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01. 01. 01. INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO   
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O presente relatório e Contas evidência as ativi-

dades realizadas pela Santa Casa da Misericór-

dia de Loulé, durante o ano de 2017, tendo em 

conta as suas respostas sociais: Estrutura Resi-

dencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Ser-

viço de Apoio Domiciliário e Serviço de Apoio 

Domiciliário Integrado. Neste relatório consta 

igualmente a atividade desenvolvida pela Canti-

na Social (Programa de Emergência Alimentar). 

Em Novembro de 2016, houve lugar à Eleição 

dos Corpos Administrativos para o quadriénio 

2017-2020, na qual a Mesa Administrativa foi 

reeleita, pelo 6º mandato consecutivo. 

A actual Mesa, empossada a 11 de Janeiro de 

2017, manteve-se fiel à sua missão e deu conti-

nuidade ao trabalho até aqui desenvolvido, sem-

pre procurando servir os idosos, apoiar a família 

e a comunidade do concelho de Loulé.  

De forma a apostar na inovação dos nossos ser-

viços, em 2017, o serviço de cozinha da Institui-

ção, passou por um processo de reestruturação, 

sofrendo alterações na sua organização e tam-

bém no seu funcionamento. Em Março de 2017, 

o serviço de cozinha passou a ser gerido por 

uma empresa externa, a Gertal, empresa que 

actua no ramo da Restauração Colectiva e Ali-

mentação.  

A empresa Gertal gere todo o processo da en-

comenda de matérias-primas, passando pela 

gestão de stocks, organização dos recursos hu-

manos, planeamento de ementas, confecção e 

empratamento.  

A Misericórdia continua assim, a confeccionar 

diariamente as refeições dos seus utentes, man-

tendo a equipa de colaboradores afeta a esse 

serviço, assegurando o serviço de alimentação 

às quatro respostas sociais da Instituição, ao 

programa de emergência alimentar e aos cola-

boradores que diariamente realizam a sua re-

feição na Instituição. 

Ao nível do programa de Emergência Alimen-

tar, este sofreu alterações com baixas significati-

vas introduzidas de forma gradual nos meses 

de outubro, novembro e dezembro. Verificou-se 

ao longo do ano uma redução abrupta no nú-

mero de refeições abrangidas pelo acordo com 

a Segurança Social.  

O decréscimo iniciou no mês de julho, em que 

o acordo passou de 85 utentes, para 56 uten-

tes, no mês de outubro baixou para 45 utentes, 

continuou a descer no mês de novembro para 

40 utentes e em dezembro, o acordo reduziu 

para 30 utentes. 

 

Esta redução tem enquadramento no estabeleci-

do no Compromisso de Cooperação para 2017

-2018 e verifica-se numa ótica de complemen-

taridade com o Programa Operacional 

de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

(POAPMC). 

Com o objectivo de apoiar os mais carenciados, 

a Misericórdia de Loulé, em parceria com o 

Centro Paroquial de Loulé, candidatou-se a esse 

novo programa designado por Programa Ope-

racional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas, 

cujo objectivo visa a distribuição de géneros ali-

mentares, bem como o desenvolvimento de me-

didas de acompanhamento com vista à inclusão 

social de pessoas com carência económica.  

O programa iniciou a 4 de Dezembro de 2017 

e abrange 114 beneficiários com carência   

económica. 

Prosseguindo o objetivo de melhorar a qualida-

de dos serviços e promover o bem-estar dos 

seus colaboradores, a mesa administrativa em 

2017, atribuiu a categoria de Ajudante de Lar e 

Centro de dia I, a todas as colaboradoras que 

operam na área dos cuidados pessoais ao uten-

te.  
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Outra das medidas implementadas no decorrer 

do ano, tendo em conta a melhoria das condi-

ções económicas dos colaboradores, foi a subs-

tituição da refeição atribuída diariamente a to-

dos os colaboradores, pelo subsídio de refeição, 

pago no valor de 4.52€ por cada dia de traba-

lho. Esta medida de alguma forma, veio aumen-

tar o valor mensal auferido por cada trabalha-

dor. 

Assumindo o compromisso com a inovação e 

com a criação de boas práticas, a Santa Casa 

da Misericórdia de Loulé desenvolveu em 2017, 

o seu plano de formação interna, procurando 

sempre melhorar, aperfeiçoar e desenvolver no-

vos métodos de trabalho.  

Decorreu ainda em Janeiro de 2017, desenca-

deado pela emissão do alvará de utilização 

emitido em Dezembro de 2016, uma inspecção 

regular, no âmbito do plano anual de inspec-

ções do SCIE (Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios) realizada pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil (ANPC), que verificou que o pro-

jecto de segurança contra incêndio em edifícios 

e as medidas de autoprotecção estavam imple-

mentadas de acordo com os normativos em  

vigor. 

 

Importa ainda referenciar que a Misericórdia ao 

longo de todo o ano acolheu os seus voluntá-

rios, bem como estagiários de várias áreas de 

formação, que ao longo do ano foram aplican-

do e desenvolvendo os seus saberes e compe-

tências em benefício do cidadão sénior. 

Em 2017, prosseguimos com a atividade do Nú-

cleo Museológico de Arte Sacra da Misericórdia 

de Loulé. Com o apoio de voluntários, o núcleo 

reiniciou a sua atividade no mês de Março e 

manteve-se até final de dezembro. Comparati-

vamente aos anos anteriores, exceptuando 

2014, o ano de 2017, foi aquele que registou o 

maior número de visitantes. 

A Misericórdia colaborou em diversas iniciativas 

promovidas pela autarquia e outros parceiros, 

destacamos a Procissão do Senhor Morto, res-

taurada neste ano de 2017, na sequência do 

convite das paróquias de S. Clemente e de S. 

Sebastião, em colaboração com os irmãos da 

ordem Franciscana Secular. 

Em 2017, deu-se ainda continuidade aos proje-

tos de comunicação já existentes, nomeadamen-

te o facebook (http://www.facebook.com/

SantaCasaLoule) e o Boletim Informativo da 

Santa Casa da Misericórdia de Loulé.   

Apostando assim, numa forte articulação de es-

forços, esta Instituição continuará, a preparar-se 

para enfrentar com sucesso os desafios que lhe 

são colocados. Vamos continuar a prosseguir a 

nossa missão, dinamizando as respostas sociais 

existentes com o objetivo de bem servir a comu-

nidade, respondendo da melhor forma às ca-

rências sociais existentes na cidade e no conce-

lho de Loulé. 

http://www.facebook.com/SantaCasaLoule
http://www.facebook.com/SantaCasaLoule
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02.02.02.CULTURACULTURACULTURA   
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Total  

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

22 

13 

20 

13 

30 

81 

48 

67 

111 

46 

Portugueses Estrangeiros 

  Total anual 451 643 1094 

Indicadores de atividade 

Visitantes             

02. CULTURA02. CULTURA02. CULTURA   

NÚCLEO MUSEOLÓGICO 

56 

14 

62 

10 

99 

66 

50 

171 

67 

48 

78 

27 

82 

23 

129 

147 

98 

238 

178 

94 

Durante o ano de 2017, a exposição esteve   

encerrada ao público nos meses de Janeiro e 

Fevereiro, por falta de recepcionista. 

Horário de Funcionamento: 

Terça a Sábado - 10h00 às 13h00 

Durante o ano de 2017 ficou decidido suspender 

a intervenção no frontal do altar colateral do  

lado do Evangelho (depois de se ter concluído a 

desinfestação e o retirar do papel decorativo), 

por se ter encontrado uma zona muito            

danificada pelas humidades, com total ausência 

de desenho, cor e folha de ouro. 

Assim, procedeu-se à desinfestação do frontal do 

lado da Epístola, e, ao retocar na sua totalidade 

o papel decorativo conseguiu-se compreender o 

risco e respectiva mancha cromática, para se  

reabilitar e acabar o outro painel no local em 

que se precisava dessa informação. 

Actualmente prossegue a reintegração cromática 

e douramento a ouro fino do segundo frontal, 

depois dos procedimentos preparatórios         

habituais terem sido dados por concluídos. 
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03.03.03.SERVIÇO SOCIALSERVIÇO SOCIALSERVIÇO SOCIAL   
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2016 

87 

83 

71 

81 

Indicadores de atividade 

Média de idades 

Estrutura Residencial 

Apoio Domiciliário 

Apoio Domiciliário Integrado 

Centro de Dia 

3.1. Caracterização dos clientes 3.1. Caracterização dos clientes 3.1. Caracterização dos clientes    

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé a 31 de Dezembro 

de 2016, prestava apoio a 120 clientes em regime de Estru-

tura Residencial, 33 homens e 87 mulheres (Média de ida-

des= 88 anos), 27 clientes em regime de Centro de Dia, 12 

homens e 15 mulheres (Média de idades=82 anos), 59 

clientes em Apoio Domiciliário, 27 homens e 32 mulheres 

(Média de idades=83 anos), 6 clientes em Apoio Domiciliá-

rio Integrado, 3 homens e 4 mulheres (Média de idades=71 

anos).   

Verificamos assim, que em comparação ao ano anterior a 

média das idades aumentou na Estrutura Residencial e no 

Centro de Dia. O Apoio Domiciliário e o Apoio Domiciliário 

Integrado mantiveram a mesma média de idades. 

Ao analisar a média de idades constatamos que a resposta 

Estrutura Residencial apresenta a média de idades mais 

elevada (M=88 anos) sendo que  a média de idades mais 

baixa encontra-se no Apoio Domiciliário Integrado (M=71 

anos). 

2017 

88 

83 

71 

82 

03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL   

Nº de inscritos por ano 

Nº de admissões 

Nº de baixas 

Nº de Clientes Comparticipados  

Nº de Clientes Não Comparticipados  

Nº de Clientes efetivos a 31 Dezembro 

100 

35 

37 

60 

60 

120 

2016        2017 

Indicadores de atividade 

Estrutura Residencial 

Em 2017, registámos que o número de inscrições aumen-

tou em comparação a 2016, no que diz respeito à respos-

ta social: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Ao 

longo do ano registaram-se 27 admissões e 25 baixas. A 

31 de Dezembro encontravam-se em Lar, 120 clientes. 

3.2. Movimento de clientes em ERPI3.2. Movimento de clientes em ERPI3.2. Movimento de clientes em ERPI   

107 

27 

25 

60 

60 

120 

3.3. Movimento de clientes em SAD3.3. Movimento de clientes em SAD3.3. Movimento de clientes em SAD   

O Serviço de Apoio Domiciliário registou um total de 23 

admissões e de 24 baixas. A 31 de Dezembro, esta res-

posta social prestava apoio a 59 clientes. 

Capacidade 

Nº de admissões 

Nº de baixas 

Nº de Clientes efetivos a 31 Dezembro 

 

59 

23 

24 

59 

59 

16 

17 

59 

2016      2017 

Indicadores de atividade 

Apoio Domiciliário 

3.4. Movimento de clientes em ADI3.4. Movimento de clientes em ADI3.4. Movimento de clientes em ADI   

O Apoio Domiciliário Integrado registou um total de 10 

admissões e de 9 baixas. A 31 de Dezembro, esta resposta 

social prestava apoio a 6 clientes. 

10 

10 

9 

6 

10 

2 

6 

3 

2016      2017 

Indicadores de atividade 

Apoio Domiciliário Integrado 

Capacidade 

Nº de admissões 

Nº de baixas 

Nº de Clientes efetivos a 31 Dezembro 

3.5. Movimento de clientes em Centro de Dia3.5. Movimento de clientes em Centro de Dia3.5. Movimento de clientes em Centro de Dia   

O Centro de Dia registou um total de 5 admissões e de 9 

baixas. A 31 de Dezembro, esta resposta social prestava 

apoio a 27 clientes. 

31 

5 

9 

27 

31 

9 

9 

31 

2016        2017 

Indicadores de atividade 

Centro de Dia 

Capacidade 

Nº de admissões 

Nº de baixas 

Nº de Clientes efetivos a 31 Dezembro 
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03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL   

3.6. Movimento de clientes na Cantina Social3.6. Movimento de clientes na Cantina Social3.6. Movimento de clientes na Cantina Social   

Ao nível do programa de Emergência Alimentar este sofreu 

alterações com baixas significativas introduzidas de forma 

gradual nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Verificou-se ao longo do ano uma redução abrupta no 

número de refeições abrangidas pelo acordo com a Segu-

rança Social.  

Esta redução tem enquadramento no estabelecido no Com-

promisso de Cooperação para 2017-2018 e verifica-se 

numa ótica de complementaridade com o Progra-

ma Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

(POAPMC). 

No ano em análise, a Cantina Social admitiu 5 clientes e 

registou 44 baixas, fornecendo em média 1.828 refeições 

por mês. A 31 de Dezembro prestava apoio a 30 clientes.  

2016         2017 

Indicadores de atividade 

Cantina Social 

Capacidade 

Nº de admissões 

Nº de baixas 

Nº de refeições mensais 

Nº de Clientes efetivos a 31 Dezembro 

No que diz respeito à  Cantina Social, verificamos que do 

total dos 30 clientes a receber apoio a 31 de Dezembro, 14 

clientes encontravam-se em situação de desemprego, 12 

clientes eram estudantes, 2 clientes são pensionistas e 2 

estavam empregados. Do total de clientes, 15 são do géne-

ro masculino e 15 do género  feminino. A média de idades 

é de 35 anos. 

85 

17 

29 

2550 

73 

30 

5 

44 

1828 

30 

3.7. Clientes Gratuitos3.7. Clientes Gratuitos3.7. Clientes Gratuitos   

Ao longo de 2017, a Instituição apoiou 22 pessoas 

(passantes), que se dirigiram à Instituição e solicitaram 

apoio ao nível da alimentação. 

3.8. Avaliação dos Serviços prestados3.8. Avaliação dos Serviços prestados3.8. Avaliação dos Serviços prestados   

Com o objetivo de avaliar a qualidade dos nossos serviços, 

de forma a garantir e a promover o bem-estar e a qualida-

de de vida dos nossos clientes, em 2017, em conformidade 

com o que tem vindo a ser feito ao longo dos anos, foram 

aplicados questionários de avaliação dos serviços, com o 

intuito de medir o grau de satisfação dos clientes e dos seus 

familiares.  

3.8.1 Clientes da Estrutura Residencial 

Na resposta social Estrutura Residencial foram aplicados 

21 questionários. A grande maioria dos inquiridos revela 

satisfação com a Instituição e com os serviços prestados. 

Destacam pela positiva todos os serviços prestados. 

Indicadores de atividade 

100% 

100% 

100% 

100% 

98% 

100% 

100% 

100% 

100% 

As sugestões apresentadas pelos clientes da Estrutura Resi-

dencial são maioritariamente ao nível da alimentação, on-

de referem refeições que não gostam tanto e outras que 

gostariam de comer com mais frequência.  

Na Lavandaria 2% dos clientes queixaram-se relativamente 

à passagem da roupa a ferro. 

Satisfação Estrutura Residencial 

Instituição 

Colaboradores 

Higiene Pessoal 

Alimentação 

Lavandaria 

Instalações/ Limpeza 

Atividades Recreativas 

Cuidados de Saúde 

Outros Serviços 

3.8.2 Familiares dos clientes da Estrutura Residencial 

Do total de questionários distribuídos aos familiares dos 

clientes residentes na Estrutura Residencial, apenas  19 

familiares os devolveram devidamente preenchidos.           

A grande maioria revela satisfação com os serviços, frisan-

do que todo o pessoal é muito prestável nos cuidados aos 

utentes. 

As sugestões/criticas apresentadas pelos familiares dos 

clientes da Estrutura Residencial são ao nível do serviço de 

Lavandaria tempo de resposta na entrega da roupa ao 

cliente; da Alimentação - melhorar a qualidade dos ingre-

dientes.  

Indicam que a instituição é exemplar nos cuidados que 

presta aos clientes. 

Sugerem ainda mais ventilação e mais iluminação nos 

pisos, que sejam realizadas mais atividades com os      

clientes. 

Indicadores de atividade 

97% 

82% 

Satisfação Estrutura Residencial 

Instituição 

Serviços Prestados 
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03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL   

3.8.3 Clientes do Centro de Dia 

De um total de 27 clientes que usufruem do serviço de 

Centro de Dia, foram aplicados 8 questionários.  

Indicadores de atividade 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Satisfação 
Centro de Dia 

Instituição 

Colaboradores 

Serviços Prestados 

Cuidados de Saúde 

Animação 

Alimentação 

Lavandaria 

Instalações/ Limpeza 

De acordo com os resultados acima indicados, os clientes 

demonstram estar satisfeitos com toos os serviços presta-

dos.  

Fazem algumas sugestões em termos de alimentação e ao 

nível das instalações mais iluminação no espaço reservado 

às atividades recreativas. 

3.8.4 Familiares dos clientes do Centro de Dia 

Indicadores de atividade 

83% 

59% 

Satisfação Centro de Dia 

Instituição 

Serviços Prestados 

No Centro de Dia  foram aplicados 8 questionários. A 

grande maioria dos inquiridos revela satisfação com a Insti-

tuição e com os serviços prestados, mas  não respondeu a 

todas as  questões apresentadas. 

As sugestões apresentadas pelos familiares são ao nível da 

alimentação, onde sugerem menos quantidade de batatas 

na sopa. 

3.8.5 Clientes do Serviço de Apoio Domiciliário e 

Apoio Domiciliário Integrado 

No Serviço de Apoio Domiciliário e Apoio Domiciliário Inte-

grado foram aplicados 9 questionários. A maioria dos cli-

entes, pela sua condição física e psíquica, não sabe ou não 

consegue responder às questões apresentadas, principal-

mente no que diz respeito ao conhecimento da Instituição.  

Em geral estão satisfeitos com os serviços prestados pelas 

colaboradoras, referindo apenas que o tempo dispensado 

ao nível do serviço de animação e higiene habitacional, 

não é o melhor. 

As sugestões apresentadas são maioritariamente ao nível 

da alimentação. 

3.8.6 Familiares dos Clientes do Serviço de Apoio 

Domiciliário e Apoio Domiciliário Integrado 

Foram aplicados 6 questionários aos familiares dos clientes 

do Serviço de Apoio Domiciliário e Apoio Domiciliário Inte-

grado. 

Nos itens Instituição e Serviços Prestados, 100% dos  famili-

ares manifestaram satisfação na prestação de todos os 

serviços. 

Em relação ao campo da Alimentação, os familiares suge-

rem melhorias em relação à sopa. 

No serviço em geral, apenas fizeram um apontamento em 

relação ao horário que as colaboradoras vão prestar o 

serviço, que nem sempre é o mesmo. 

Indicadores de atividade 

100% 

100% 

Satisfação S.A.D./ A.D.I. 

Instituição 

Serviços Prestados 

Indicadores de atividade 

89% 

76% 

100% 

78% 

100% 

94% 

Satisfação S.A.D./ A.D.I. 

Instituição 

Colaboradores 

Higiene Pessoal 

Alimentação 

Animação 

Tratamento de Roupas 
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3.9. Qualidade dos Serviços prestados3.9. Qualidade dos Serviços prestados3.9. Qualidade dos Serviços prestados   

Indicadores de atividade 

94% 

86% 

88% 

83% 

68% 

Serviços 

Higiene Habitacional 

Higiene Pessoal e Conforto 

Alimentação 

Tratamento de Roupas 

Animação 

3.9.2 Reuniões Familiares 

Durante o ano de 2017, a celebração da missa e a oração 

do terço, registou um total de 490 participações, um au-

mento de 16 clientes relativamente ao ano de 2016. 

Este serviço é alargado à comunidade, pelo que ao longo 

do ano, foram vários os visitantes que participaram no 

culto religioso. Para efeitos de avaliação, estes não foram 

contabilizados. 

A Eucaristia é celebrada na capela da Instituição às quartas

-feiras, às 10.30.  

Em 2017, a Misericórdia de Loulé avaliou os serviços pres-

tados na Estrutura Residencial e no Centro de Dia. 

Os serviços em avaliação foram o serviço de Higiene habi-

tacional, os cuidados de Higiene pessoal e conforto, o 

serviço de Alimentação, o Tratamento de Roupas e a Ani-

mação. 

O serviço de animação é aquele que apresentou os resul-

tados mais baixos, atingindo os 68%.  

474 

2016 Serviço Religioso 

Nº anual de participantes 

Indicadores de atividade 

03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL03. SERVIÇO SOCIAL   

3.9.1 Serviço Religioso 

Em 2017 foram realizadas 387 reuniões com familiares, 

um aumento de 57 reuniões comparativamente a 2016.  

3.9.3 Visitas e Saídas 

Em 2017, registaram-se 3049 saídas dos utentes da Insti-

tuição, uma diminuição de 1839 saídas, relativamente ao 

ano anterior. 

No que diz respeito às visitas dos familiares dos utentes da 

ERPI, registaram-se 5971 visitas em 2017, menos 2796 

que em 2016. 

5971 

3049 

Visitas e Saídas 

Visitas de familiares 

Saídas ao exterior 

Indicadores de atividade 

2016 2017 

8767 

4888 
490 

2017 
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04. RECURSOS HUMANOS04. RECURSOS HUMANOS04. RECURSOS HUMANOS   

4.1. Caracterização dos colaboradores da 4.1. Caracterização dos colaboradores da 4.1. Caracterização dos colaboradores da    

InstituiçãoInstituiçãoInstituição   

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé, a 31 de Dezembro 

de 2017, detinha no ativo 116 colaboradores. Destes, 80 

colaboradores encontravam-se em regime de contrato sem 

termo, 33 contratados a termo e 3 colaboradores em regi-

me de prestação de serviços.  

De assinalar que até à data de 31 de dezembro, encontra-

vam-se ausentes, 10 colaboradoras por motivo de baixa 

prolongada,  na sua maioria colaboradoras em regime de 

contrato sem termo. As funções destas colaboradoras estão 

a ser asseguradas por colaboradoras contratadas para o 

efeito. 

Os Contratos de Prestação de Serviços na Instituição, distri-

buem-se por duas Enfermeiras e um Médico. 

É de realçar que do total de colaboradores, prestadores de 

serviços 94,7% são do género feminino e 5,3% são do gé-

nero masculino.  

A média de idades situa-se nos 50 anos de idade e traba-

lham na Instituição em média há 14 anos.  

Os colaboradores/prestadores de serviços estão distribuí-

dos por várias áreas de intervenção, nomeadamente, na 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, no Centro de 

Dia, no Serviço de Apoio Domiciliário, no serviço de Cozi-

nha, no Economato, no serviço de Lavandaria e Rouparia, 

na Secretaria, na Receção, na Manutenção e nos serviços 

Técnicos.  

 

 

4.2. Movimento de colaboradores em 20174.2. Movimento de colaboradores em 20174.2. Movimento de colaboradores em 2017   

A política de gestão adoptada pela Instituição, não têm sido 

orientada para a redução do quadro de pessoal, mas para 

a manutenção e aumento do mesmo, de forma a manter a 

qualidade e o bom funcionamento dos serviços. 

Durante o ano de 2017, com a alteração das escalas de 

serviço, a Instituição aumentou a sua equipa de trabalho na 

área dos cuidados ao idoso. 

Indicadores de atividade 

Nº de Colaboradores na Estrutura Residencial 

Nº de Colaboradores no Centro de Dia e A.D. 

Nº de Colaboradores na Cozinha 

Nº de Colaboradores no Economato 

Nº de Colaboradores na Lavandaria e Rouparia 

Nº de Colaboradores na Secretaria 

Nº de Colaboradores na Receção 

Nº de Colaboradores na Manutenção 

Nº de Colaboradores nos Serviços Técnicos 

61 

22 

9 

1 

7 

3 

3 

1 

9 

Colaboradores no Ativo 

Meses 2016 2017 

Janeiro 11 7 
Fevereiro 8 7 

Março 11 12 
Abril 12 11 

Maio 11 10 

Junho 10 12 

Julho 12 14 

Agosto 11 10 

Setembro 12 12 

Outubro 10 12 

Novembro 11 10 

Dezembro 14 10 

Indicadores de atividade 

4.2.1 Habilitações Literárias 

As habilitações literárias dos colaboradores da Santa Casa 

da Misericórdia de Loulé estão situadas, na grande maio-

ria, ao nível do 3º ciclo do Ensino Básico.  

Nº de Baixas ao longo do ano de 2017 

Sem habilitação definida 

1º Ciclo do Ensino Básico 

2º Ciclo do Ensino Básico 

3º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente 

Ens. Sec. (12ºano) ou equivalente 

Licenciatura  

Mestrado 

Habilitações Literárias 

Indicadores de atividade 

4 

25 

20 

41 

17 

7 

2 
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Indicadores de atividade 

  Área 
Qualificação 

profissional 

Nº de 

Colaboradores 

Licenciatura 

ou  

Mestrado 

 (nível 6 e 

7) 

  

Ciências 

sociais 

Técnica de 
Serviço Social 

2 

Educadora 
Social 

1 

Psicóloga 1 

  

Saúde 

Enfermeiras 4 

Médico 1 

  

Gestão 

Técnico de 
contas 

1 

Gestão de 
Empresas 

1 

  Design Design de 
Comunicação  1  

  

3º Ciclo 

(nível 2) 

  

Trabalho 

Social e 

Orientação 

Agente em 
geriatria 

 12 

4.2.2 Qualificação profissional dos Técnicos e  

colaboradores 

A Misericórdia de Loulé, conta com o apoio de colaborado-

res / técnicos especializados em diversas áreas do saber, 

nomeadamente, na área das Ciências Sociais, Saúde e 

Gestão.  

Dispõe ainda de colaboradores com qualificação profissio-

nal em Agente de Geriatria. 

Na Formação, Mudança e Inovação 47% dos colaborado-

res têm conhecimento do Plano Anual de Formação e indi-

cam necessidades formativas. 

No item de Relação com chefias, 53% dos colaboradores, 

indicam que existe orientação, apoio, cooperação, capaci-

dade e liderança por parte das chefias. 

No que diz respeito aos Clientes, 52% dos colaboradores 

refere que tem conhecimento dos Direitos e Deveres dos 

clientes e que a satisfação do cliente é uma das maiores 

prioridades da instituição. 

Em relação ao Reconhecimento e Recompensa, relativa-

mente ao reconhecimento, dedicação, esforço do colabo-

rador, regalias e benefícios concedidos pela Instituição, 

35% dos colaboradores afirmam estar satisfeitos. 

4.3. Avaliação do Grau de Satisfação dos 4.3. Avaliação do Grau de Satisfação dos 4.3. Avaliação do Grau de Satisfação dos    

ColaboradoresColaboradoresColaboradores   

Em 2017, foram aplicados 78 questionários aos colabora-

dores da Misericórdia de Loulé, para se avaliar o grau de 

satisfação dos mesmos. 

Do total de colaboradores que responderam aos questio-

nários, 53% demonstram conhecimento e satisfação em 

relação ao contexto organizacional. Apenas 48% dos cola-

boradores apresentam satisfação em relação às condições 

de trabalho. 

Indicadores de atividade 

53% 

48% 

47% 

53% 

52% 

35% 

Satisfação Colaboradores 

Contexto Organizacional 

Condições de Trabalho 

Formação, Mudança, Inovação 

Relação c/Chefias 

Clientes 

Reconhecimento e recompensa 

4.4. Formação4.4. Formação4.4. Formação   

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé, em 2017, apostou 

na formação dos seus colaboradores, com o objetivo de 

responder aos desafios profissionais e tendo em conta a 

melhoria das suas competências profissionais. No total 

foram desenvolvidas 15 acções de formação, realizadas 

em articulação com entidades formadoras externas e com 

recurso aos formadores internos da própria Instituição, 

envolvendo um total de 99 colaboradores. Na totalidade, a 

Instituição beneficiou de 122 horas de formação.  

Nº Horas    Pax Formação 

1ª Intervenção (reciclagem) 

1ºs Socorros (reciclagem) 

1ª Intervenção (inicial) 

1ºs Socorros (inicial) 

Formação inicial 

Avaliação Gerontológica 

Gestão do Stress 

Leg. Laboral nas organizações sociais 

Noções básicas de registos da SCML 

Protocolo TENA 

1ª Intervenção (inicial) 

Noções básicas de registos da SCML 

Workshop UMP –Projeto Capacitação 

Proteção de Dados 

Legislação Laboral 

Total 

4 

4 

8 

8 

40 

2 

4 

8 

4 

2 

14 

4 

10 

4 

6 

122h 

4 

4 

5 

5 

6 

1 

24 

2 

12 

11 

11 

10 

1 

1 

2 

99 
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6 

2017 

Indicadores de atividade 

Estágios 

Nº de Estágios curriculares 

Em 2017, a Instituição recebeu 6 estágios curricula-

res. Foi realizado um protocolo entre a Santa Casa 

da Misericórdia de Loulé e a Universidade do Algarve 

no qual recebemos 3 estagiárias do curso de Educa-

ção Social. Acolhemos ainda 2 estagiárias vindas do 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, 

do curso de Geriatria e uma estagiária da Associa-

ção Existir, do curso de Assistente Administrativo. 

4.5. Estágios Profissionais e Curriculares4.5. Estágios Profissionais e Curriculares4.5. Estágios Profissionais e Curriculares   4.6. Voluntariado4.6. Voluntariado4.6. Voluntariado   

No ano de 2017, a Instituição acolheu 13 voluntários: 2 

no desenvolvimento das actividades de vida diária; 1 na 

área da saúde, 1 na secção da rouparia e 4 na área da 

animação e actividades lúdicas; 2 nos cuidados de beleza, 

nomeadamente cabeleireiros e 3 no núcleo museológico. 

No que diz respeito ao trabalho comunitário, a Instituição 

acolheu dois voluntários, encaminhada pelo Ministério da 

Justiça, Instituto de Reinserção Social, no âmbito do traba-

lho a favor da Comunidade. 

13 

2 

15 

2017 

Indicadores de atividade 

Voluntários 

Nº de Voluntários 

Nº de Pessoas a realizar trabalho comunitário 

Total 
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05. ANIMAÇÃO05. ANIMAÇÃO05. ANIMAÇÃO   

5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição   

1148 

110 

58 

270 

65 

120 

200 

38 

75 

32 

3 

90 

57 

15 

44 

2 

6 

24 

Atividades Psicomotoras 

Ginástica / Mobilidade 

Jogo: “Quem sabe, sabe!” 

Bingo 

Hora do Conto 

Tertúlia de Advinhas e Anedotas 

Jogos de Mesa 

Atelieres de trabalhos manuais 

Cuidados de Beleza 

Sessão Fotográfica (varias temáticas) 

“Desculpe, como me chamo?” 

Bailes na Instituição 

Visita de Jovens 

Tarde de Fados nos Pisos 

Jogos Tradicionais 

Enterro do Entrudo 

Karaoke 

Saídas ao exterior 

Cinema 

980 

17 

165 

512 

30 

24 

88 

19 

14 

37 

35 

- 

- 

49 

18 

15 

- 

37 

2194 

127 

223 

783 

95 

144 

288 

57 

89 

70 

38 

90 

57 

66 

62 

17 

6 

62 

ERPI CD Total 

66 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

1 

SAD Durante o ano 2017, foram efetuadas actividades de ani-

mação sociocultural, com o objectivo de valorizar as capaci-

dades e competências do idoso, de modo a aumentar auto 

– estima, autonomia, e auxiliar o seu processo de Institucio-

nalização. 

Este ano, “Algarve e as suas tradições”, foi o tema escolhi-

do para o desenvolvimento das actividades anuais.  

Algumas das actividades rotineiras, mantêm-se ao longo do 

tempo, nomeadamente: as sessões de cinema, os jogos, a 

hora do conto, os piqueniques, as festas temáticas, os pas-

seios, as visitas culturais e religiosas, a actividade física e 

motora e os ateliers. 

Ao longo do ano, participamos ainda, a convite de outras 

entidades em vários convívios, workshops, festas e bailes.  

As actividades planeadas são divulgadas aos nossos clien-

tes, de forma a conseguir o maior número de interessados, 

posteriormente são publicadas na página do facebook a 

familiares e simpatizantes, de forma a estarem informados 

sobre a dinâmica da Instituição.  

Os dados na tabela ao lado apresentados, são relativos às 

respostas sociais: ERPI e Centro de Dia. Os clientes de Servi-

ço de Apoio Domiciliário beneficiam da socialização, um 

serviço prestado pela equipa de SAD. Estes utentes são 

igualmente convidados a participar nas festas e passeios 

organizados pela Santa Casa da Misericórdia de Loulé.  



 

23 Relatório & Contas | S.C. M. Loulé | 2017 

05. ANIMAÇÃO05. ANIMAÇÃO05. ANIMAÇÃO   

5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição   

15 

16 

5 

14 

8 

6 

6 

30 

80 

9 

- 

6 

48 

61 

21 

4 

80 

ERPI Atividades Socioculturais 

Tarde de Fados - Albufeira 

Missa pelos doentes no Santuário Mãe Soberana 

Baile Carnaval, Tôr 

Passeio a Tavira 

Atividade Física - Centro Comunitário Vale Silves 

Atividade Física - C. C. Sta. Bárbara de Nexe 

Baile da Pinha - Ass. Social e Cultural da Tôr 

Convívio Despedida das Estagiárias 

Projeto Fotografia Sénior 

VII Piquenique/ Encontro entre Instituições do Algarve, Alte 

Festa de S. João, Lar Ribeira da Tôr 

IX Encontro Quadras Populares, SCM Albufeira 

Festa S. Pedro, SCM Loulé 

22º Aniversário SCM Loulé 

Revista à Portuguesa “ALLGARVE ainda é Portugal” 

III Certame Sénior, Albufeira 

Festa Natal, SCM Loulé 

 

8 

1 

2 

9 

- 

- 

10 

20 

22 

10 

8 

2 

25 

22 

4 

10 

24 

 

- 

- 

-  

- 

-  

- 

- 

- 

- 

119 

- 

-  

20 

- 

- 

- 

- 

24 

18 

7 

26 

8 

6 

20 

50 

102 

139 

8 

8 

99 

84 

26 

15 

110 

CD Convidados Total Ao longo do ano, a Misericórdia de Loulé, fez parceira de 

várias Instituições e Entidades do Algarve, nomeadamente:  

 Centro Paroquial de Quarteira  

 Centro Cultural e Social da Paróquia de Sta.      

Bárbara de Nexe  

 Santa Casa da Misericórdia de Albufeira  

 Santa Casa da Misericórdia de Faro  

 Santa Casa da Misericórdia de Portimão  

 Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim 

 Centro Comunitário de Vale de Silves  

 Associação Social e Cultural da Tôr  

 Associação Social e Cultural de Almancil 

 Universidade Sénior de Loulé  

 Agrupamento Vertical de Escolas Padre João     

Coelho Cabanita  

 Universidade do Algarve 

 Biblioteca Municipal de Loulé 

 Bombeiros Voluntários de Loulé 

  

A tabela ao lado representada, descreve os passeios pro-

movidos pela Instituição e os que foram realizados a convi-

te de outras Instituições e datas comemorativas.  

SAD 

1 

1 

-  

3 

-  

- 

4 

- 

- 

1 

- 

-  

6 

1 

1 

1 

6 
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Indicadores de atividade 

As actividades de animação tem como objectivos estimular: 

o mental, o físico, o pessoal e o social dos utentes. Sema-

nalmente  foram desenvolvidas sessões de estimulação 

psicomotora, lúdicas e sensoriais, adaptadas às necessida-

des de cada cliente, de forma a contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida dos mesmos. 

Essas actividades são desenvolvidas tanto na Estrutura Resi-

dencial como no Centro de Dia e têm como principal ob-

jectivo promover a socialização, a cognição  e a motricida-

de dos utentes. 

Analisando os quadros abaixo representados, podemos 

observar  o número anual de participantes nas actividades 

de animação, promovidas pela nossa instituição. 

3570 

133 

9192 

2272 

2017 

Nº de participantes nas atividades Psicomotoras 

Nº de participantes nas atividades Socioculturais 

Nº de participantes nas atividades  Lúdicas 

Nº de participantes nas atividades  Sensoriais 

Atividades de Animação 

7434 

327 

9613 

2003 

2016 

Mediante os números apresentados, observa-se uma dimi-

nuição no número de actividades dinamizadas. Estes indi-

cadores reflectem, na sua maioria, o aumento do grau de 

dependência dos utentes da Instituição. 

5.2. Atividades Recreativas para os           5.2. Atividades Recreativas para os           5.2. Atividades Recreativas para os           
colaboradorescolaboradorescolaboradores   

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé, continua a oferecer 

às suas colaboradoras um passeio anual, com o intuito de 

reforçar os laços de companheirismo entre os colaborado-

res e assim promover o trabalho de equipas. 

Este ano foram organizados dois passeios, o já habitual 

cruzeiro no Rio Guadiana e um passeio a Coimbra com 

entrada no Portugal dos Pequenitos. 

Indicadores de atividade 

10 

18 

28 

  2017 Atividades para os Colaboradores 

Portugal dos Pequenitos (Coimbra) 

Cruzeiro Subida ao Guadiana 

Nº Total de participantes 

05. ANIMAÇÃO05. ANIMAÇÃO05. ANIMAÇÃO   

5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição5.1. Atividades desenvolvidas pela Instituição   
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A instituição foi constituída em 27/02/1981 como uma 

IPSS, tem a sua sede na rua Teixeira Gomes, em Loulé, 

freguesia da S. Clemente, concelho de Loulé. É uma IPSS 

não lucrativa. 

Desde a data da sua constituição até à presente, tem como 

actividade principal a Acção Social para Idosos com Aloja-

mento.  

Após o encerramento do exercício não ocorreram factos 

relevantes que devam ser divulgados pela Direcção Admi-

nistrativa. 

Não podemos, no entanto, deixar de referir com satisfação 

e reconhecimento o esforço desenvolvido por todos os 

colaboradores e bem assim o excelente relacionamento 

com as Instituições s com quem nos tem sido muito grato 

trabalhar. 

Estas demonstrações financeiras irão ser aprovadas pela 

Mesa Administrativa e pela Assembleia – geral.  

É da opinião da Direcção que estas demonstrações finan-

ceiras reflectem de forma verdadeira e apropriada as ope-

rações da Instituição bem como a sua posição e desempe-

nho financeiros. 

6.1. Principais Políticas Contabilísticas6.1. Principais Políticas Contabilísticas6.1. Principais Políticas Contabilísticas   6. Nota Introdutória6. Nota Introdutória6. Nota Introdutória   

6.1.1 Bases de mensuração usadas na preparação das 

demonstrações financeiras: 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 

com o princípio do gasto histórico, modificado pela aplica-

ção do justo valor para os Activos financeiros nas rubricas 

411 (Investimentos m Subsidiárias) e 14 (Outros Instrumen-

tos Financeiros). 

6.1.2 Outras Políticas Contabilísticas: 

As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas 

de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em 

cada data de balanço é efectuada uma avaliação da exis-

tência de evidência objectiva de imparidade, nomeada-

mente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de 

caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de 

forma fiável. 

6.1.3 Principais pressupostos relativos ao futuro: 

As demonstrações financeiras foram preparadas numa 

perspectiva de continuidade, não tendo a Santa Casa da 

Misericórdia de Loulé intenção nem a necessidade de liqui-

dar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.  

6.1.4 Principais fontes de incerteza das estimativas 

Não existem situações que afectem ou coloquem algum 

grau de incerteza materialmente relevante, nas estimativas 

previstas nas demonstrações financeiras apresentadas. 

6.2. Inventários6.2. Inventários6.2. Inventários   

O gasto dos inventários conforme o exposto na nota 3 e) 

inclui: 

 Gastos de compra (preço de compra, direitos de 

importação, impostos não recuperáveis, gastos de 

transporte, manuseamento e outros directamente 

atribuíveis à compra, deduzidos de descontos co-

merciais, abatimentos e outros itens semelhantes); 

 Gastos de conversão (mão de obra e gastos gerais 

de produção); 

 Outros gastos adicionais incorridos nos inventários 

para os colocar no seu local de armazenagem; 

 Gasto das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas.  

6.2.1 Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias-

primas – Matérias-primas  

O gasto das mercadorias vendidas e das matérias consu-

midas reconhecido nos exercícios findos em 2017 é deta-

lhado conforme se segue:  

 Produtos Alimentares: 247.708,02€ 

 Material de Farmácia: 14.872,73€ 

 Material de Limpeza: 94.230,34€ 

 Material Hospitalar: 2.453,49€ 

 Material Hoteleiro: 1.930,33€ 

Apuramento do CMVMC – Matérias-primas é apurado da 

seguinte forma: 
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Os inventários são mensurados, através de um programa de 

stocks, por ordem de entrada, pelo gasto médio. O stock 

final encontra-se mensurado pelo gasto médio. 

Não acorreram perdas de imparidade nas rubricas de inven-

tários. 

6.3. Activos Fixos Tangíveis6.3. Activos Fixos Tangíveis6.3. Activos Fixos Tangíveis   

Durante os exercícios findos em 2017 e em 2016 o movi-

mento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos 

tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumu-

ladas foi o seguinte: 

Estes activos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo 

seu gasto de aquisição, tais como os gastos da compra, 

dos impostos não reembolsáveis, bem como quaisquer 

gastos directamente atribuíveis para colocar o activo a 

funcionar da forma pretendida. No caso dos imóveis, os 

activos encontram-se mensurados pelo valor de contrato 

(escritura publica). 

Não acorreram perdas de imparidade nas rubricas de acti-

vos tangíveis. 

 

Durante os exercícios findos em 2017e em 2016 o movi-

mento ocorrido nas depreciações acumuladas foi o seguin-

te: 

As depreciações foram calculadas a taxas constantes decor-

rentes do decreto-lei 78/89 de 3 Março, com as seguintes 

taxas: 

 Edifícios e outras construções – 2% 

 Equipamento Básico – 16,66% 

 Equipamento de Transporte – 20% 

 Equipamento Administrativo – 16,66% 

Os activos fixos tangíveis são depreciados de acordo com 

os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:  

 Edifícios e outras construções – 50 anos. 

 Equipamento Básico – 6 anos 

 Equipamento de Transporte – 5 anos 

 Equipamento Administrativo – 6 anos 

Não acorreram perdas de imparidade nas rubricas de acti-

vos tangíveis. 

6.4. Rédito6.4. Rédito6.4. Rédito   

O rédito reconhecido pela Instituição em 2016 e em 2015 

é detalhado conforme se segue:  

Movimentos Mercadorias 
Matérias-Primas 
subsidiárias e 
de consumo 

Saldo Inicial    20.339,55 

Compras   359.390,24 

Regularizações     

Saldo Final   12.094,84 

Custo das Mercadorias e das 
Matérias Consumidas    

367.634,95 

Rubricas 
Saldo inicial 

2016 
Aquisições Saldo final 2017 

Activos Tangíveis       

Terrenos e Recursos Natu-
rais 

5.235,29     5.235,29   

Edifícios e Outras Constru-
ções 

6.848.422,44    6.848.422,44   

Equipamento Básico 580.891,19 12.745,79 593.636,98 

Equipamento de Transporte 150.352,01  150.352,01 

Equipamentos Administrati-
vo 

132.483,55  132.483,55 

Outros Activos Fixos     
Tangíveis 

17.393,35 10.531,95 27.925,30 

Activos Fixos Tangíveis em 
Curso 

70.743,39   70.743,39 

TOTAIS 7.805.521,22 23.277,74 7.828.798,96 

Rubricas 
Saldo Inicial 

2016 
Aumentos 

Saldo final 
2017 

Activos Tangíveis       

Terrenos e Recursos 
Naturais 

      

Edifícios e Outras 
Construções 

1.392.164,75   140.868,45   1.533.033,20   

Equipamento Bási-
co 

558.628,64   7.539,31   566.167,95   

Equipamento de 
Transporte 

129.803,92   9.001,28   138.805,20   

Equipamentos Ad-
ministrativo 

100.278,58   8.075,29   108.353,87   

Outros Activos Fixos 
Tangíveis 

76.533,72   5.797,20   82.330,92   

Activos Fixos Tangí-
veis em Curso 

   

TOTAIS 2.257.409,61   171.281,53   2.428.691,14   

Rubricas 2017 2016 

Vendas   

Prestação de Serviços 1.269.382,14 € 1.203.773,86 € 

Juros 13.353,29 € 30.280,91 € 

Rendimentos              
suplementares 

64.397,22 € 59.638,65 € 
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6.5. Subsídios e Outros Apoios6.5. Subsídios e Outros Apoios6.5. Subsídios e Outros Apoios   

6.5.1 Subsídios relacionados com activos – são subsídios 

não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis 

e estão apresentados no balanço como componente do 

fundo patrimonial. São imputados, como rendimento do 

exercício, na proporção das depreciações efectuadas em 

cada período. 

Na SCML este tipo de subsídios são afectos ao edifício Lar/

Centro dia e ao Edifício Hospital. 

1. Edifício Lar/Centro dia:  

a) PIDDAC – 639.683,37€ ________________Rendimento 

considerado em 2017: 20.740.38€ 

b) CML –153.841,34€____________________Rendimentos 

considerado em 2017: 4.987,98€ 

2. Edifício Hospital (Construção)  

a) IGIF – Ministério da Saúde: 172.000€_____Rendimentos 

considerado em 2017: 4.000,00€ 

b) CML – 1.010.233,20€_______________Rendimentos 

considerado em 2017: 23.493,79€ 

c) HPP Sul – 57.431,90€___________________ Rendimentos 

considerado em 2017: 1.329,60€ 

d) Programa Modular – 647.073,14€_______________ 

Rendimentos considerado em 2017: 15.000,00€ 

 

6.5.2 Subsídios relacionados com rendimentos – são subsí-

dios a assegurar em rentabilidade mínima de exploração. 

Encontram-se discriminados da seguinte forma: 

a) ISS – Centro Distrital Faro – 638.687,97€;  

b) ARS – 555.895,79€. 

c) Autarquias –CML- 18.026,39€  

6.6. Instrumentos Financeiros6.6. Instrumentos Financeiros6.6. Instrumentos Financeiros   

A Santa Casa de Misericórdia detém uma participação de 

10% do Capital social da sociedade HL Hospital de Loulé 

S.A, pessoa colectiva 508 832 888, com sede na Avenida 

Marçal Pacheco, em Loulé, freguesia de São Clemente, 

concelho de Loulé, com o capital de 750.000,00€. 

Esta participação representa 15.000 acções a 5€ cada 

(75.000,00€). No entanto devido à aplicação do método 

de equivalência patrimonial e pelo facto da entidade parti-

cipada ter apresentado prejuízo no triénio de 2010/2012, 

este valor foi anulado, por contrapartida da conta 5713 

(Ajustamentos em activos financeiros relacionados com 

método de equivalência patrimonial). 

No exercício de 2017 não foi reflectido o MEP, uma vez 

que, a entidade participada não tinha o balanço à data de 

encerramento das contas da SCML, pelo que, em Março 

de 2018, será reflectido o resultado da participante nas 

contas de capital próprio. 

A Outra rubrica que compõem o total dos investimentos 

financeiros, são 914,19€ que corresponde ao fundo de 

compensação dos trabalhadores, referente aos funcioná-

rios contratados após 01/10/2014. 

 Activo Corrente com valores inferiores ao gasto do 

mercado: 

Títulos negociáveis (Outros Activos Financeiros), a SCML 

tem neste nesta rúbrica investimentos feitos em obrigações 

e num seguro. Em todos não há risco, ou seja, não estão 

sujeitos á volatilidade dos mercados de capitais.  

Á data de 31/12/2017, todos eles se encontram sobreva-

lorizados. No entanto foi opção não considerar nenhum 

ganho, pelo excedente do justo valor em relação ao preço 

de aquisição, por este se encontrarem á data 31/12/2017 

a cima do par, ou seja, valorizados acima daquilo que 

custaram. 

 

Esperou-se pelo resgate/alienação para que seja apurado 

o rendimento efectivo. 

6.7. Benefícios dos Empregados6.7. Benefícios dos Empregados6.7. Benefícios dos Empregados   

6.7.1 Número médio de pessoas ao serviço da Santa Casa 

da Misericórdia, no exercício, repartido por empregados e 

assalariados. 

 Número de pessoas ao serviço: 113 

 Número de horas trabalhadas semanais: 38 h 

 Pessoas remuneradas ao serviço a tempo completo: 

121 

 Contrato sem termo: 96 

 Contrato com termo certo: 17 

 Prestadores de Serviços: 3 

 Estagiários: 0 

 

6.7.2 O Órgão directivo é constituído por 7 elementos: 

1- Provedor; 

1- Vice – Provedor; 

1- Tesoureiro; 

1- Secretário; 

3- Vogais. 

Nenhum dos elementos que compõe o órgão directivo é 

remunerado. 
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6.8.1 Remunerações variáveis aos empregados: 

Designação Valor 

Feriados 10.653,03€  

Subsídio de Turno 22.468,30€  

Férias não Gozadas 5.246,92€  

Gratificações 21.335,00€  

Trabalho Nocturno 18.128,53€  

Subsídio de Alimentação 573,00€  

Retroactivos 534,55€  

Subsídio de Alimentação 77.215,16€  

Total Remunerações Variáveis 156.154,49€  

6.8.2  Número de utentes por valência durante o exercício: 

 Lar: 120 utentes (60 utentes comparticipados; 60 

utentes não comparticipados); 

 Centro dia: 31 utentes; 

 Apoio Domiciliário: 59 utentes; 

 Apoio Domiciliário Integrado: 3 utentes; 

 Cantina Social: 30 utentes. 

 

6.8.3 Fundos Patrimoniais e sua variação durante o exercí-

cio: 

Rubricas Saldo inicial 2016 Aumentos Reduções Saldo final 2017 

51 - Fundos 550.000,00   550.000,00 

52 - Acções (quotas) próprias :         

     521 - Valor nominal          

     522 - Prémios e descontos          

53 -Outros Instrumentos de Capital 
Próprio  

        

54 - Prémios de emissão de acções 
(quotas)  

        

55 - Reservas :         

      551 - Reservas legais          

      554 - Reservas livres         

57- Ajustamenteos em Activos Finan-
ceiros 

        

56 - Resultados transitados  5.157.303,46   181.953,05     5.339.256,51   

59- O.Variações nos Fundos Patrimo-
niais 

3.012.966,62    69.551,75   2.943.414,87   

818 - Resultado Liquido do Período 181.953,42    73.756,25   108.197,17   

Totais 8.902.223,50 181.953,05 143.308,00 8.940.868,55 

a) Conta 51 – Corresponde ao fundo social da Instituição. 

Este valor foi encontrado aquando da entrada em vigor do 

POCIPSS, pela diferença entre os activos e os passivos. Em 

2016 foi registado, através de deliberação da Assembleia-

geral, que o fundo social é 550.000€. 
 

b) Conta 56 – Representa os resultados acumulados obti-

dos pela Instituição ao longo dos períodos. 

c) Conta 59 – Nesta conta estão reflectidos os subsídios ao 

e a doações associados com activos fixos tangíveis e a re-

percussão do uso do MEP. 
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6.8.4 Fluxos de Caixa 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e 

seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários 

imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a 

três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetá-

rio, líquidos de descobertos bancários e de outros financia-

mentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equiva-

lentes em 2017 detalha-se conforme se segue: 

Rubricas 2017 2016 

1- Caixa    

1.1 Numerário 2.152,30 € 1.470,66 € 

2-Depositos Bancários 
Mobilizáveis 

   

2.1Depósitos á Ordem 254.272,98 € 111.358,89 € 

2.2Aplicaçõe de Tesou-
raria 

945.300,00 € 124.121,42 € 

2.3Depósitos Prazo 2.200.300,25 € 2.915.147,19 € 

Caixa e seus            
Equivalentes 

3.402.025,53 € 3.152.098,16 € 

6.8. Outras Informações6.8. Outras Informações6.8. Outras Informações   
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6.8.5 Activo Não Corrente 

Propriedade de Investimento – Esta rubrica representa o 

valor líquido dos imóveis arrendados pela instituição, dos 

quais se estão a auferir rendimentos. Decompõem-se da 

seguinte forma: 

 Artigo Rústico 9829 :………………………..121.49€ 

 Edifício Av. Pacheco, artigo 5155:…...399.038,32€ 

 Edifício Av. José da Costa Mealha:…….99.759,58€ 

 Ed i f í c io  Av .  Jo sé  da  Cos ta  Mea-

lha,66…..49.879,79€ 

 Edifício Rua Francisca Aragão, 2…………2.992,79€  

 Edifício solar das Palmeiras, 2. Esq. ……17.888,26€ 

 Artigo Urbano 5639 – Rua Tenente Cabeçadas: 

           47.175,13€ 

 Artigo Urbano 36 e 38 – Largo Tenente Cabeçadas: 

80.000,00€ 

 Artigo Urbano 59 e 65 – Largo Tenente Cabeçadas 

42: 130.000,00€ 

 Artigo Urbano 294 – Largo Tenente Cabeçadas: 

66.500,00€ 

O valor das depreciações acumuladas nesta rubrica é 

527.264,80€. 

 

6.8.6 Activo Corrente 

Clientes – Esta rubrica contempla os saldos dos utentes com 

dividas á instituição á data de balanço, divididas por valên-

cias. É espectável, que estas dívidas dos utentes sejam total-

mente recebidas dentro dos próximos 3 meses, motivo pelo 

qual, não se prevê qualquer perda por imparidade. 

O desdobramento da rubrica é o seguinte: 

Lar Comparticipado 6.928,00 € 

Lar não Comparticipado 1.635,36 € 

Centro dia 698,71 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 1.236,75 € 

Serviço de Apoio Domiciliário Integrado 840,00 € 

Utentes Cofre e Afins 508,13 € 

TOTAIS 11.846,95 € 

Outras Contas a Receber – O saldo desta rubrica do balan-

ço da instituição decompõe-se da seguinte forma: 

Rubrica 2017 2016 

Adiantamentos ao Pessoal 0,00 € 0,00 € 

Fornecedores   951,15 € 

Devedores Por Acréscimos 
de Rend. 163.424,10 € 214.361,19 € 

TOTAIS 163.424,10 € 215.312,34 € 

Na rubrica de Devedores de Acréscimos por Rendimentos a 

decomposição é seguinte: 

 Divida da Casa da Primeira Infância de Loulé: 

70.213,92€; 

 Apoios da Segurança Social (Subsídios de Dezem-

bro recebidos em Janeiro de 2018): 5.802,72€; 

 Apoios ARS (Subsídios de Novembro e Dezembro 

recebidos em Janeiro e Fevereiro de 2018): 

86.240,79€; 

 Renda da Living Message, Lda. 1.166,67€. 

 Estado – estão reflectidos no balanço a 

31/12/2017, 3.046,49€, que se referem a pedidos 

de reembolso de IVA, no âmbito do novo regime de 

reembolsos de IVA nos produtos alimentares.  

Diferimentos – o saldo devedor desta rubrica corresponde 

á soma dos gastos a reconhecer no próximo ou nos próxi-

mos exercícios económicos, conforme as políticas contabi-

lísticas seguidas pela instituição, decompondo-se da se-

guinte forma:  

Rubrica 2017 2016 

Seguros 2.332,84 € 2.458,18 € 

Grandes Reparações 84.953,94 € 20.480,84 € 

Outros G. Operacionais 844,15 € 5.146,05 € 

TOTAIS 88.130,93 € 28.085,07 € 
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6.8.7 Passivo Corrente  

Fornecedores – Nesta rubrica está contemplada todas as 

dívidas a fornecedores com quem a instituição tem uma 

prática reiterada na aquisição de bens e serviços. Esta divi-

da irá ser paga no decorrer do mês de Janeiro de 2018, o 

valor é de 28.427,69€. 

Estado e Outros Entes Públicos - o Saldo credor da conta 

estado e outros Entes Públicos decompõe-se da seguinte 

forma: 

Rubricas 2017 2016 

Retenções Trabalho             
Dependente 

5.390,00 € 6.181,00 € 

Retenções Trabalho             
Independente 

500,00 € 507,45 € 

IVA 10.301,91 € 10.038,48 € 

Segurança Social 30.544,51 € 30.357,72 € 

Fundo de Compensação       
do Trabalho 

297,84 € 215,61 € 

TOTAIS 47.034,26 € 47.300,26 € 

Outras Contas a Pagar – o saldo desta rubrica decompõe-

se da seguinte forma: 

Rubricas 2017 2016 

Credores por         
Acréscimos de Gastos 

177.645,03 € 130.172,08 € 

Outros Credores 100.885,43 € 142.157,74 € 

Sindicatos 0,00 € 5,96 € 

Penhoras 0,00 € 163,87 € 

Fornecedores de       
Investimentos 5.300,17 € 8.480,27 € 

TOTAIS 283.830,63 € 280.979,92 € 

6.8.8 Rendimentos    

Outros Rendimentos e Ganhos - A decomposição da rubri-

ca de “Outros rendimentos e ganhos” no exercício de 2016 

é conforme se segue: 

Rubricas 2017 2016 

Outros Rendimentos    
Operacionais 

20.163,80 €    

Rendimentos Suplementa- 64.397,22 € 59.638,65 € 

Descontos p.p Obtidos 0,00 € 0,00 € 

Rendas de Imóveis 263.053,60 € 261.181,98 € 

Outros Rendimentos 109.238,31 € 169.386,13 € 

TOTAIS 456.852,93 € 490.206,76 € 

Outros rendimentos contemplam:  

 Correcções de Exercícios Anteriores: 25.811,38€; 

 Venda de Sucata: 163,80€; 

 Distribuição de Resultados do Hospital: 20.000€; 

 Imputação de Subsídios p/ Investimentos: 

69.564,59€; 

 Contrato de Inserção: 5.771,26€ 

 Donativos: 8.091,08€. 
 

Juros e Rendimentos Similares Obtidos  

Gastos e Perdas de Financiamento 

Rubricas 2017 2016 

Juros Obtidos de 
Depósitos 

13.353,29 € 30.281,91 € 

TOTAIS 13.353,29 € 30.281,91 € 

6.8.9 Gastos  

Fornecimentos e Serviços Externos – A rubrica de 

“Fornecimentos e serviços externos” no exercício findo em 

2017 é detalhada conforme se segue: 

Fornecimento e Serviços 
Externos 

2017 2016 

Subcontratos 664.776,25 € 566.509,61 € 

Trabalhos Especializados 27.213,58 € 39.176,23 € 

Publicidade 115,62 € 79,95 € 

Vigilância e Segurança 569,66 €   

Honorários 23.819,80 € 24.035,59 € 

Conservação e Reparação 53.334,56 € 47.983,85 € 

Ferramentas e Utensílios 4.915,22 € 3.318,40 € 

Livros e Documentação    
Técnica 

16,90 €   

Material de Escritório 3.797,10 € 5.678,81 € 

Artigos p/ Oferta 802,50 € 1.481,25 € 

Electricidade 40.807,43 € 40.849,37 € 

Combustíveis 21.823,26 € 24.453,45 € 

Água 0,00 € 0,00 € 

Deslocações e Estadas 1.880,07 € 1.261,53 € 

Transporte de Mercadorias 0,00 € 0,00 € 

Rendas e Alugueres 0,00 € 18,34 € 

Comunicação 3.339,71 € 3.861,08 € 

Seguros 5.524,24 € 1.975,36 € 

Contencioso e Notariado 120,01 € 719,71 € 

Limpeza, Higiene e          
Conforto 

13,50 €   

Outros Serviços 2.769,01 € 5.425,99 € 

Totais 855.638,42 € 766.828,52 € 

Os outros serviços contemplam gastos com aquisição de 

documentação da ARS, gastos com rouparia, louças, com o 

cobrador de quotas e gastos com funerais. 
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Gastos com Pessoal – No período de 2017 os Gastos com 

Pessoal decompõe-se da seguinte forma:  

Outros Rendimentos e Ganhos 

Rubricas 2017 2016 

Remunerações 1.139.113,35 € 1.014.442,06 € 

Indemnizações 13.369,70 € 17.350,00 € 

Encargos TSU 239.520,36 € 226.498,06 € 

Seguros de Acidentes 
Pessoais 6.914,29 € 7.570,95 € 

Outros Gastos c/
Pessoal 

3.060,50 € 5.425,50 € 

TOTAIS 1.401.978,20 € 1.271.286,57 € 

A Rubrica Remunerações contempla as remunerações de 

carácter fixo (Ordenados Mensais), o subsídio de Férias e 

Natal e remunerações variáveis.  

Os Outros Gastos com Pessoal são Medicina no trabalho: 

2.544,50€, Formação Profissional: 516€. 

Outros Gastos e Perdas – os valores desta rubrica decom-

põe-se da seguinte forma: 

Outros Gastos e Perdas 

Rubricas 2017 2016 

Impostos 1.572,93 € 476,24 € 

Quotizações    

Donativos    

Outros Gastos e Perdas 51.807,52 € 6.137,85 € 

TOTAIS 53.380,45 € 6.614,09 € 

Juros e Gastos Similares Suportados – o Valor de 318,56€ 

é referente a comissões e serviços bancários. 

6.8. Outras Informações6.8. Outras Informações6.8. Outras Informações   
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SANTA CASA  

DA MISERICÓRDIA  

DE LOULÉ 


