 0 , 7 9 2 , 0 0 % 1 0 1 , 7 8 %
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- diminuição dos encargos com pessoal proveniente do aumento das ausências dos 

colaboradores associadas à situação de pandemia da COVID-19, ausências estas cobertas por 

regimes assistenciais ou por medidas extraordinárias de apoio.  

No quadro seguinte, apresenta-se de forma discriminada os gastos suportados por subrubrica 

de Fornecimentos e Serviços Externos, que registou no ano de 2020 uma diminuição de 4,07% 

relativamente ao ano anterior. 

 

Os Gastos com Pessoal que representam no ano um peso de 59% do total dos gastos suportados, 

registaram em 2020 um acréscimo de apenas 0,73%, ficando aquém em 3,49% do valor 

orçamentado para o ano. 

No âmbito dos Gastos com Pessoal suportados, foram aprovadas as seguintes medidas, internas 

e externas com impacto neste rubrica de gastos: 

- No âmbito da revalorização da RMMG [Remuneração Mínima Mensal garantida] que tem vindo 

a ocorrer de modo contínuo nos últimos anos, este valor de referência atinge em 2020 o valor 

de 635 euros (aumento de 35 Euros, +5,83%, relativamente ao ano anterior). 

FSE 2020 2019 Variação
Desvio 

(%)
% Exec.

621 Subcontratos 605 487,95 669 167,03 -63 679,08 -9,52% 95,61%

6211 Exploração de Refeitórios 402 734,30 456 741,99

6212 Serviço de Transportes 9 612,74 25 102,66

6213 Serviços de Saúde 168 214,44 137 337,18

6214…9 Outros 24 926,47 49 985,20

622 Serviços Especializados 131 535,75 101 788,56 29 747,19 29,22% 173,02%

6221 Trabalhos Especializados 41 634,09 25 595,00

6222 Publicidade e Propaganda 594,06 662,98

6223 Vigilância e Segurança 158,67 233,70

6224 Honorários 11 372,87 8 394,11

6226 Conservacao e Reparação 74 525,94 64 724,12

6228 Outros 3 250,12 2 178,65

623 Materiais 55 590,94 38 149,25 17 441,69 45,72% 187,39%

6231 Ferr. e Utensílios Desg. Rápido 10 261,75 2 079,68

6233 Material de Escritorio 191,90 225,73

6234 Artigos para Oferta 10 869,48 3 659,03

6235 Rouparia 0,00 0,00

6238 Outros 34 267,81 32 184,81

624 Energia e fluídos 173 240,91 189 076,44 -15 835,53 -8,38% 93,38%

6241 Electricidade 50 179,59 56 559,92

6242 Combustíveis 10 764,80 13 691,25

6243 Água 34 242,80 33 752,59

6244 Outros Fluídos 78 053,72 85 072,68

625 Deslocações, estadas e transportes 4 846,10 13 266,69 -8 420,59 -63,47% 34,22%

625 Deslocacoes e Estadas 4 846,10 13 266,69

626 Serviços diversos 61 768,84 64 827,17 -3 058,33 -4,72% 102,52%

6261 Rendas e Alugueres 13 386,26 8 040,64

6262 Comunicação 22 604,88 19 404,07

6263 Seguros 15 738,94 15 629,50

6265 Contencioso e Notariado 449,70 758,93

6266 Despesas de Representacao 0,00 0,00

6267 Limpeza Higiene e Conforto 7,50 4 229,21

6268 Outros serviços 9 581,56 16 764,82

1  0 3 2  4 7 0 , 4 9 1  0 7 6  2 7 5 , 1 4 -4 3  8 0 4 , 6 5 -4 , 0 7 % 1 0 3 , 3 6 %
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 - Em Janeiro de 2020, foi deliberado proceder a uma actualização salarial de 1,2%, aplicável à 

generalidade dos trabalhadores, com correcção para o valor de referência da retribuição mínima 

garantida de todos os salários que se encontravam abaixo desse valor após a aplicação da 

actualização deliberada pela Mesa Administrativa da Instituição. 

- Foi ainda deliberado proceder ao pagamento das horas trabalhadas em dia feriado com um 

acréscimo de 50% (nos termos da lei aplicável), em detrimento da atribuição do gozo das horas. 

Nos dias 24 e 31 de Dezembro o acréscimo será de 100% (+ 50% do que o estabelecido na lei).  

- Foi deliberado pagar as horas de formação dadas fora do período normal de trabalho. 

- Foi criado um novo posto de trabalho para a função de Técnico de Recursos Humanos. O 

processo de recrutamento foi desenvolvido com recurso à empresa Adecco Recursos Humanos. 

A Técnica de Recursos Humanos contratada iniciou funções em Fevereiro de 2020. 

O quadro de pessoal da Instituição, era no final do ano, composto pelos seguintes postos de 

trabalho, por equivalência a tempo completo: 

 

Destaca-se em 2020, um aumento dos gastos suportados com as propriedades de investimento, 

geradoras de rendimento de 82.189,14 Euros relativamente ao ano anterior. Esta subrubrica de 

Categorias 2020 2019

Administrador 1 1

Ajud. Familiar/Domiciliária 9 7

Ajudante de Acção Educativa 17 16

Ajudante de Cozinheira 7 7

Ajudante Lar e Centro Dia 31 34

Animador Cultural 1 1

Animadora Sóciocultural II 2 2

Assist. Admin.a/o Principal 3 3

Cozinheira 3 3

Directora de Serviços 1 1

Directora Técnica 4 4

Educadora de Infância 10 10

Educadora Social 1 1

Empregada de Balcão 1 1

Empregada de Refeitório 0 1

Enc. Geral (Serv. Gerais) 1 1

Encarregada de Sector (Serv. Gerais) 2 2

Enfermeira/o 6 5,68

Enfermeira-Chefe 1 1

Gerontóloga 0 1

Operadora de Lavandaria 1 1

Psicóloga 1 1

Téc. Sup Serv Social 2 2

Técn Diagn Terapêutica 2 2

Técnica Oficial de Contas 1 1

Técn. De Recursos Humanos 1 0

Técn. Superior Administrativo 1 1

Telefonista/Recepcionista 7 7

Trab. de Serviços Gerais 81,5 81

Total Geral 198,5 198,68

N.º (ETC)



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

102 
 

Gastos e Perdas inclui-se nos Outros Gastos e Perdas, que apresenta este ano um agravamento 

de 52,20% relativamente ao ano anterior. 

 

O acréscimo de gastos referido no capítulo anterior, é justificado pela realização de obras de 

manutenção nos edifícios das Conservatórias e da Clínica de Fisioterapia cujo custo ascendeu no 

global a 72.405,26 Euros. 

Os Gastos e Perdas com Financiamentos apresentam no ano uma redução de 17,33% em relação 

aos gastos suportados no ano de 2019. 

No final de 2020, o valor do endividamento bancário ascendia a 2.267.633,68 Euros. 

 

 

 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 

Em 2020, o valor do Resultado Líquido apurado foi negativo em 33.501,91 Euros. 

Outros Gastos e Perdas 2020 2019

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 110 303,99 28 114,85

Outros 17 631,80 55 942,76

Tot al 1 2 7  9 3 5 ,7 9 8 4  0 5 7 ,6 1

Tipo de Financiamento Valor contratualizado Valor em 31/12/2020

Financiamentos Bancários 7 815 000,00 2 228 139,92

Contas Correntes Caucionadas 250 000,00 0,00

Descobertos Bancários 50 000,00 39 493,76

Total 8  115 000,00 2 267 633,68
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Balanço em 31/12/2020 
 

 

 

 

 

 

 

BALANÇO 

Notas 31/12/2020 31/12/2019

A C T I V O 

 Activo não corrente

     Activos f ixos tangíveis 6 10 294 308,12 9 919 997,72

     Bens do património histórico e cultural   0,00 0,00

     Activos Intangíveis  0,00 0,00

     Investimentos f inanceiros 13 53 739,01 44 484,07

     Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00

     Outros créditos e ativos não correntes 0,00 0,00

Subtotal 10 348 047,13 9 964 481,79

 Activo corrente

     Inventários 9 108 433,82 24 007,44

     Créditos a receber 16.2 120 570,55 139 966,13

     Estado e outros entes públicos 16.4 20 282,31 46 359,85

     Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 16.1 3 129,50 2 266,50

     Diferimentos 16.3 17 935,63 19 061,90

     Outros activos correntes  0,00 0,00

     Caixa e depósitos bancários 4 779 161,48 285 918,43

Subtotal 1 049 513,29 517 580,25

Total do activo 11 397 560,42 10 482 062,04

F U N D O S  P A T R I M O N I A I S  E  P A S S I V O

 Fundos Patrimoniais

    Fundos   137 272,13 137 272,13

    Excedentes técnicos  0,00 0,00

    Reservas  655 447,07 655 447,07

    Resultados transitados  2 955 911,13 2 762 984,75

    Excedentes de revalorização 2 209 589,17 2 209 589,17

    Ajustamento/ outras variações de fundos patrimoniais 8/16.9 2 031 978,19 2 111 984,80

Subtotal 7 990 197,69 7 877 277,92

    Resultado liquido do período  -33 501,91 192 926,38

Total dos fundos patrimoniais 7 956 695,78 8 070 204,30

Passivo

  Passivo não corrente   

    Provisões  0,00 0,00

    Provisões específ icas  0,00 0,00

    Financiamentos obtidos 7 2 228 139,92 1 288 811,68

    Outras contas a pagar  0,00 0,00

Subtotal 2 228 139,92 1 288 811,68

  Passivo corrente  

    Fornecedores  198 329,20 197 456,24

    Estado e outros entes publicos 16.4 137 717,75 149 440,32

    Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00

    Financiamentos obtidos 7 39 493,76 0,00

    Diferimentos 16.3 194 819,16 257 941,56

    Outros passívos correntes 16.4 642 364,85 518 207,94

Subtotal 1 212 724,72 1 123 046,06

Total do Passivo 3 440 864,64 2 411 857,74

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 11 397 560,42 10 482 062,04

Rubricas
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Demonstração de Resultados por 
Naturezas (ESNL) em 31/12/2020 

 

 

Demonstração de resultados por naturezas

(ESNL)

Notas 2020 2019

  Vendas e serviços prestados 10 2 166 666,16 2 295 856,63

  Subsídios, doações e legados à exploração 1 886 111,50 1 722 814,33

      ISS, IP - Centros Distritais 11/12/16.7 1 690 933,54 1 643 153,76

      Outros 11/16.7 195 177,96 79 660,57

  Variação nos inventários da produção  0,00 0,00

  Trabalhos para a própria entidade  0,00 0,00

  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 3.1.6/9 -241 466,74 -148 359,46

  Fornecimentos e serviços externos 16.8 -1 032 470,49 -1 076 275,14

  Gastos com o pessoal 14 -2 767 121,78 -2 746 964,50

  Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)  0,00 0,00

  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 16.2/16.3 -10 206,10 -11 622,06

  Provisões (aumentos/reduções)  0,00 0,00

  Provisões especif icas (aumentos/reduções)  0,00 0,00
  Outras imparidades (perdas/reversões)  0,00 0,00

  Aumentos/reduções de justo valor  0,00 0,00

  Outros rendimentos e ganhos 16.9 622 981,14 790 212,48
  Outros gastos e perdas 16.10 -127 935,79 -84 057,61

 
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 496 557,90 741 604,67

  Gastos / reversões de depreciação e de amortização 6 -498 945,24 -511 042,25

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  -2 387,34 230 562,42

 

  Juros e rendimentos similares obtidos 10/13 0,00 0,00

  Juros e gastos similares suportados 7/13 -31 114,57 -37 636,04

Resultado antes de impostos  -33 501,91 192 926,38

 

  Impostos sobre o rendimento do periodo  0,00 0,00

Resultado liquido do periodo -33 501,91 192 926,38

Rendimentos e Gastos
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Demonstração dos Resultados por Funções em 31/12/2020 
 

 

  

 

Demonstração de resultados por Funções a 31 de Dezembro

RUBRICAS Lar C. Dia SAD Casa Creche Pré CE C. Com. POAMFC Clínica Cantina Act. Patrim. 2020 2019

Vendas e serviços prestados 864 221,71 75 094,04 93 456,77 792 511,03 96 063,43 115 487,23 13 842,42 30 491,41 0,00 79 811,24 0,00 5 686,88 2 166 666,16 2 295 856,63
Custo das vendas e dos serviços prestados -1 748 640,92 -174 860,37 -234 595,58 -1 052 057,18 -311 805,07 -345 121,95 -4 051,62 -143 739,41 -2 963,72 -67 192,50 -25 080,30 -55 571,68 -4 165 680,30 -4 127 181,68

  Resultado bruto -884 419,21 -99 766,33 -141 138,81 -259 546,15 -215 741,64 -229 634,72 9 790,80 -113 248,00 -2 963,72 12 618,74 -25 080,30 -49 884,80 -1 999 014,14 -1 831 325,05

Outros rendimentos 783 560,61 133 410,84 223 673,97 34 283,30 251 421,58 258 282,63 70,16 75 531,90 4 997,66 1 560,66 23 688,69 718 967,38 2 509 449,38 2 514 396,41
   ISS, IP 738 970,64 130 181,09 220 148,52 0,00 248 110,27 254 450,74 0,00 72 297,48 3 169,80 0,00 23 605,00 0,00 1 690 933,54 1 643 153,76
   Outros 44 589,97 3 229,75 3 525,45 34 283,30 3 311,31 3 831,89 70,16 3 234,42 1 827,86 1 560,66 83,69 718 967,38 818 515,84 871 242,65
Gastos de distribuição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos administrativos -73 858,86 -43 039,15 -44 580,17 -33 793,26 -49 203,09 -61 530,98 0,00 -29 170,30 -4 622,96 0,00 -3 081,97 -42 006,05 -384 886,79 -368 451,33
Gastos de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros gastos -11 310,93 -264,71 -255,92 -1 785,20 -287,68 -2 108,56 0,00 -147,21 -32,50 -713,28 -22,48 -111 007,32 -127 935,79 -84 057,61

  Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -186 028,39 -9 659,35 37 699,07 -260 841,31 -13 810,83 -34 991,63 9 860,96 -67 033,61 -2 621,52 13 466,12 -4 496,06 516 069,21 -2 387,34 230 562,42

Gastos de f inanciamento (líquidos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 114,57 -31 114,57 -37 636,04

  Resultado antes de impostos -186 028,39 -9 659,35 37 699,07 -260 841,31 -13 810,83 -34 991,63 9 860,96 -67 033,61 -2 621,52 13 466,12 -4 496,06 484 954,64 -33 501,91 192 926,38

Imposto sobre o rendimento do periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Resultado líquido do período -186 028,39 -9 659,35 37 699,07 -260 841,31 -13 810,83 -34 991,63 9 860,96 -67 033,61 -2 621,52 13 466,12 -4 496,06 484 954,64 -33 501,91 192 926,38
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Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios 
 

 

 

Dem onstração Individua l  das  A l terações  nos  F undos  Patrim onia i s  no Período 2019

Posição em 1 de Janeiro de 2017                      1 137 272,13 0,00 655 447,07 2 961 534,43 0,00 2 209 589,17 2 201 189,88 -198 549,68 7 966 483,00 0,00 7 966 483,00

Alterações no Período -198 549,68 198 549,68 0,00 0,00

Primeira Adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de Políticas Contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização de excedentes de revalorização

Excedentes de revalorização

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

                                                                              2 0,00 0,00 0,00 -198 549,68 0,00 0,00 0,00 198 549,68 0,00 0,00 0,00

Resultado Liquido do Período                               3 192 926,38 192 926,38 0,00 192 926,38

Resultado extensivo                                          4=2+3 391 476,06 391 476,06 0,00 391 476,06

Operações com instituidores no período

Fundos

Subsídios, doações e legados 8/16.9 -89 205,08 -89 205,08 -89 205,08

Distribuições

Outras operações

                                                                           5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 205,08 0,00 -89 205,08 0,00 -89 205,08

Posição em 31 de Dezembro de 2017          6=1+2+3+5 137 272,13 0,00 655 447,07 2 762 984,75 0,00 2 209 589,17 2 111 984,80 192 926,38 8 070 204,30 0,00 8 070 204,30

Notas

FundosPatrimonias atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Total
Interesses 

Minoritários

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais
Fundos

Excedentes 

Técnicos
Reservas

Resultados 

Transitados

Ajustamentos 

em Activos 

Financeiros

Excedentes de 

Revalorização

Outras Variações 

nos Fundos 

Patrimoniais

Resultado 

Líquido do 

Período



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS - 2020 

107 
 

 

Dem onstração Individua l  das  A l terações  nos  F undos  Patrim onia i s  no Período 2020

Posição em 1 de Janeiro de 2018                       6 137 272,13 0,00 655 447,07 2 762 984,75 0,00 2 209 589,17 2 111 984,80 192 926,38 8 070 204,30 0,00 8 070 204,30

Alterações no Período 192 926,38 -192 926,38 0,00 0,00

Primeira Adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de Políticas Contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização de excedentes de revalorização

Excedentes de revalorização

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

                                                                              7 0,00 0,00 0,00 192 926,38 0,00 0,00 0,00 -192 926,38 0,00 0,00 0,00

Resultado Liquido do Período                               8 -33 501,91 -33 501,91 0,00 -33 501,91

Resultado extensivo                                          9=7+8 -226 428,29 -226 428,29 0,00 -226 428,29

Operações com instituidores no período

Fundos

Subsídios, doações e legados 8/16.9 -80 006,61 -80 006,61 -80 006,61

Distribuições

Outras operações

                                                                           10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 006,61 0,00 -80 006,61 0,00 -80 006,61

Posição em 31 de Dezembro de 2018          6+7+8+10 137 272,13 0,00 655 447,07 2 955 911,13 0,00 2 209 589,17 2 031 978,19 -33 501,91 7 956 695,78 0,00 7 956 695,78

Total
Interesses 

Minoritários

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais
Fundos

Excedentes 

Técnicos
Reservas

Resultados 

Transitados

Ajustamentos 

em Activos 

Financeiros

Excedentes de 

Revalorização

Outras Variações 

nos Fundos 

Patrimoniais

Notas

FundosPatrimonias atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Resultado 

Líquido do 

Período
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Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

Dem onstração de F luxos  de Ca ixa  ( Método Di recto)  

2020 2019

F luxos  de ca ixa  de acti vidades  operaciona i s

Recebimentos de clientes e utentes 2 191 758,14 2 419 219,79

pagamentos de subsídios 0,00 0,00

pagamentos de apoios 0,00 0,00

pagamentos de bolsas 0,00 0,00

Pagamentos a fornecedores -1 645 455,31 -1 434 122,64

Pagamentos ao pessoal -1 920 376,45 -2 517 365,40

Caixa geradas pelas operações -1 374 073,62 -1 532 268,25

Pagam ento/Recebim ento do im posto sobre o rendim ento 0,00 0,00

Outros  recebim entos/pagam entos  974 962,06 1 359 667,35

Fluxos das actividades operacionais (1) -399 111,56 -172 600,90

F luxos  de ca ixa  das  acti vidades  de investim ento

Pagam entos  respei tantes  a :

   Activos fixos tangíveis -615 976,93 -246 849,48

   Activos Intangíveis 0,00 0,00

   Investimentos financeiros -35 000,00 -1 756,52

   Outros Activos -18 547,41 -25 539,45

Recebim entos  provenientes  de:

   Activos fixos tangíveis 0,00 3 007,72

   Activos Intangíveis 0,00 0,00

   Investimentos financeiros 0,00 1 194,58

   Outros Activos 506 107,35 674 459,03

   Subsídios ao investimento 0,00 4 739,19

   Juros e rendimentos similares 0,00 0,00

   Dividendos 3,54 0,00

Fluxos das actividades de investimento (2) -163 413,45 409 255,07

F luxos  de ca ixa  das  acti vidades  de f inanciam ento

Recebim entos  provenientes  de

   Financiamentos obtidos 1 482 316,25 345 455,00

   Realizações de fundos 0,00 0,00

   Cobertura de prejuízos 0,00 0,00

   Doações  31 419,16 18 596,58

   Outras operações de financiamento 71 799,79 0,00

Pagam entos  respei tantes  a :

   Financiamentos obtidos -503 494,25 -401 512,90

   Juros e gastos similares -26 272,89 -12 732,42

   Dividendos 0,00 0,00

   Reduções de fundos 0,00 0,00

   Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Fluxos de actividades de financiamento (3) 1 055 768,06 -50 193,74

Variação de ca ixa  e seus  equiva lentes  ( 1 + 2 + 3) 493 243,05 186 460,43

Ef ei tos  das  di f erenças  de câm bio 0,00 0,00

Ca ixa  e seus  equiva lentes  no iní cio do período 285 918,43 99 458,00

Ca ixa  e seus  equiva lentes  no f im  do período 779 161,48 285 918,43

Rubricas
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ANEXO 
 

1. Identificação da Entidade 
A Santa Casa da Misericórdia de Ovar, com sede na Rua Dr. Francisco Zagalo, em Ovar, é 

uma associação sem fins lucrativos, constituída em 29/01/1910, pessoa colectiva n.º 

500 834 610 e tem como actividade principal o Apoio Social.  

 

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 

de utilidade pública, registada na Direcção Geral da Segurança Social em 16/05/1983, no 

Livro das Irmandades da Misericórdia, a folhas 122 e 122v sob o n.º 35/83. 

Na sua actividade regular desenvolve diversas respostas nas áreas de apoio à infância, à 

juventude, às pessoas mais idosas, às pessoas com dependência física e/ou psíquica, às 

pessoas vítimas de qualquer tipo de violência ou discriminação, às pessoas com 

necessidade de cuidados de saúde e às pessoas ou grupos sociais que, por razões de 

carácter permanente ou acidental, venham a ter necessidade de prestação de cuidados 

específicos. 

Actividades desenvolvidas: 

87301 – Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento  

88101 – Actividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento  

85100 – Educação Pré-Escolar 

85593 – Outras actividades educativas, n.e. 

88910 – Actividades de cuidados para crianças, sem alojamento  

88990 – outras actividades de apoio social sem alojamento 

86210 – Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório 

86220 – Actividades de prática médica de clínica especializada, em ambulatório 

86906 – Outras actividades de saúde humana, n.e. 

68200 – Arrendamento de bens imobiliários 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações 

Financeiras 
2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da 

continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo 

com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de 

Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL) aprovado 

pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.  

2.2 - Não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC que tenham tido efeitos nas 

demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e dos 

resultados da entidade.  

2.3 - O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano 

anterior. 

 

3. Principais Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas 

contabilísticas e erros 
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das 

Demonstrações Financeiras foram as seguintes: 

 

3.1Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de 

Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF) 

3.1.1. Continuidade: 
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a 

operar no futuro previsível, presumindo-se a manutenção da actividade de prestação de 

serviços sem necessidade de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.  

 

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica): 
Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as 

definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 
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independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. As diferenças entre 

os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são 

registados nas respectivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e 

“Diferimentos”. 

 

Consistência de Apresentação 

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

nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto 

quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão 

devidamente identificadas e justificadas neste Anexo.  

 

3.1.3. Materialidade e Agregação: 
A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados 

nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações 

incorrectas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou 

colectivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com 

base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para 

justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode 

porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas 

do presente anexo. 

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de 

transacções ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a 

sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a 

apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face 

do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações nos fundos 

patrimoniais e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo. 

 

3.1.4. Compensação 
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto 

quando tal for exigido ou permitido por uma NCRF. Assim, o rédito deve ser mensurado 

tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos 

de volume concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas 

actividades ordinárias, outras transacções que não geram rédito mas que são inerentes 

às principais actividades que o geram. Os resultados de tais transacções são 

apresentados, quando esta apresentação reflicta a substância da transacção ou outro 

acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados 

resultantes da mesma transacção.  

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transacções semelhantes são relatados 

numa base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e 

perdas provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos 

e perdas são relatados separadamente se forem materialmente relevantes. 

 

 

3.2Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

3.2.1 Activos Fixos Tangíveis 
Os “Activos 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 directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na 

localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a 

estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração 

dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir 

a incorrer. 

Os activos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados 

ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na 

contabilidade. 

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

activos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não 

sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais  

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem 

utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens.  

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

se encontra abaixo: 
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Edifícios e outras construções - 20 a 50 anos 

Equipamento básico - 1 a 10 anos 

Equipamento de transporte - 4 anos 

Equipamento administrativo - 1 a 8 anos 

Outros activos fixos tangíveis - 1 a 20 anos 

 
3.2.2 Propriedades de Investimento 

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento 

e/ou valorização do capital. Estes activos não se destinam à produção de bens ou ao 

fornecimento de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda 

no decurso da actividade corrente dos negócios. 

São registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica “Propriedades de 

investimento em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou promoção do 

activo. 

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

seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na 

contabilidade do dador. 

As despesas com manutenção, reparação, seguros, entre outros que decorram da 

utilização, são reconhecidas nas respectivas rubricas da Demonstração dos Resultados. 

No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros 

acrescem ao valor das Propriedades de Investimento 

As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são 

determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data 

de alienação, e são espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros 

rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”. 

 

3.2.3 Investimentos financeiros 
Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou 

exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” 

são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se 

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

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade 

de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou 

participadas. Este ajuste é efectuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do 

período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas. 

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do 

custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou 

um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill 

encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo 

necessário, na data de Balanço, efectuar uma avaliação dos investimentos financeiros 

quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à 

recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por 

imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável. 

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos da subsidiária 

adquirida, a diferença é reconhecida directamente em resultados do período. O ganho 

ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo 

a essa Entidade, excepto quando o negócio a que esse Goodwill está afecto se mantenha 

a gerar benefícios para a Entidade. 

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Activos, 

o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de 

imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis. 

 

3.2.4 Inventários 
Os Inventários que a Entidade detém destinam-se a contribuir para o desenvolvimento 

das actividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e não estão 

directamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão 

mensurados pelo custo de aquisição. A Entidade adopta como método de custeio dos 

inventários o custo médio ponderado. 

 

3.2.5 Instrumentos Financeiros 
Os activos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma 

parte das disposições contratuais do instrumento. 

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com excepção: 
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 Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos; 

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

 Direitos decorrentes de um contrato de seguro excepto se o contrato de seguro 
resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos 
contratuais que se relacionem com: 

o Alterações no risco segurado; 
o Alterações na taxa de câmbio; 
o Entrada em incumprimento de uma das partes; 
o Locações, excepto 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 

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 
As quotas e qualquer outro tipo de contribuição procedentes de 

fundadores/beneméritos/patrocionadores/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 activo pela quantia realizável. 

 

Clientes e outras contas a Receber 
Os valores de “Clientes” e de “Outras contas a receber” encontram-se registados pelo seu 

custo estando deduzidos 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 ocorridos que 

apontem de forma objectiva 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 respectivo valor actual dos fluxos de caixa futuros 

estimados. 

 
Outros activos 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 transacção só podem ser incluídos na mensuração inicial do activo ou 

passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 

À data de relato a Entidade avalia todos os seus activos financeiros que não estão 

mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objectiva 

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

em imparidade, é reconhecida a reversão. 

Os Activos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista 

na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) 

 

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. 

 

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

3.2.6 Fundos Patrimoniais 
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos activos 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. 

 
 

3.2.7 Provisões 
Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos 

acontecimentos e dos quais devam ser objecto 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. 
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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 reflectir 

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 Activos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, 

ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo. 

 
3.2.8 Financiamentos Obtidos 

Empréstimos obtidos 
Os “Empréstimos Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal 

líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são 

reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na 

rubrica “Juros e gastos similares suportados”. 

 
Locações 
Os contratos de locações (leasing) são classificados como: 

 Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma 
substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do activo sob o qual 
o contrato é realizado; ou 

 Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações 
financeiras. 

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

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

 

Os Activos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação 

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

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

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respectivo 

período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua 

vez os custos directos iniciais são acrescidos ao valor do activo (por exemplo: custos de 

negociação e de garantia). 

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

3.2.9 Estado e Outros Entes Públicos 
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(IRC): 

“As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;  

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

pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;  

As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

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

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.” 

A Instituição beneficia ainda, de acordo com as condições do Decreto-Lei n.º 20/90, de 

13 de Janeiro, da possibilidade de reembolso do IVA suportado: (i) na aquisição de bens 

ou serviços relacionados com a construção, manutenção e conservação de imóveis 

utilizados na prossecução dos respectivos fins estatutários e (ii) nas aquisições de bens 

ou serviços relativos a elementos do activo imobilizado corpóreo, sujeitos a 

deperecimento (excluindo veículos e suas reparações) utilizados única e exclusivamente 

na prossecução dos respectivos fins estatutários. O IVA é reembolsado em montante 

equivalente a 50% do valor suportado. Durante o ano de 2019, beneficiou também do 

reembolso de 50% do IVA dos bens e serviços de alimentação de acordo com o aprovado 

no Orçamento de Estado para este ano. 
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4. Fluxos de Caixa 
Em 31/12/2020, os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 

desagregam-se conforme o seguinte mapa: 

 

 

 

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas 

e erros: 
O valor dos serviços prestados na Casa de S. Thomé é influenciado pelos direitos de 

ocupação vitalícia adquiridos pelos utentes no início da frequência desta resposta. O valor 

referente a este direito de ocupação tem vindo a ser diferido por 5 anos com início no 

ano da ocupação. A baixa rotatividade de utentes que se verifica nesta resposta leva a 

que esse diferimento provoque grandes oscilações nos rendimentos conforme ocorram 

aquisições no ano ou não. De forma a reduzir essas oscilações e por se considerar que é 

uma política mais correcta de diferir esses rendimentos, no ano de 2015, foi alterada a 

forma da sua contabilização, diferindo-se esses rendimentos pelo período de esperança 

média de vida á idade de cada um dos utentes, de acordo com os dados da Tábua de 

Mortalidade publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. 

 

6. Activos Fixos Tangíveis 
Durante os períodos findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019, o movimento ocorrido na 

quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações 

acumuladas, são os constantes nos quadros abaixo apresentados. 

Activo Fixo Tangível: 

 
 

Depreciações Acumuladas: 

 
 

Em 31 de Dezembro de 2020 os seguintes imóveis constituíam garantias reais em 

financiamentos bancários: 

 Edifício sito na Rua Fonte do Casal, em Ovar 

 Edifício sito na Rua Cândido dos Reis, 48/52, em Ovar 

 

7. Custos de Empréstimos Obtidos 
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente 

reconhecidos como gastos à medida que são incorridos. 

No decurso do período findo em 31/12/2020 não foram capitalizados no custo de activos 

quaisquer custos respeitantes a custos de empréstimos obtidos. 

No final de 2020 os financiamentos detidos caracterizavam-se da seguinte forma: 

Descrição Conta Montante

Caixa 11 2 839,97

Depósitos à ordem 12 776 321,51

Outros Depósitos Bancários 13 0,00

779 161,48Total

Rubricas
Saldo em 

31/12/2020
Alterações

Saldo em 

31/12/2019
Alterações

Saldo em 

31/12/2018

Terrenos e Recursos Naturais 49 804,61 0,00 49 804,61 0,00 49 804,61

Edificios e O.Construções 14 142 122,66 0,00 14 142 122,66 0,00 14 142 122,66

Equipamento Básico 832 816,84 46 523,90 786 292,94 73 776,12 712 516,82

Equipamento Transporte 316 822,39 0,00 316 822,39 0,00 316 822,39

Equipamento Administrativo 551 731,48 7 994,15 543 737,33 3 296,78 540 440,55

Outras Activos Fixos Tangíveis 120 485,68 0,00 120 485,68 0,00 120 485,68

Totais 16 013 783,66 54 518,05 15 959 265,61 77 072,90 15 882 192,71

Outras Activos Fixos Tangíveis 1 366 769,93 790 160,20 576 609,73 241 019,48 335 590,25

Totais 17 380 553,59 844 678,25 16 535 875,34 318 092,38 16 217 782,96

Rubricas
Saldo em 

31/12/2020
Alterações

Saldo em 

31/12/2019
Alterações

Saldo em 

31/12/2018

Edificios e O.Construções 8 482 101,34 445 720,04 8 036 381,30 445 720,04 7 590 661,26

Equipamento Básico 738 806,66 42 008,36 696 798,30 17 988,39 678 809,91

Equipamento Transporte 311 059,27 0,00 311 059,27 26 249,56 284 809,71

Equipamento Administrativo 521 305,76 11 216,84 510 088,92 21 084,26 489 004,66

Outras Activos Fixos Tangíveis 95 115,60 0,00 95 115,60 0,00 95 115,60

Totais 10 148 388,63 498 945,24 9 649 443,39 511 042,25 9 138 401,14
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8. Propriedades de Investimento 
Durante os períodos findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019, o movimento ocorrido na 

quantia escriturada das propriedades de investimento, foi o seguinte: 

 
 

Em 2020, procedeu-se à alienação dos seguintes imóveis: 

 Imóvel sito em Ancas, Anadia, artigo U-4461 
 Imóvel sito no Bairro da Misericórdia, em Ovar, artigo U-5547 

 
Em 31 de Dezembro de 2020 as seguintes propriedades de investimento constituíam 

garantias reais em financiamentos bancários: 

 Quinta do Canelão, em Ovar 
  Edifício sito na Rua Cândido dos Reis, 56/58, em Ovar 
  Edifício sito na Rua Antero de Quental, 44, em Ovar 
 Edifício sito na Rua Lopes, 92, em Lisboa 
 Edifício sito na Rua do Heroísmo, 118-120 
 Edifício sito na Rua Jaime Cortesão, n.º 16-18 e na Rua Alexandre Sá Pinto, 17-21 

 
Durante o período de 2020 foram reconhecidas nos resultados os seguintes 

rendimentos/gastos referentes a propriedades de investimento: 

a) Rendimentos de rendas de propriedades de investimento: 425.325,39 Euros; 

b) Gastos operacionais directos (incluindo reparações e manutenção) provenientes de 

propriedades de investimento que geraram rendimentos de rendas durante o período: 

110.303,99 Euros; 

c) Gastos operacionais directos (incluindo reparações e manutenção) provenientes de 

propriedades de investimento que não geraram rendimentos de rendas durante o 

período: 0,00 Euros; 

 

9. Inventários 
Em 31/12/2019 e em 31/12/2020, os inventários da Entidade são detalhados conforme 

se segue: 

 

 

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

 

Tipo de Financiamento Valor contratualizado Valor em 31/12/2020

Financiamentos Bancários 7 815 000,00 2 228 139,92

Contas Correntes Caucionadas 250 000,00 0,00

Descobertos Bancários 50 000,00 39 493,76

Total 8  115 000,00 2 267 633,68

Rubricas
Saldo em 

31/12/2020

Aquisições/ 

Investimentos
Alienações

Saldo em 

31/12/2019

Aquisições/ 

Investimentos
Alienações

Saldo em 

31/12/2018

Propriedades de Investimento 3 062 143,16 31 000,00 2 422,61 3 033 565,77 63 292,74 10 854,21 2 981 127,24

Totais 3  062 143,16 31 000,00 2 422,61 3 033 565,77 63 292,74 10 854,21 2 981 127,24

Descrição 2020 2019

Produtos Alimentares 338,35 374,16

Produtos de Higiene Pessoal 11 800,75 3 098,28

Medic. E Artigos de Saúde 5 856,85 4 497,98

Produtos de Limpeza 7 706,68 4 450,08

Material Administrativo 3 116,01 2 035,06

Outros Materiais 79 615,18 9 551,88

Totais 108 433,82 24 007,44

Rubricas 31/12/2020 31/12/2019 Variação

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Quotas de Utilizadores 2 081 168,04 2 228 216,74 -6,60%

Quotizações 5 686,88 5 405,38 5,21%

Clínica 79 811,24 62 234,51 28,24%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Rendas de Propriedades de Investimento 425 325,39 438 000,13 -2,89%

JUROS

Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00%

DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00%

Totais 2  591  991,55 2  733  856,76 -5 ,19%
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11. Subsídios do Governo e apoios do Governo  
Os registos dos subsídios em 2020 ocorreram conforme segue: 

 
 

12. Acontecimentos após data de Balanço 

Os eventos ocorridos, após a data de relato, que proporcionem informação adicional 

sobre condições que existiam naquela data, estão refletidos nas demonstrações 

financeiras. 

Revela-se para este efeito o valor da Compensação do diferencial remuneratório das 

educadoras de infância, aprovado pelo Despacho nº 269/2021, de 8 de janeiro, que 

determina os apoios financeiros às instituições no âmbito da educação pré-escolar para 

o ano letivo de 2019-2020, que pela sua materialidade, já foi considerada, por estimativa, 

nas Demonstrações Financeiras do ano de 2020. 

Importa ainda salientar que devido à pandemia associada à COVID-19, que assolou o 

nosso país no início de Março de 2020 e que ainda se prolonga, a actividade da Instituição 

tem vindo a sofrer alterações extraordinárias na sua actividade. Na presente, as respostas 

de Creche, Pré-escolar, Centro de Estudos e Centro de Dia já haviam sofrido um novo 

período de suspensão de actividade no âmbito de uma terceira vaga de COVID-19, tendo 

já retomado a actividade normal no âmbito das medidas de desconfinamento aprovadas. 

Á excepção do Centro de Estudos, que teve toda a sua actividade suspensa, a prestação 

de apoio às famílias no período de suspensão, foi assegurado de forma não presencial no 

âmbito das respostas da infância e através da domiciliação de serviços no caso do Centro 

de Dia. Em todas as respostas sociais tem sido assegurado o pagamento das 

Comparticipações da Segurança Social ao abrigo dos Protocolos de Cooperação. Apesar 

da crise motivada por esta epidemia, não se encontra em causa a continuidade de 

nenhuma das respostas que a Instituição tem vindo a desenvolver, nem são conhecidas 

quaisquer condições associadas com relevância para a informação prestada nas 

Demonstrações Financeiras do ano de 2020. 

 

13. Investimentos Financeiros 
A Santa Casa da Misericórdia de Ovar detinha em 31/12/2020 os seguintes investimentos 

financeiros, mensurados ao custo: 

 
 

14. Benefícios dos empregados 
Os Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Ovar, eleitos em Assembleia Geral 

realizada em 19/12/2020, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2024, têm a seguinte 

composição: 

Entidade Montante Conta

ISS, IP 1 618 646,71 7511

ISS, IP 78 760,56 27211

ISS, IP 59 215,68 7511

ISS, IP Cantina Social (Fatura de 2019 paga em 2020) 2 030,00 211

ISS, IP Cantina Social (Fatura de 2020 paga em 2021) 1 920,00 7511

ISS, IP Programa POAPMC 3 169,80 7511

ISS, IP Programa Adaptar Social + (Verba aprovada e paga) 3 990,68 7511

ISS, IP Programa Adaptar Social + (Verba aprovada ainda não paga) 3 990,67 7511

CMO 18 562,50 7513

CMO 275,00 7513

ESTSP Politénico do Porto - ESTS 335,00 7519

UF de Ovar 500,00 7514

IEFP, IP 19 319,95 7512

POAPMC Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade 1 818,86 7519
ISS, IP Medidas de Apoio à Covid-19 - Apoio Extraordinário a Menores 5 510,29 7519
PT2020 - SI Qualificação 7 020,31 2789019

1 825 066,01

Apoio Financeiro -  Programa de Apoio ao Associativismo da UF

Apoio Financeiro atribuído ao abrigo de Protocolo de Cooperação

Total

Medidas Activas de Emprego

(1) Valor apurado de acordo com o Despacho Conjunto dos Ministérios da Educação e Ciência (MEC) e da Solidariedade e da Segurança 

Social (MSSS) , referente a gastos já incorridos e por isso já considerado nos resultados do período de 2019, apesar do pagamento apenas ter 

ocorrido em 2020. (2) Á data do balanço já é conhecido o Valor provisório referente à Candidatura PEDEPE referente ao ano 2019/2020, 

sendo o mesmo reconhecido nas Demonstrações Financeiras de 2020.

Adaptar PME - adiantamento

Apoio Financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo

Apoio Financeiro - participação do pré-escolar no Cantar dos Reis 2020

Prog. de Expansão do Pré-Escolar - Dif. Renumer. Educadoras 2018/19 (1)

Subsídio

Comparticipação nas Respostas Sociais

Prog. de Expansão do Pré-Escolar - Dif. Renumer. Educadoras 2019/20 (2)

31/12/2020 Rendimento Gasto

2 469,40 0,00 0,00

10 542,22 3,54 49,20

21 000,00 0,00 0,00

18 227,62 0,00 0,00

FRSS 1 499,77 0,00 0,00

53 739,01 3,54 49,20

Carteira de Títulos 

Participação do capital da NORGARANTE

Fundo de Compensação dos Trabalhadores

Totais

Participação no capital da Caixa de Crédito Agrícola

Activos Financeiros
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Em 2020, os Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Ovar, eleitos em Assembleia 

Geral realizada em 10/12/2016, para o período de 01/01/2017 a 31/12/2020, tinham a 

seguinte composição: 

 
 

Os membros dos órgãos sociais não usufruem de qualquer remuneração pelo exercício 

do respectivo cargo. 

 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de 198, em 

31/12/2020 o número médio de pessoas ao serviço foi de 198. 

 

Os gastos em que a Misericórdia incorreu com os funcionários, no ano de 2020, foram os 

seguintes: 

Presidente 

Vice-Presidente

Secretário

Provedor

Vice-Provedor

Secretário

Tesoureiro

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente

Vogal

Vogal

Membros Suplentes

Membros Suplentes

Membros Suplentes

Alice Trindade

Manuel Guilherme Lopes Enguião

Joaquim Manuel Monteiro Fidalgo

Luís Manuel Mendes Jorge

Gonçalo Ramos Balreira

CONSELHO FISCAL

José Carlos Coelho Fernandes de Matos

José Eduardo Soares Ferreira Regalado

Luís Filipe Fonseca Faria

Maria Alice Brandão Regalado

Álvaro da Silva Pereira

MESA ADMINISTRATIVA

Álvaro José da Silva

João Pedro Tarujo de Almeida Braga da Cruz

Manuel da Costa Rodrigues Repinaldo

Jorge Miguel Oliveira Sá Cunha

António Augusto Reis Castro

António Alberto Oliveira Gonçalves

Manuel Alberto Maia Lírio

Eurico de Pinho Ferreira

Maria Lassalete Sousa Rodrigues Borges

Período de 01/01/2021 a  31/12/2024

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Manuel de Oliveira Dias Presidente 

Vice-Presidente

Secretária

Provedor

Vice-Provedor

Secretário

Tesoureiro

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

Membros Suplentes

Membros Suplentes

José Eduardo Soares Ferreira Regalado

Luís Filipe Fonseca Faria

Joaquim Manuel Monteiro Fidalgo

Luís Manuel Mendes Jorge

Manuel Alberto Maia Lírio

António Alberto Oliveira Gonçalves

Eurico de Pinho Ferreira

CONSELHO FISCAL

José Carlos Coelho Fernandes de Matos

João Pedro Tarujo de Almeida Braga da Cruz

Manuel da Costa Rodrigues Repinaldo

Jorge Miguel Oliveira Sá Cunha

António Augusto Reis Castro

Áureo António dos Santos Neves

Álvaro José da Silva

Período de 01/01/2017 a  31/12/2020

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Manuel de Oliveira Dias

Maria Lassalete Sousa Rodrigues Borges

Maria Alice Brandão Regalado

MESA ADMINISTRATIVA
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15. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-

se que a situação da Entidade perante a Segurança Social e as Finanças se encontra 

regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

16. Outras Informações 
De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são 

divulgadas as seguintes informações. 

 
 

16.1 Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 
A 31 de Dezembro de 2020, apresentava os seguintes saldos: 

 
 

 

 

16.2 Clientes e Utentes 

 

No final de 2020 a rubrica “Créditos a Receber ” encontrava-se desagregada da seguinte 

forma: 

 
 

16.3 Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2020, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

 
 

16.4 Estado e Outros Entes Públicos 

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

Subrub. de Gastos com Pessoal 2020 2019

Remunerações Certas 2 048 585,96 2 114 521,62

Remunerações Adicionais 162 426,81 103 226,06

Indeminizações 4 330,39 5 129,20

Encargos sobre Remunerações 475 058,71 478 718,62

Seg. Acid. Trab. E Doenças Prof. 42 263,96 32 739,18

Gastos de Acção Social 3 858,57 3 770,21

Outros Gastos com Pessoal 30 597,38 8 859,61

Total 2 767 121,78 2 746 964,50

Descrição Em dívida Em imparidade Valor Líquido

Quotas 8 638,00 5 508,50 3 129,50

Total 8  638,00 5 508,50 3 129,50

Descrição Valor Em imparidade Valor Líquido

Clientes e Utentes

   - Clientes Gerais 12 212,12 0,00 12 212,12

   - Utentes 62 600,38 31 375,94 31 224,44

Adiantamento de Utentes 0,00 0,00 0,00

Devedores por Acréscimos de Rendimentos 71 408,27 0,00 71 408,27

Devedores de Rendas 30 464,24 25 538,52 4 925,72

Outros devedores 800,00 0,00 800,00

Total 177 485,01 56 914,46 120 570,55

Descrição Valor

Gastos a reconhecer: 19 872,99

Total gastos a reconhecer: 19  872,99

Rendimentos a reconhecer:

   - Casa de S. Thomé (Dir. Ocup. Vit. E dações) 167 310,23

   - Outros 27 508,93

Total rendimentos a reconhecer: 194 819,16
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16.5 Outras Contas a Pagar 

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

 
 

 

16.6 Subsídios, Doações e legados à exploração 

No período findo em 31 de Dezembro de 2020, as comparticipações reconhecidas da 
Segurança Social repartem-se por resposta conforme o quadro seguinte. 
 

 
 

 
A informação referente aos restantes subsídios recebidos encontra-se na Nota 11 do 
presente anexo. 
 
A Entidade reconheceu, no período de 2020 um montante global de 148.856,36 Euros 
referente a doações, heranças e legados. Este valor não inclui as doações referentes a 
bens patrimoniais, nomeadamente as indicadas na Nota 8 do presente anexo, cujo registo 
é efetuado na conta 594 Doações. 
 
 
 

16.7 Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” no período findo em 31 de 
Dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte: 
 

Descrição Valor

Activo

IVA  a recuperar 20 240,95

Outros impostos a recuperar 41,36

Total 20  282,31

Passivo

IVA a pagar 4 285,64

Retenção de Imp. s/ Rendimento 28 524,38

Contribuições para a Segurança Social 104 907,73

Total 137  717,75

Descrição Valor

Credores por Acréscimos de Gastos:

   - Fornecedores e Inst. Bancárias 20 195,54
   - Juros e Outros Custos Similares 1 577,16

   - Outros gastos a pagar 413 167,30

Contas Correntes de Idosos 121 688,63

Outros credores 85 736,22

Total 642 364,85

Compartic ipações da Segurança Soc ial

Resposta 2020

Lar de Idosos 713 466,29

Centro de Dia 130 181,09

Apoio Domiciliário 220 148,52

Creche 248 110,27

Pré-Escolar 271 973,74

C. Comunitário 72 297,48

Cantina Social 23 605,00

Total 1  679  782,39
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16.8  Outros rendimentos e ganhos 

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

 
 

16.9 Outros gastos e perdas 

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

 

 
 

 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2020 foram 

aprovadas pela Mesa Administrativa em reunião de 15 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

FSE 2020 2019 

      

621 Subcontratos 605 487,95 669 167,03 

6211 Exploração de Refeitórios 402 734,30 456 741,99 

6212 Serviço de Transportes 9 612,74 25 102,66 

6213 Serviços de Saúde 168 214,44 137 337,18 

6214…9 Outros 24 926,47 49 985,20 

622 Serviços Especializados 131 535,75 101 788,56 

6221 Trabalhos Especializados 41 634,09 25 595,00 

6222 Publicidade e Propaganda 594,06 662,98 

6223 Vigilância e Segurança 158,67 233,70 

6224 Honorários 11 372,87 8 394,11 

6226 Conservacao e Reparação 74 525,94 64 724,12 

6228 Outros 3 250,12 2 178,65 

623 Materiais 55 590,94 38 149,25 

6231 Ferr. e Utensílios Desg. Rápido 10 261,75 2 079,68 

6233 Material de Escritorio 191,90 225,73 

6234 Artigos para Oferta 10 869,48 3 659,03 

6235 Rouparia 0,00 0,00 

6238 Outros 34 267,81 32 184,81 

624 Energia e fluídos 173 240,91 189 076,44 

6241 Electricidade 50 179,59 56 559,92 

6242 Combustíveis 10 764,80 13 691,25 

6243 Água 34 242,80 33 752,59 

6244 Outros Fluídos 78 053,72 85 072,68 

625 Deslocações, estadas e transportes 4 846,10 13 266,69 

625 Deslocacoes e Estadas 4 846,10 13 266,69 

626 Serviços diversos 61 768,84 64 827,17 

6261 Rendas e Alugueres 13 386,26 8 040,64 

6262 Comunicação 22 604,88 19 404,07 

6263 Seguros 15 738,94 15 629,50 

6265 Contencioso e Notariado 449,70 758,93 

6266 Despesas de Representacao 0,00 0,00 

6267 Limpeza Higiene e Conforto 7,50 4 229,21 

6268 Outros serviços 9 581,56 16 764,82 

  1 032 470,49 1 076 275,14 

      

 

Outros Rendimentos e 

Ganhos
2020 2019

Rend. e ganhos em activos financeiros 0,00 0,00

Rend. e ganhos em invest. não financeiros 527 325,39 688 600,13

 - Alienações 102 000,00 250 600,00

 - Rendas 425 325,39 438 000,13

 - Out. Rend. de Prop. De Investimento 0,00 0,00

Imputação de Subsídios p/ Investimentos 77 584,00 86 769,90

Outros 18 071,75 14 842,45

To t al 6 2 2  9 8 1 , 1 4 7 9 0  2 1 2 , 4 8

Outros Gastos e Perdas 2020 2019

Gastos e perdas em invest. não financeiros 110 303,99 28 114,85

Outros 17 631,80 55 942,76

Tot al 1 2 7  9 3 5 ,7 9 8 4  0 5 7 ,6 1
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Proposta para aplicação de resultados 
 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Ovar propõe que os Resultados Líquidos 

do exercício de 2020, no montante de 33.501,91 Euros negativos, transitem na sua totalidade 

para Resultados Transitados. 

    A Mesa Administrativa 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

1. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresenta-se aqui o Relatório e Parecer 

do Conselho Fiscal, com referência ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2020 sobre o 

Relatório de Actividades e Contas apresentado pela Mesa Administrativa da Santa Casa da 

Misericórdia de Ovar. 

2. O período em apreciação foi marcado pelo surto pandémico que afetou o mundo, o país e a 

comunidade vareira em particular. Nesse sentido, a execução do plano de atividades e 

orçamento 2020 da instituição ficou seriamente condicionada. 

3. Em todo o caso, o Conselho Fiscal acompanhou durante o exercício a atividade e a gestão da 

Santa Casa da Misericórdia de Ovar, contando com a colaboração da Mesa Administrativa da 

qual sempre obtivemos os esclarecimentos considerados necessários. 

4. O Conselho Fiscal analisou as demonstrações financeiras apresentadas, das quais retiramos a 

leitura que se relata nos pontos 5 a 8 abaixo. 

5. Constatou-se, relativamente ao ano económico 2020, que o Resultado Líquido do Exercício se 

fixou em -335.501,91 Euros (192.926,38 Euros em 2019), tendo o total de Proveitos ascendido 

a 4.676.115,54 Euros (-2,79% face a 2019) e de Despesas a 4.709.617,45 Euros (+2,00% face a 

2019). 

6. Verificou-se face a 2019 um aumento significativo nos rendimentos provenientes de 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração (+9,48%) mas uma redução também relevante na 

Prestação de Serviços (-5,63%) e muito acentuada em Outros Rendimentos e Ganhos (-21,16%). 

Assim se justifica a variação negativa apresentada no ponto anterior ainda que o total de 

rendimentos tenha excedido em 1,57 % o orçamentado. 

7. No que respeita aos Gastos e Perdas, constatou-se que em termos globais, a despesa esteve 

1,78 % acima do orçamentado. Realça-se que o maior contribuinte individual para o desvio face 

ao orçamento encontra-se no item Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, 

aspeto essencialmente decorrente da aquisição de material e equipamento de resposta à 

situação pandémica mas cujo impacto foi mitigado por desvios em sentido contrário noutras 

rubricas. Realça-se ainda que, apesar do aumento substancial da Remuneração Mínima Mensal 

garantida e consequente pressão sobre a totalidade da tabela salarial da Instituição, os Custos 

com Pessoal - que representaram 59% do total de Gastos e Perdas - estiveram apenas 0,73% 

acima do verificado em 2019, 3,49% abaixo do orçamentado. 

8. Constatou-se ainda que em Dezembro de 2020, o Balanço evidenciava um Activo Líquido de 

11.397.560,42 Euros, um Capital Próprio de 7.956.695,78 Euros e um Passivo de 3.440.864,64 
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Euros, destacando-se aqui relativamente a 2019 um aumento do endividamento decorrente de 

financiamentos bancários de 1.288.811,68 Euros para 2.267.633,68 Euros., necessários para a 

prossecução do plano de investimentos. Salienta-se, ainda assim, uma redução dos Gastos e 

Perdas com Financiamento em relação a 2019. 

9. O Conselho Fiscal analisou o relatório de atividades apresentado do qual retirou a leitura que 

se relata nos pontos 10 a 12 abaixo. 

10. As atividades previstas no Plano Anual para diversas valências da Santa Casa da Misericórdia 

de Ovar foram cumpridas, com as adaptações e reajustes naturais decorrentes da situação 

pandémica que se viveu ao longo do ano. 

11. Uma parte significativa dos investimentos previstos no Plano Anual não teve lugar por, 

infelizmente, não se ter obtido co-financiamento para o efeito ou por ainda se aguardar pela 

conclusão dos trâmites legais necessários para a obtenção das respetivas autorizações. Nota-se, 

por isso, uma ligeira diminuição, de -2,37% face a 2019 e de 5,66% face ao orçamentado, no 

item Gastos de Depreciação e Amortizações. Regista-se, ainda assim, a prossecução de obras de 

requalificação em edificios para habitação e futuro arrendamento - aspeto crítico para a 

manutenção do equilíbrio financeiro da instituição - assim como o arranque da construção do 

Centro Hidroterapêutico. 

12. O Conselho Fiscal não tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os 

estatutos e preceitos legais aplicáveis e que não esteja refletida nas respetivas Demonstrações 

Financeiras. 

13. O Conselho Fiscal entende que as Demonstrações Financeiras apresentadas descrevem de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos relevantes, a posição financeira da 

Instituição a 31 de Dezembro de 2020 pelo que merecem a nossa concordância. 

14. Tendo em consideração os juízos formulados, é parecer do Conselho Fiscal que a Assembleia 

Geral aprove: 

 O Relatório de Actividades relativo ao ano 2020, bem como as Demonstrações 

Financeiras, nomeadamente o Balanço, Demonstrações de Resultados por Natureza e 

por Funções, Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios, Demonstração de 

Fluxos de Caixa e Anexos; 

 A proposta de Aplicação dos Resultados Líquidos de 2020, tal como apresentada pela 

Mesa Administrativa. 

15. O Conselho Fiscal exprime o seu apreço pelo trabalho desenvolvido por todos os 

colaboradores, aos diferentes níveis, da Santa Casa da Misericórdia de Ovar e que, merece, em 

nosso entender, ser reconhecido. Exprime ainda o seu agradecimento à Mesa Administrativa 

pela colaboração prestada no desempenho da sua função. 
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16. O Conselho Fiscal associa-se à dor sentida pelos membros da família que compõem a Santa 

Casa da Misericórdia de Ovar que perderam os que lhes são mais próximos para a pandemia ou 

se viram de algum modo por ela afetados e exprime a todos uma palavra de esperança no futuro. 

 

Ovar, 20 de Abril de 2021 

 

 

 

___________________________________ 

José Carlos Coelho Fernandes de Matos  
 

  

  

__________________________________  
José Eduardo Soares Ferreira Regalado  

  

  

  

 __________________________________ 
Luís Filipe Fonseca Faria  
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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