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― 
Dois mil e dezoito assumiu-se como um ano-chave para a Mutualista Covilhanense. Após a 
recuperação financeira conseguida em 2017, a Associação continuou ao longo de 2018 a 
apostar numa gestão rigorosa, empenhada e transparente, mas também ambiciosa, alcançando 
um dos grandes objetivos a que se propôs esta Direção: o equilíbrio financeiro. Fecha-se assim 
um ciclo, para outro se abrir. Um ciclo que permite olhar o futuro com tranquilidade e confiança, 
para solidamente empreendermos novos e estruturantes investimentos, como é o caso da 
criação de um Hostel Social na zona histórica da cidade da Covilhã, cuja obra arranca em 2019. 

A Associação está financeiramente mais forte em resultado de uma evolução económica muito 
positiva. Terminámos 2018 com um resultado líquido positivo superior a quinze mil e quinhentos 
euros e, pelo segundo ano consecutivo, gerámos proveitos superiores a 1,6 milhões de euros. 
O resultado operacional cresceu para 36 mil euros e o EBITDA registou 124 mil e 600 euros. As 
diferentes valências/serviços da Associação prosperaram, com especial destaque para a 
Farmácia, que pela primeira vez ultrapassou o meio milhão de euros em vendas. São resultados 
que demonstram claramente que a Mutualista Covilhanense continua firme na senda do 
crescimento. 

O Centro Clínico ganhou cinco especialidades médicas, entre as quais a de Cardiologia. E a 
Unidade Móvel de Saúde e de Apoio Social e Psicológico chega a cada vez mais pessoas nas 
freguesias rurais do concelho da Covilhã, e com mais serviços. No total, são já mais de 350 os 
associados da Mutualista nas aldeias do concelho. Em 2018 expandimos o serviço médico a 
sete das localidades servidas e começámos a implementar a iniciativa itinerante “Oficina de 
Atividades”. Em paralelo, a Unidade Móvel acolheu duas investigações da Universidade da 
Beira Interior, com desenvolvimento de equipamentos e aplicações móveis sem fios na área da 
saúde: uma do Departamento de Informática e outra da Faculdade de Ciências da Saúde.   

Em virtude do seu carácter inovador e do seu impacto junto dessas populações, o projeto da 
Unidade Móvel de Saúde foi em 2018 apontado como exemplo a seguir a nível regional e 
nacional, primeiro por um estudo realizado pela Universidade Católica do Porto com o apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian, que o incluiu no “Guia de Boas Práticas Ageing in Place”, e 
depois pela CCDR Centro, ao atribuir-lhe o 1º lugar do Prémio de Boas Práticas em 
Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro na categoria “Saúde +”. Outro dos 
momentos marcantes para o projeto no ano em apreço foi a atribuição do Prémio Fidelidade 
Comunidade, do Grupo Fidelidade, que impulsionou a nossa atuação nas aldeias. São 
reconhecimentos e prémios que, tais como outros no passado (BPI Seniores e Inovar para 
Melhorar), atestam que estamos no bom caminho e nos impelem para a frente, determinados 
em prosseguir a nossa missão. 

Em 2018 continuámos a privilegiar as parcerias estratégicas para melhorar a nossa atuação nas 
áreas social e da saúde, assim como a criação de mais benefícios, vantagens e serviços para 
os associados. Paralelamente, desenvolvemos diversos projetos e ainda candidaturas a fundos 
comunitários, com vista à realização de novos investimentos. O objetivo supremo é o de 
melhorar continuamente os serviços prestados a todos os que connosco se cruzam no dia-a-
dia, principalmente aos associados, aos familiares e também utentes das Respostas Sociais.  

Prosseguimos igualmente com a qualificação das Respostas Sociais. Exemplo disso é o novo 
projeto “Mental Gym em Casa”, assente em programas de estimulação cognitiva ao domicílio, 
direcionado para os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, lançado no último trimestre do 
ano e que consolidaremos em 2019. A par deste projeto, concebemos outro, que dá pelo nome 
de “Jovens e Idosos num Clique”, distinguido em 2018 com o Prémio BPI Seniores, através do 
qual lançámos as bases para a criação de uma Sala Multimedia para os seniores 
institucionalizados no edifício-sede já no próximo ano. 

Em suma, 2018 foi mais um ano de intensa atividade, com uma atuação e gestão orientadas 
para um futuro sustentado e sustentável, determinante para a abertura desde novo ciclo que 
agora se inicia. A Mutualista Covilhanense é um projeto coletivo que cresce de ano para ano, 
para o qual têm sido determinantes a cooperação e o empenho dos colaboradores da Instituição, 
a quem cumpre endereçar um especial agradecimento, e a colaboração dos parceiros, públicos 
e privados, dos fornecedores, das instituições financeiras e demais entidades da sociedade civil 
que nos têm acompanhado no desenvolvimento deste grande projeto que é a Mutualista 
Covilhanense. 
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TURISMO SÉNIOR 
 
Hostel Social 
― 
Assegurado financiamento para a obra de requalificação de imóvel na Avenida 
de Santarém em Hostel Social  

Conclusão de projetos de arquitetura e engenharia 
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Financiamento via Fundo Jessica 
Fruto de um intenso trabalho com vista à requalificação do imóvel que a 
Associação possui na Avenida de Santarém (Covilhã) – com realização de 
candidaturas, elaboração/conclusão de projetos e consultas diversas –, a 
Associação assegurou em dezembro o financiamento necessário para a sua 
concretização e arranque das obras em 2019, através de: 

Fundo Jessica – Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas, instrumento financeiro promovido pela Comissão Europeia e 
desenvolvido pelo Banco Europeu de Investimento. 

 

Operação financeira 
Valor total do investimento: 731.074,78 € 

Capitais próprios: 231.074,78 € (valor do terreno) 

Financiamento MLP Programa Jessica: 500.000,00 € 

Estrutura aprovada pelo BEI: 80% Jessica e 20% BPI 

Participação:  

Jessica: 400,000.00 € (80%)  

BPI: 100,000.00€ (20%) 

 

O imóvel   
Localização: Avenida de Santarém, freguesia de Covilhã e Canhoso (Covilhã) 

Área de implantação do edifício: 358m2 

Área total do terreno: 3.415,8m2  

Constituição: 3 pisos habitáveis + Sótão 

Ano de construção: 1936  

 

O projeto: Hostel Social 
Objeto 
Requalificar o edifício em hostel (turismo social), com reabilitação do espaço 
exterior e implementação de equipamentos. 
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Público-alvo 
Famílias, Crianças, jovens e seniores. 

Associados da Instituição e membros da rede da União das Mutualidades 
Portuguesas (70 mutualistas, que juntas têm um total de 700.000 associados e 
representam cerca de 2.500.00 beneficiários). 

 

Objetivos 
Revitalizar um património urbano devoluto. 

Refuncionalizar um edifício habitacional para uso turístico (Turismo Social). 

Criar uma Infraestrutura para fins turísticos sociais. 

Recuperar um imóvel degradado localizado num bairro histórico da cidade. 

Beneficiar da localização do Imóvel, sua exposição solar e panorâmicas. 

 

Capacidade: 38 camas 
 
5 dormitórios (cada um com 2 beliches para 4 pessoas) 

2 suites com wc individual 

7 quartos de casal (wc comuns) 

Sala c/ kitchnet (um por piso) 

Casas de banho com separação por sexo (uma por piso) 

1 casa de banho adaptada a deficientes (no R/C) 

1 elevador panorâmico 

Área comum no piso 1 com: salão c/ lareira, várias zonas de estar e copa/bar de 
apoio 

Lavandaria, rouparia, zonas técnicas (R/C) 

 

Intervenção no exterior 
Piscina; Balneários; Áreas de circulação; Áreas de estadia; Áreas pavimentadas 

A obra manterá a traça original do edifício, bem como as tonalidades da 
fachada (tom ocre) e a pedra de granito do anexo (atual garagem).  
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SAÚDE 
 
Unidade Móvel  
de Saúde 

― 
Expansão do serviço médico (Clínica Geral) 

Alargamento do projeto a Verdelhos e Pereiro 

Introdução da iniciativa itinerante “Oficina de Atividades” 

Projeto vence mais 2 prémios nacionais 
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Evolução do projeto em 2018 
 

JANEIRO  

Alargamento do projeto a Verdelhos, com regularidade semanal, na vertente 
farmacêutica - acompanhamento e aconselhamento. 

Introdução do Programa de Saúde Visual e Auditiva “Ouviste? – Ver melhor, 
Ouvir mais” nas localidades servidas pelo projeto, com consultas de optometria 
e audiologia grátis (parceria c/ Ópticas Lince e Clínica Oftalmológica M. A. Dias 
dos Santos) 

ABRIL 

Após período experimental (1º trimestre), expansão do serviço médico (Clínica 
Geral) a 7 das 9 localidades servidas: Aldeia de São Francisco de Assis, Barroca 
Grande, São Jorge da Beira, Casal de Santa Teresinha, Vale da Cerdeira, 
Cambões e Minas da Panasqueira. 

MAIO 

Projeto vence Prémio Fidelidade Comunidade, atribuído pelo Grupo Fidelidade, 
para criação de uma iniciativa itinerante denominada de “Oficina de Atividades” 
– realização de ateliês de Exercício Físico e de Informática/Multimedia nas 
localidades servidas – e apoio à expansão do serviço médico. 

Projeto integra Guia de Boas Práticas “Ageing in Place”, obra com 81 bons 
exemplos nacionais, elaborado pela Universidade Católica do Porto (Faculdade 
de Educação e Psicologia) com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. 

SETEMBRO 

Alargamento do projeto ao Pereiro (na freguesia de Sobral de São Miguel), em 
todas as suas vertentes. 

NOVEMBRO 

Arranque da iniciativa “Oficina de Atividades”, com estreia em Casal de Santa 
Teresinha e Vale da Cerdeira 

Projeto vence 1º Prémio de Boas Práticas em Envelhecimento Ativo e Saudável 
da Região Centro na categoria “Saúde +”, atribuído pela CCDR Centro e 
consórcio Ageing@Coimbra, e é apresentado no 6º Congresso Regional de 
Envelhecimento Ativo e Saudável (em Coimbra). 

DEZEMBRO 

Integração do projeto no Catálogo de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e 
Saudável da Região Centro (CCDR Centro). 

Planificação da introdução da iniciativa “Oficina de Atividades” noutras 
localidades. 
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Atividade da Unidade Móvel de 
Saúde em 2018 em números 

10 
Localidades servidas com regularidade 
(Trigais, Aldeia S.F. Assis, Barroca Grande, Cambões, Vale da 
Cerdeira, Casal de Santa Teresinha, Minas da Panasqueira, São 
Jorge da Beira, Verdelhos e Trigais) 

2544 Rastreios/atos de enfermagem 

7 Ações de sensibilização 

362 Consultas médicas (Clínica Geral) 

138 Rastreios/Consultas de Optometria e Audiologia (Programa 
“Ouviste? – Ver melhor, Ouvir mais”) 

 

Outras atividades: 
Investigação. Ao longo de 2018, a UMS foi palco de 2 investigações: uma da 
Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, com testagem de uma aplicação 
denominada de “Dodo”, instrumento de monitorização de parâmetros 
fisiológicos, associado a uma aplicação que envia alertas para o médico; e outra 
do Departamento de Informática (UBI) / Instituto Telecomunicações, a Health 
App, que permite realizar um traçado preliminar de um eletrocardiograma, entre 
outras funcionalidades. 

Apresentações do projeto. Das várias apresentações, destacam-se uma na 
Universidade de Verão Montepio – Autónoma, a convite da Associação 
Mutualista Montepio, e outra no Seminário “Envelhecer no Lugar”, na Guarda, a 
convite do CEI – Centro de Estudos Ibéricos e no seguimento da sua inclusão 
no Guia de Boas Práticas “Ageing in Place” 

Datas temáticas, rastreios e ações diversas. Acompanhamento e apoio em 
Caminhadas (Contra o Cancro da Mama; Marcha dos Trabalhadores do 1º de 
Maio); rastreios no 42º aniversário do Grupo Desportivo Animação Cultural da 
Bouça, no Dia do Patrono da Escola Pêro da Covilhã, no Dia Mundial da Diabetes 
(Verdelhos) e na Borralheira; atividades recreativas nas aldeias servidas em 
colaboração com as Juntas de Freguesia (Magusto, Festa de Natal, etc), entre 
outros. 

Organização de uma Caminhada. “Caminhada Rota dos Mineiros”, em parceria 
com o Município da Covilhã, Centro de Ativ’Idades e Juntas de Freguesia de ASF 
de Assis e de São Jorge da Beira. 

Distribuição de cabazes de Natal. Doados pelo Grupo Fidelidade, parceiro do 
projeto, e distribuídos a famílias carenciadas das freguesias rurais servidas pelo 
projeto por altura do Natal. 



  
 

 

 

12 | Mutualista Covilhanense Relatório e Contas  
Exercício de 2018 

 

Objetivos 
 

Saúde 

Realizar rastreios cardiovasculares (glicémia, triglicéridos, colesterol, tensão 
arterial, etc) 

Realizar atos de enfermagem (pensos, injeções, etc) 

Promover o uso correto do medicamento, através do serviço de Preparação 
Individualizada da Medicação (PIM) 

Promover ações de sensibilização sobre os problemas de Saúde mais 
frequentes, a necessidade de estilos de vida saudáveis e as situações de risco 
sazonais 

Proporcionar consultas de clínica geral com regularidade em localidades onde o 
Serviço Nacional de Saúde não chega ou é insuficiente (com limite de nº de 
consultas). 

 

Apoio Psicológico 

Identificar situações de pobreza e de exclusão social, providenciando respostas 
sociais e concertadas  

Promoção de rastreios ao nível da Saúde Mental 

Realização de avaliações psicológicas 

Realização de acompanhamento psicológico individual e/ou em grupo, partindo 
da avaliação das necessidades 

 

Público Alvo 

O público-alvo da Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense 
corresponde à população das freguesias rurais do concelho da Covilhã, com 
especial incidência na mais idosa (mais de 65 anos de idade) e com limitações 
físicas ou geográficas de acesso.   
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Os 25 parceiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntas de freguesias 

União de Freguesias de Cantar Galo e Vila do Carvalho; Junta de Freguesia de 
S. Jorge da Beira; Junta de Freguesia de Cortes do Meio; Junta de Freguesia de 
Sobral de São Miguel; Junta de Freguesia de Verdelhos; União de Freguesias 
de Vale Formoso e Aldeia de Souto; União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo; 
Junta de Freguesia de Orjais; Junta de Freguesia de Aldeia de São Francisco de 
Assis; Junta de Freguesia de Casegas e Ourondo; Junta de Freguesia do 
Dominguiso; Junta de Freguesia do Ferro; Junta de Freguesia da Erada. 

 

Instituições 

Centro Social Nossa Senhora da Conceição Vila do Carvalho; Centro de 
Convívio e Apoio à 3ª Idade do Tortosendo; Centro Social Nossa Senhora do 
Aleixo Unhais da Serra; Centro Social Vales do Rio; Centro Apoio a Crianças e 
Idosos Cortes do Meio. 
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Oficina de atividades 

― 
Lançamento e arranque de nova iniciativa, integrada na Unidade Móvel de 
Saúde, com dois ateliês temáticos: Exercício Físico e Informática/Multimedia 
Iniciativa apoiada pelo Grupo Fidelidade (Prémio Fidelidade Comunidade 2018) 
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O que é? 
A Oficina de Atividades é uma iniciativa itinerante, lançada em novembro, com 
dois ateliês temáticos semanais (Exercício Físico e Informática/Multimedia), que 
tem como público-alvo os beneficiários do serviço da Unidade Móvel de Saúde. 
Para o efeito, a equipa foi reforçada com um Técnico de Informática/Multimedia 
e um Professor de Exercício Físico.  

  
Exercício Físico 

(Saúde) 
Informática/Multimédia 

(Intervenção Social) 
 

3 localidades abrangidas em 2018:  
Casal de Santa Teresinha (início em novembro) 
Vale da Cerdeira (início em novembro) 
Verdelhos (início em dezembro) 

O projeto pretende chegar em 2019 a outras localidades servidas pela UMS. 

 

Objetivos 
Promover o envelhecimento ativo e saudável 

Combater o isolamento da população sénior 

Promover a inclusão digital dos idosos  

Promover a criatividade, a aquisição/manutenção de conhecimentos e 
competências e o desenvolvimento de competências individuais e sociais 
positivas 

Promover o exercício físico e hábitos saudáveis 
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Programa de Saúde 
Visual e Auditiva 
“OuViste? – Ver melhor, 
Ouvir mais”  

― 
Execução de um Programa de Saúde Visual e Auditivo, integrado no projeto da 
Unidade Móvel de Saúde e com extensão ao Centro Clínico. 
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Em que consistiu? 
Programa preconizado pela Mutualista Covilhanense em parceria com duas 
entidades privadas, o Grupo Ópticas Lince e a Clínica Oftalmológica M. A. Dias 
dos Santos. O programa iniciou em janeiro e consistiu na realização de consultas 
de optometria e de audiologia gratuitas nas freguesias rurais servidas pela 
Unidade Móvel de Saúde e no Centro Clínico da Mutualista. Paralelamente, o 
Programa incidiu em descontos na aquisição de artigos de ótica, aparelhos 
auditivos e consultas e cirurgias oftalmológicas.  

 

O “OuViste?” em números: 

412 Atendimentos (consultas na UMS e no Centro Clínico; 
rastreios; encaminhamento para Óptica e Clínica 
Oftalmológica; atendimentos na Óptica e Clínica)  

100 consultas nas freguesias rurais servidas pela UMS 
(optometria e audiologia) 

38 rastreios em ação de promoção da saúde na cidade da 
Covilhã 

138 consultas no Centro Clínico (optometria e audiologia) 

92 associados atendidos diretamente na Óptica e Clínica 

 
Os parceiros: 
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O “OuViste?” nas freguesias rurais 

Consultas de Optometria Gratuitas 
Consultas realizadas por um optometrista licenciado na Unidade Móvel de 
Rastreio Visual e Assistência do Grupo Ópticas Lince. 

Exames optométricos para diagnosticar patologias do foro visual ou ocular 
associadas ao envelhecimento que, quando não corrigidas ou tratadas 
atempadamente podem provocar cegueira, tais como:  

• Retinopatia Diabética (doença provocada pela Diabetes, 1ª causa de 
cegueira a nível mundial) 

• Degenerescência Macular Relacionada com a Idade (causa mais 
comum de perda de visão acima dos 50 anos de idade e 2ª causa de 
cegueira a nível mundial) 

• Glaucoma (doença provocada por tensão ocular elevada, 3ª causa de 
cegueira a nível mundial) 

Exames optométricos:  

• Medição da tensão ocular (para prevenir o Glaucoma) 

• Estudo moto-sensorial (avaliações das convergências/visão binocular e 
dos estrabismos) 

• Avaliação da acuidade visual (Refração; a todas as distâncias) 

• Observação do fundo ocular (para prevenir a Retinopatia Diabética e a 
Degenerescência Macular Relacionada com a Idade) 

 

Consultas de Audiologia Gratuitas 
Consultas realizadas por um audiologista do Grupo Ópticas Lince em Unidade 
Móvel ou noutro espaço (consultório ou sala de parceiros da Mutualista: 
instalações de Juntas de Freguesia ou IPSS) 

 

Programa “OuViste?” no Centro 
Clínico da Mutualista 

Introdução de duas novas especialidades: Optometria e Audiologia 

Consultas de optometria e de audiologia gratuitas por profissionais qualificados 
do Grupo Ópticas Lince no Centro Clínico da Mutualista Covilhanense. 
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Centro Clínico:  
5 novas especialidades 

― 
Novas especialidades  
 

   
Consultas de 
Cardiologia 

Descontos p/ associados 
 

Quartas-feiras 
Dr. Carvalho Rodrigues 

Consultas 
Acupuntura 

Descontos p/ associados 
 

Quartas-feiras 
Dr. Pedro Vaz 

Massagens 
Terapêuticas 

Descontos p/ associados 
 

Sábados 
Dr. João Calvário 

   

  

 

Consultas de 
Optometria 

Grátis 
 

Quintas-feiras 
Grupo Ópticas Lince 

Consultas de 
Audiologia 

Grátis 
 

Quintas-feiras 
Grupo Ópticas Lince 

 

 

 

12.150 

Total de atendimentos Centro 
Clínico 
(Associados, não associados e utentes da 
ERPI e Centro de Dia) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

20 | Mutualista Covilhanense Relatório e Contas  
Exercício de 2018 

 

Farmácia para todos 

― 
Crescimento, pelo quinto ano consecutivo, do volume de vendas e do número de 

atendimentos na Farmácia Social, também local de venda de Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) desde agosto de 2016 e, por isso, aberta a 

todos (público em geral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais medidas e ações: 

Colocação de “Cruz” de Farmácia na fachada do edifício da Associação 

Conversações/negociações com a Liga do Porto para inclusão da Farmácia em 
central de compras comum em 2019 

Reforço da equipa da Farmácia 

Frequência de curso de Técnicas de Vendas por parte da equipa 

Continuidade na elaboração de um Plano de Marketing e Comunicação exclusivo 
para a Farmácia (desde 2015) 

Articulação com o serviço da Unidade Móvel de Saúde 

Realização de palestras e rastreios: no Estabelecimento Prisional da Covilhã 
(oito ações); uma ação na Piscina Praia da Covilhã em parceria c/ Associação 
Diabéticos Serra da Estrela (“Diabetes e o Verão”), participação no Dia Municipal 
do Idoso (rastreios no Centro de Ativ’Idades), etc.  

Parcerias (Estabelecimento Prisional da Covilhã, Casa do Menino Jesus, Santa 
Casa da Misericórdia de Belmonte) 
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Saúde: Afluência / 
Atendimentos em 2018 

― 
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RESPOSTAS 
SOCIAIS 
 
Respostas Sociais: mais 
qualidade, mais e 
melhores serviços 
― 
Lançamento do projeto “Mental Gym em Casa”, de estimulação cognitiva ao 
domicílio (para utentes do SAD)  

Projeto “Jovens e Idosos num Clique”, com criação de uma Sala Multimedia 
(desenvolvimento de projetos: conceito, candidatura ao BPI Seniores e projeto 
de obra). Vencedor Prémio BPI Seniores 2018. 

Participação no Projeto Mentha 

Reforço das equipas do SAD 

Contratação de um animador sociocultural 
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“Mental Gym em Casa” 
Novo programa de combate às demências que consiste num Programa de 

Estimulação Cognitiva ao Domicílio prestado gratuitamente, para utentes do 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). 

Projeto lançado em outubro, com a realização de avaliações pela Psicóloga da 

Instituição a um grupo de utentes do SAD com vista ao início das sessões de 

estimulação cognitiva no início de 2019. 

 

Objetivos 
Promover o “ageing in place” (envelhecer no lugar/em casa) 

Retardar o declínio de habilidades cognitivas e, por conseguinte, evitar ou 
retardar a institucionalização 

Preservar habilidades cognitivas essenciais para que os beneficiários possam 
realizar autonomamente as suas atividades quotidianas pelo máximo de tempo 
possível 

Melhorar a qualidade de vida dos utentes do SAD 

 

Como funciona? 
A Psicóloga da Associação visita os beneficiários do projeto uma vez por 

semana, com sessões de estimulação cognitiva individuais, no conforto das suas 

casas, e adaptados a cada um deles. No total, cada beneficiário realiza um bloco 

com um mínimo de 10 sessões. O propósito dessas sessões é melhorar 

competências relacionadas com a memória, a orientação, o cálculo, a linguagem 

e o planeamento, essenciais para a realização de atividades do dia-a-dia como 

ir ao supermercado ou cozinhar. Ao longo das 10 sessões, e também no final, 

são efetuadas avaliações para medir os efeitos da estimulação nas aptidões 

cognitivas de casa sénior e readaptar o programa às suas necessidades. 
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“Jovens e Idosos num 
clique” 
     VENCEDOR DO PRÉMIO BPI SENIORES 2018     . 

Projeto que pretende promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo 

através de uma atuação focada na intergeracionalidade, com recurso às 

tecnologias da informação e comunicação e com criação de uma Sala Multimedia 

no edifício-sede adaptada às necessidades dos idosos. A nova Sala possibilitará 

a elaboração de mini-reportagens, a produção digital de conteúdos multimédia e 

realização de trabalhos de envolvimento entre gerações. Parceiros: 

Departamento de Informática da Universidade da Beira Interior, em particular 

com o Grupo de Investigação NetGNA, e Escola Secundária Quinta das 

Palmeiras. O projeto foi concebido em 2018 e estará a funcionar em 2019. 

 

O que foi feito em 2018? 
Candidatura ao BPI Seniores 2018 (ganha) 
 
Formalização de parcerias com Departamento de Informática da UBI (grupo de 
investigação NetGNA) e Escola Quinta das Palmeiras para o efeito 
 
Projeto para intervenção no espaço que acolherá a Sala Multimedia, através da 
requalificação de um WC localizado no piso 0 do edifício-sede (junto à Sala de 
Convívio) 
 
Aquisição de equipamentos de informática e multimédia 
 
 

Objetivos 
Promover a qualidade de vida e bem-estar da população idosa, em particular dos 
seniores institucionalizados. 

Combater a exclusão digital e tecnológica 

Promover a aprendizagem intergeracional, estimulando a cooperação e a 
partilha de experiências, conhecimentos e saberes 
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Outras apostas 
 

Prossecução da aposta na qualificação das Respostas Sociais, através de: 
Reforço das equipas do Serviço de Apoio Domiciliário 

Contratação de um Animador Sociocultural 

Continuidade no acompanhamento de utentes diagnosticados com demência em 
Sala Snoezelen, inclusive com acolhimento de uma Técnica de Snoezelen 
durante 6 meses (voluntariado). 

Conceção de projeto com vista à criação em 2019 de uma Sala de Grandes 
Dependentes / Demências a partir da requalificação do espaço do atual Ginásio 

Conceção e preparação de novos projetos (“Mental Gym em Casa” e “Idosos e 
Jovens num Clique”) 

Participação no projeto “Mentha” – “Mental Health and Ageing” (como entidade 
parceira), empreendimento colaborativo de investigadores e instituições público-
privadas, sem fins lucrativos, que junta Lisboa, Porto, Viseu e Covilhã e que  visa 
avaliar os efeitos da estimulação cognitiva em pessoas com demência leve. 
Estimulação e avaliações realizadas a utentes do Centro de Dia. 

Continuidade na realização de atividades semanais e celebração de datas 
temáticas 

Prossecução na realização de atividades para seniores com parceiros (ex: 
Escola Secundária Campos Melo) 

Início de processo de aquisição de uma nova viatura adaptada para o Serviço de 
Apoio Domiciliário (concretização no início de 2019) 
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Novos parceiros 
 
Institucionais 
 

Estabelecimento Prisional da Covilhã 

Santa Casa da Misericórdia de Belmonte 

Casa do Menino Jesus 

Grupo Humanitário de Dadores de Sangue 

Associação de Diabéticos da Serra da Estrela 

Casa do Pessoal da Universidade da Beira Interior 

DespUBI – Núcleo de Estudantes de Ciências de Desporto da Universidade da 
Beira Interior 

Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de São Vicente de Paulo 

AECBP - Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor 

Escola Secundária Quinta das Palmeiras 

 
 

Empresas 
 
Mais descontos em parceiros para 
associados 
 

Óptica de São Vicente 

Opticália 

Grupo Ópticas Lince 

Clínica Oftalmológica M. A. Dias dos Santos 
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PROGRAMAS 
SOCIAS 
 
Principais 
programas sociais 
― 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas e Cantinas 
Sociais 

Gabinete de Ação Social 

Unidade Móvel de Saúde e de Apoio Social e Psicológico 

Oficina de Atividades 

Programa de Saúde Visual e Auditiva “OuViste? – Ver melhor, Ouvir mais” 

“No Horizonte das Demências” 
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POAPMC  

(Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas) 

Distribuição mensal de alimentos aos mais carenciados, enquanto entidade 
mediadora, no seguimento da candidatura escolhida pelo Instituto de Segurança 
Social para operar nos concelhos da Covilhã e Belmonte ao abrigo do Programa 
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC). 

Paralelamente, a Associação continuou, até dezembro, a servir refeições sociais 
(Programa Cantinas Sociais). 

O POAPMC nos dois concelhos tem como entidade organizadora o Município da Covilhã. 
São também entidades mediadoras o Município de Belmonte, o Centro de Convívio e Apoio 
à 3ª Idade do Tortosendo, o Centro Social de Nossa Senhora da Conceição (Vila do 
Carvalho), o Centro Social Comunitário do Peso, a Fundação Centro de Assistência Anita 
Pina Calado e o Centro Social e Cultural de Verdelhos 

Juntas asseguram ajuda alimentar a 358 pessoas mensalmente nos concelhos 
da Covilhã e Belmonte. 

 

Gabinete de Ação Social  

(e continuidade do Programa de Emergência Social a 
expensas próprias) 

Durante o ano de 2018, a Associação não recebeu qualquer apoio do Município 
da Covilhã para o Programa de Emergência Social, que vinha executando em 
parceria com a autarquia desde 2014 para combater a exclusão social e, muitas 
vezes, a fome. Mesmo sem esse apoio financeiro, a Mutualista Covilhanense 
continuou a ajudar quem mais precisa através do seu Gabinete de Ação Social, 
a expensas suas, mediante as suas possibilidades, designadamente: 
acompanhamento e encaminhamento de casos sociais; refeições sociais; 
rastreios gratuitos; ajuda com medicamentos (Farmácia); atendimentos no 
Centro Clínico; serviço de teleassistência ao domicílio (Apoio a Idosos Isolados); 
etc. 

Em junho de 2018, a Mutualista Covilhanense formalizou uma proposta à 
Câmara Municipal da Covilhã com vista a uma reformulação do Programa de 
Emergência Social e à sua substituição por um instrumento menos 
assistencialista e mais intervencionista, designado de Programa de Intervenção 
Social. 
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Unidade Móvel de Saúde  
Prestação de cuidados de saúde primários às populações das freguesias rurais 
do concelho da Covilhã (médico, enfermeira, farmacêutica), assim como 
acompanhamento e apoio psicológico (psicóloga) e ação social (técnica social).  

Projeto abrangeu mais duas iniciativas: Oficina de Atividades (Prof. De Educação 
Física e Técnico de Informática/Multimedia) e Programa de Saúde Auditiva e 
Visual “OuViste? – Ver Melhor, Ouvir mais” (optometrista e audiologista). 

 

Oficina de Atividades 
Incorporada no projeto da Unidade Móvel de Saúde, a iniciativa Oficina de 
Atividades, iniciada em novembro, tem como público-alvo as populações das 
freguesias rurais onde a Mutualista opera, com dois ateliês temáticos semanais: 
Exercício Físico e Informática/Multimedia. Em 2018 chegou a Casal de Santa 
Teresinha e Vale da Cerdeira (anexas da freguesia de São Jorge da Beira) e 
Verdelhos. No caso de Casal de Santa Teresinha e Vale da Cerdeira, os ateliês 
decorrem em antigas escolas primárias, que estavam encerradas há mais de 20 
anos. 

 

Programa de Saúde e Visual 
“Ouviste?” 
Projeto executado em parceria com duas entidades privadas, o Grupo ópticas 
Lince e a Clínica Oftalmológia M. A. Dias dos Santos. O Programa de Saúde 
Visual e Auditiva “OuViste? – Ver melhor, Ouvir Mais” assentou em 3 vertentes: 
consultas de optometria e audiologia gratuitas nas aldeias abrangidas pelo 
serviço da Unidade Móvel de Saúde, consultas de optometria e de audiologia 
gratuitas no Centro Clínico (regularidade semanal) e descontos para os 
associados em produtos de óptica em loja (Ópticas Lince na Covilhã) e em 
consultas e cirurgias na Clínica Oftalmológica (consultório na Covilhã).  

 

“No Horizonte das Demências” 
Continuidade do projeto “No Horizonte das Demências”, com o Gabinete de 
Apoio ao Familiar e Pessoa Doente de Alzheimer no Centro Clínico a continuar 
aberto à população em geral e acompanhamento em Sala Snoezelen, com 
serviços gratuitos. Apoio aos cuidadores e doentes. 
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Protocolos diversos 
Com o intuito de reforçar a sua atuação na área social, a Mutualista 
Covilhanense continuou em 2018 a apostar na celebração de protocolos 
institucionais com outras associações e instituições (Ex: Conselho de Zona da 
Covilhã da Sociedade de São Vicente de Paulo, Casa do Menino Jesus, Santa 
Casa da Misericórdia de Belmonte, Estabelecimento Prisional da Covilhã, etc) 
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ADMINISTRAÇÃO 
GERAL 
 
Obras, Planeamento, 
Gestão, Organização e 
Funcionamento. Interno 
― 
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Obras e melhoramentos 
Obra de requalificação do Auditório (paredes e chão) 

Substituição de tubagens antigas e entupidas no sistema de aquecimento 
(caldeiras) 

Aquisição de equipamento geriátrico (colchões, cadeiras de rodas, cadeiras de 
banho adaptadas) 

Melhoramentos diversos na Cozinha e Copa 

Instalação de ar condicionado na sala das funcionárias da ERPI 

 

Projetos e candidaturas 
Candidatura ao Apoio ao Investimento em Infraestruturas e Equipamentos 
Sociais (Centro 2020), submetida em maio (objeto: remodelação do edifício-
sede e melhoria da eficiência energética) 

Candidatura ao Programa de Capacitação para o Investimento Social 
(Portugal 20202), submetida em dezembro (objeto: formação para 
colaboradores das valências da área da Saúde e zona administrativa em áreas 
como Planeamento Estratégico, Criação de Valor, Angariação de Fundos, 
Marketing, etc; consultadoria). 

Candidaturas para requalificação de imóvel em Hostel Social (Valorizar, 
submetida em maio; e Fundo Jessica, 2º semestre) 

 

Compras 
Procedimento de consulta a fornecedores de condições de fornecimento de 
produtos de Higiene e Limpeza para o ano de 2019, lançado em dezembro, para 
redução de custos. 

 

Administrativo 
Adaptação ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, com várias 
medidas (colocação de arquivos com fechaduras no Centro Clínico; revisão de 
contratos de trabalho e das Respostas Sociais; frequência de ações de 
formação, etc) 

 

Outros 
Introdução de serviço de Fisioterapia para colaboradores (semanal; gratuito) 
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Aposta na eficiência 
energética 
― 
Introdução de medidas de eficiência energética, desde 2014, com redução de 
consumos e custos relacionados com eletricidade, gás e água. 
 

ELETRICIDADE: GASTOS E CONSUMOS 

 
Redução (face a 2014): 4.402€ / 17.335kw 
 
A zona administrativa da Associação foi equipada com equipamentos de ar condicionado, 
o que fez aumentar em 2018 o consumo e, consequentemente, os gastos associados. O 
preço da eletricidade também subiu em 2018. 
 

GÁS: GASTOS E CONSUMOS 

 
 

Redução (face a 2014): 22.372€ / 293m3 

 

Em 2018, o consumo de gás continuou a decrescer. Os gastos cresceram 
comparativamente a 2017 em virtude do aumento do preço do gás. 

 

35.046 €

30.776 €

26.935 €

26.730 €

30.644 €

175.827

157.922

143.963

140.426

158.492
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KWH Euros

47.446 €

41.232 €

37.210 €

24.917 €

25.074 €
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m3 Euros
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ÁGUA: GASTOS E CONSUMOS 

 
Redução (face a 2014): 34.559€ / 10.239m3 

 
€61.333 

Redução total dos custos 
face a 2014 
Este decréscimo de consumos e custos deve-
se à introdução de várias medidas desde 2014, 
das quais se destacam: instalação de novas 
caldeiras de condensação a gás, reorientação 
dos painéis solares, negociação com a AdC 
(taxa de resíduos deixou de ser indexada à 
água), mudança de fornecedores, instalação de 
iluminação mais eficiente (LED), colocação de 
redutores de caudais nas torneiras. 

 

 
 

57.710 €

44.989 €

31.211 €

26.190 €

23.151 €

15.081

12.235

7.020

6.362

4.842

2014

2015

2016

2017

2018

m3 Euros
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Prémios Nacionais 2018 
― 

 

Projeto 
“Unidade Móvel de Saúde”  
(categoria “Saúde +”) 
Prémio atribuído a projetos que promovam o 
envelhecimento ativo e saudável na Região 
Centro, com o objetivo de divulgar e 
reconhecer bons exemplos promovidos por 
entidades do setor privado e público. 

  

 

Projeto 
“Jovens e Idosos num clique” 
Apoio financeiro para criação de uma Sala 
Multimedia, numa iniciativa destinada a 
combater a exclusão digital e o isolamento de 
idosos; tem como parceiros a Escola 
Secundária Quinta das Palmeiras e o 
Laboratório NetGNA (UBI/Instituto 
Telecomunicações) 

  

 

Projeto 
“Envelhecer com Fidelidade” Unidade 
Móvel de Saúde 
Apoio financeiro para criação de uma Oficina 
de Atividades Itinerante pelas localidades 
servidas pela Unidade Móvel de Saúde e para 
expansão do serviço médico prestado. 
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2 
― 
Outras 
atividades  
de 2018 
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Visita da AJAS – Associação de Jovens para a Ação 
Solidária: Dia do Puzzle (atividade com seniores) 
― 
 

 
 
 
Inclusão da Mutualista no VII Fórum de Psicologia 
da UBI: visita a Sala Snoezelen e contacto com 
projeto “No Horizonte das Demências 
― 
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Realização de Provas de Aptidão Profissional de 
alunos da E. Campos Melo (Curso de Técnico de 
Auxiliar de Saúde) na Associação (todo o mês de 
março e parte de abril; atividades com seniores) 

― 
 

 
 
 
Renovação de protocolo com o Município da 
Covilhã no âmbito da Unidade Móvel de Saúde 
― 
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Visita de seniores à Escola “A Lã e a Neve” 
― 
 

 
 
 
Mutualista abriu as portas a uma investigação da 
UBI: deteção e posterior inclusão em 
investigação/acompanhamento de casos de 
ambliopia (vulgo “olho preguiçoso”)  
― 
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Mutualista vence Prémio Fidelidade Comunidade 
(Unidade Móvel de Saúde/Oficina de Atividades) 
― 

  
 
 
Participação no 1º de maio, com acompanhamento 
da Marcha de Homenagem ao Trabalhador, através 
da Unidade Móvel de Saúde (apoio aos participantes) 

― 
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Farmácia realizou rastreios cardiovasculares no 
Centro de Ativ’Idades (Dia Municipal do Idoso) 
― 

 
 
 
Visita de alunos de Ciências Biomédicas: “Ciência 
para Sábios” (atividades com seniores) 
― 
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Dia do Patrono da Escola Pêro da Covilhã: Unidade 
Móvel de Saúde em rastreios a funcionários e 
professores; visitas de alunos à viatura 
― 

 
 
 
Rastreios cardiovasculares na Farmácia realizados 
por alunos de Ciências Farmacêuticas da UBI 
(UBIPharma)  
― 
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Participação de Nelson Silva na Universidade de 
Verão Montepio Autónoma (na Universidade 
Autónoma de Lisboa), como conferencista, a 
convite da Associação Mutualista Montepio (sobre 
projeto Unidade Móvel de Saúde) 
― 

 
 
 
Caminhada “Rota dos Mineiros”  
(organizada em parceria c/ Município da Covilhã, Centro de 
Ativ’Idades e Juntas de Freguesia de ASF Assis e de São Jorge 
da Beira) 
― 
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Aniversário da Associação, com assinatura de 5 
protocolos de cooperação 
― 

 
 
 
Projeto “Mentha”: dinamização de uma sessão para 
cuidadores (demências) no Centro de Ativ’Idades 
― 
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Visita de crianças do ATL “A Lã e a Neve” 
(atividades com seniores) 
― 

 
 
 
Assinatura de protocolo com o Conselho de Zona 
da Covilhã da Sociedade de S. Vicente de Paulo 
(reforço de apoio a 300 famílias apoiadas pelas 
Conferências) 
― 
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Farmácia: realização da iniciativa “Diabetes e o 
Verão” na piscina-praia da Covilhã em parceria com 
a Associação de Diabéticos Serra da Estrela 
― 

 
 
 
Mutualista acolheu a Tertúlia mensal dos Antigos 
Combatentes (setembro), disponibilizando o seu 
Espaço Exterior e realizando rastreios na Farmácia 
e visitas a espaços (sala Snoezelen, Centro Clínico, etc) 
― 
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Participação no programa “A Tarde é Sua” (TVI), de 
Fátima Lopes (projeto Unidade Móvel de Saúde) 
― 

 
 
 
Celebração de protocolo de cooperação com a 
Santa Casa da Misericórdia de Belmonte 
― 
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Organização do Seminário “Erradicação da 
Pobreza: Reflexões e Abordagens (em parceria 
com as Conferências Vicentinas) 
― 
 

 
 
 
Mutualista vence Prémio BPI Seniores (projeto 
“Jovens e Idosos num Clique) 
― 
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Acolhimento do VII Encontro Nacional de Dirigentes 
Mutualistas (da União das Mutualidades 
Portuguesas) 
― 
 

 
 
 
Apresentação do novo livro de Ivo Rocha da Silva, 
“O caderno das nossas memórias” 
― 
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Arranque da iniciativa itinerante “Oficina de 
Atividades” em Vale da Cerdeira 
― 
 

 
 
 
Mutualista vence 1º lugar do Prémio 
Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro 
na categoria “+Saúde” (CCR Centro e 
Ageing@Coimbra) com o projeto da Unidade Móvel 
de Saúde 
― 
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Apresentação do projeto da Unidade Móvel de 
Saúde no VI Congresso de Envelhecimento Ativo e 
Saudável da Região Centro em Coimbra 
(organização CCDR Centro e Agein@Coimbra) 
― 
 

 
 
Seniores participam no projeto “Lanzudos” (do 
MedUBI) – New Hand Lab 
― 
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Natal: Banda da Covilhã e núcleo da AMI da Covilhã 
(atividade/atuação surpresa para seniores) 
― 
 

 
 

Participação na Feira do Voluntariado na Faculdade 
de Ciências da Saúde da UBI 
― 
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3 
― 
Relação com o 
exterior 
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Comunicação e Imagem 

― 
Imprensa, Rádio e TV  
 

254 Notícias sobre a Mutualista 
(imprensa e rádio locais e nacionais – Diário de Notícias, TSF, 
Revista Marketeer, Lusa) 

+ presença em 
jornais, revistas 

e rádios 
nacionais 

TSF; Diário de Notícias; Jornal de Notícias  
Agência Lusa; DN Insider; Notícias Magazine  
Jornal de Negócios; Marketeer Executiva 

3 
Notícias / Reportagens Televisivas 
SIC  Primeiro Jorna l+ SIC Notícias – Unidade Móvel de Saúde 
RTP – Programa “A Praça” (Jorge Gabriel e Sónia Araújo) 
TVI – Programa “A Tarde é Sua” (Fátima Lopes) 

1 Participação em programa de TV / em estúdio (direto), durante 
25 minutos 
TVI – “Programa “A Tarde é Sua” (Fátima Lopes) 

1 Entrevista em programa de rádio, durante 1 hora 
RCB – Programa Flagrante Direto 

+ projeção na 
comunicação 

Social regional 
Notícias com maior destaque em jornais 
Mais reportagens 
Mais manchetes em jornais 
Mais destaques nas 1ªas páginas de jornais 

4,7 Milhões de pessoas alcançadas 

 

 

Comunicação social de cobertura nacional 

Televisão       

Rádio 
 

Escrita 
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Remodelação do website 
 

 
 
 
 
Redes Sociais // Facebook 
 

321 Publicações 

+2664 
Likes alcançados  
1.137 // Dezembro 2015 
2.454 // Dezembro 2016 
2.998 // Dezembro 2017 
3.801 // Dezembro 2018 
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O ano de 2018 contado pela imprensa  

― 
Principais notícias  

 
Jornal do Fundão 

 

 
 

Fórum Covilhã 

   
Fórum Covilhã - Opinião 
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Jornal Urbi et Orbi (Ubi)  

 

Beira News 

 

 

 

Fórum Covilhã 

 

Notícias da Covilhã 
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Rádio Cova da Beira 

 

Jornal do Fundão 

 

Fórum Covilhã 
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Jornal de Negócios - Opinião 

 

 

 

Rádio Cova da Beira 

 

Beira News 

 

Rádio Cova da Beira 
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Notícias Magazine (Reportagem de 4 páginas): págs.1 e 2 

 

 

                       Notícias Magazine (Reportagem de 4 páginas): págs.3 e 4 
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Notícias da Covilhã 

 

Jornal do Fundão Online 

 

Jornal do Fundão 

 

 

 

Rádio cova da Beira 
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Jornal Urbi et Orbi (UBI) 

 

Fórum Covilhã 

 

Notícias da Covilhã 

 

Rádio Cova da Beira 
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Revista Marketeer 

 

 

Jornal do Fundão 

 

 

Revista Executiva 
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Fórum Covilhã 

 

  

 

Jornal 

J jkcnkdjc
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N mmklRádio Cova da Beira 
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                                                         Jornal do Fundão 

 

 

 

 

 

Revista DN Inside (Diário de Notícias) 
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Rádio Covilhã 

 

 

Rádio Cova da Beira 

 

Jornal do Fundão 
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Fórum Covilhã 

 

 

 

 

Jornal do Fundão 
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Beira.pt 

 

Rádio Cova da Beira 

 

Info – União das Mutualidades Portuguesas 

 

 

Jornal Urbi et Orbi (UBI) 
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Rádio Caria 

 

Fórum Covilhã 

 

Jornal do Fundão 
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Fórum Covilhã 

 

 

Jornal do Fundão 

 

Capa Fórum Covilhã 

 

Rádio da Covilhã 
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Rádio Cova da Beira 

 

Beira News 

 

Rádio Cova da Beira 

 

Diário de Notícias 

 

Rádio Covilhã 
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TSF 

 

Rádio Cova da Beira 

 

 

Fórum Covilhã 

Fórum Covilhã 

 

Fórum Covilhã 
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Jornal de Belmonte 

 

 

 

Rádio Caria 

 

 

 

 

 

 

Jornal do Fundão 
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Notícias da Covilhã 

 

 

Jornal de Negócios - Opinião 

 

Fórum Covilhã 

 

 

Fórum Covilhã - Capa 
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Rádio Cova da Beira 

 

 

 

Jornal do Fundão 

 

Jornal Urbi et Orbi (UBI) 

 

 

 

Jornal do Fundão 
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Rádio Cova da Beira 

 

Jornal do Fundão 

 

Jornal O Interior – Rubrica “No fio da navalha” (Opinião 
Jornal) 

 

Jornal Urbi et Orbi (UBI) 

 

Jornal O Interior 
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Jornal de Negócios 

Jornal do Fundão 

 

Entrevista de 1 horas na RCB (“Flagrante Direto) 

 

Beira News 
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― 
Relatório e 
contas 
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INTRODUÇÃO 
― 
 

Prestar contas é o ato de relatar aos interessados, diretos e indiretos, a atividade 
da Instituição no decurso de um ano. Trata-se de uma obrigação legal através 
da qual avaliamos e justificamos o dia-a-dia da Associação desde a 
materialização dos objetivos traçados, até à justificação da execução financeira 
referente ao ano em relato.  

A especificidade da nossa atividade, muito exposta a financiamentos públicos, 
limita particularmente a nossa ação, mas, por outro lado, dá-nos 
responsabilidade acrescida na hora de prestar contas, pois trata-se de gerir 
dinheiros públicos. 

As demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição e 
do desempenho financeiro de uma entidade. O objetivo das demonstrações 
financeiras de finalidades gerais é o de proporcionar informação acerca da 
posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma 
entidade que seja útil a uma vasta gama de utentes na tomada de decisões. As 
demonstrações financeiras também mostram os resultados da condução por 
parte da direção dos recursos a ela confiados. Para satisfazer este objetivo, as 
demonstrações financeiras proporcionam informação da entidade acerca do 
seguinte: 

a) Ativos; 

b) Passivos; 

c) Fundos patrimoniais; 

d) Rendimentos (réditos e ganhos); 

e) Gastos (gastos e perdas); 

f) Outras alterações nos fundos patrimoniais; e 

g) Fluxos de caixa. 

Esta informação, juntamente com outra incluída nas notas do anexo, ajuda os 
utentes das demonstrações financeiras a prever os futuros fluxos de caixa da 
entidade e, em particular, a sua tempestividade e certeza. 

Um conjunto completo de demonstrações financeiras inclui: 

a) Um balanço; 

b) Uma demonstração dos resultados; 

c) Uma demonstração dos resultados por valências; 

d) d)   Uma demonstração dos fluxos de caixa; e 

e) Um anexo em que se divulguem as bases de preparação e políticas 
contabilísticas adotadas e outras divulgações exigidas pela NCRF-
ESNL. 
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PRESSUPOSTOS SUBJACENTES ÁS DF’S: 
Regime do acréscimo - Os efeitos das operações serem reconhecidos nos 
períodos em que ocorrem, sendo registados nas DF dos períodos respetivos e 
não quando ocorrem recebimentos e pagamentos. 

 Continuidade - Pressupõe-se, na preparação das DF, que a instituição opera em 
continuidade no presente e futuro previsível, não se prevendo qualquer redução 
drástica ao nível do volume das operações, nem interrupções súbitas, 
prolongadas, ou irreversíveis na sua atividade operacional 

 

CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DAS DF: 
Compreensibilidade - A preparação das DF tem como base a necessidade de 
prestar informação rapidamente apreendida pelos interessados – compreensível 

Relevância - A materialidade é uma característica que afeta a relevância da 
informação, esta além de estar associada à natureza das informações dadas, 
está muito dependente da materialidade. À luz do princípio da materialidade, é 
material o procedimento ou valor que, evidenciado, omitido ou distorcido, pode 
alterar o fundamento do juízo que o utente da informação pode fazer sobre o 
valor da entidade e suas tendências, considerando os montantes envolvidos 
tendo por base a própria demonstração financeira.  

Assim, eventuais erros de valores contabilísticos inexpressivos considerando o 
todo, o princípio da materialidade não obriga a nenhuma reserva ou ênfase.  

No entanto, a qualidade da informação não se obriga apenas ao princípio da 
materialidade, mas também da relevância, estando neste caso em causa a 
influência que a informação financeira pode ter na hora do utilizador da 
informação ter de tomar determinadas decisões. 

Fiabilidade - Visa isentar as DF de erros, lacunas, imprecisões e preconceitos 
que afetem a correta informação aos utentes interessados. Pretende-se com 
este princípio que as DF sejam dignas de confiança  

Representação fidedigna – As DF devem representar com fidelidade todos os 
acontecimentos e situações que afetam a composição e valor dos Ativos, 
Passivos e Fundos Patrimoniais. 

Neutralidade e Prudência - Na preparação das DF deve ter-se como princípios, 
a neutralidade, de forma a tornar a informação fiável e a prudência, quanto ao 
grau de precaução no exercício dos juízos necessários à elaboração de 
estimativas ligadas à possibilidade de perdas associadas com diminuições de 
ativos ou aumentos de passivos. 

Comparabilidade – Deve ser entendida como a característica da informação 
financeira em ser confrontada com os impactos financeiros de operações 
similares quer no tempo, quer no espaço. A comparabilidade no tempo leva a 
que, numa dada unidade, os factos sejam registados de forma consistente ao 
longo dos vários períodos. Desta forma, será possível acompanhar, durante a 
sua vida, a evolução e tendências na posição financeira e nos resultados das 
operações realizadas. A comparabilidade no espaço permite que a posição 
financeira e os resultados de uma determinada unidade possam ser 
confrontados com unidades com atividade equivalente e analisadas no âmbito 
de um sector, pelo que todas deverão adotar sistemas normalizados assentes 
em princípios, critérios e regras comummente aceites. 
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Em síntese, podemos referir que estas características, aplicadas conjuntamente 
com regras, princípios e critérios contabilísticos adequados, permitem a 
obtenção de demonstrações financeiras capazes de proporcionar uma imagem 
verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados das operações 
do fundo patrimonial. 

Na nossa perspetiva, as demonstrações financeiras, além de uma obrigação 
legal, são também uma peça fundamental de suporte ao relatório da direção.  

Neste sentido, elaborou-se o presente documento que acompanhado do relatório 
da direção deixamos aqui para vossa análise e discussão. 

 

 

__________________________________________ 

José Damasceno 

(Contabilista certificado inscrito na Ordem dos Contabilistas sob o n.º 1589) 
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31-12-2018 31-12-2017

Ativo

Ativo não corrente

Investimentos  Financeiros 6 193.910,27 192.717,01

Ativos  fixos  tangíveis 3.3/4 1.693.604,40 1.732.561,04

Sub-Total 1.887.514,67 1.925.278,05

Ativo corrente

Inventários 8 44.270,49 39.740,55

Créditos  a  receber 3.4/11.1 79.648,62 58.654,08

Estado e outros  entes  públ icos 11.1/14.2 9.811,86 7.926,04

Outros  ativos  correntes 3.4/11.1 47.561,97 90.964,05

Di ferimentos 14.3 21.802,35 21.143,40

Caixa  e depós i tos  bancários 3.13/11.2 29.783,76 49.968,06

Sub-Total 232.879,05 268.396,18

Total do Ativo 2.120.393,72 2.193.674,23

Fundo Patrimonial e passivo

Fundo Patrimonial 

Fundos  permanentes 14.4 153.288,62 149.410,30

Fundos  próprios 14.4 112.525,51 123.920,93

Fundo de adminis tração 14.4 102.344,90 92.753,30

Fundo reserva  gera l 14.4 139.796,15 134.617,07

Fundo de sol idariedade associativa 14.4 14.806,46 8.125,73

Reservas  especia is 14.4 182.814,00 182.814,00

Resul tados  trans i tados 14.4 28.084,31 35.572,23

Outras  variações  do fundo patrimonia l 14.4 393.660,58 352.668,86

Sub-Total 1.127.320,53 1.079.882,42

Resultado liquido do período 14.4 15.564,42 6.446,39

Total do fundo patrimonial 1.142.884,95 1.086.328,81

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos  obtidos 3.5/11.2/11.3/11,4 587.446,65 656.778,99

Passivo corrente

Fornecedores 3.4/11.1 144.722,36 184.806,12

Adiantamentos  de cl ientes  e utentes 3.4/11.1 7.256,06 598,30

Estado e outros  entes  públ icos 11.1/14.2 30.233,66 27.019,80

Financiamentos  obtidos 3.5/11.2/11.3/11,4 89.948,07 150.826,48

Outros  pass ivos  correntes 3.4/11.1 117.901,97 87.315,73

Total do passivo 977.508,77 1.107.345,42

Total do fundo social e do passivo 2.120.393,72 2.193.674,23

Rúbricas Notas
Período

Balanço em 31/12/2018
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Subsidio de 
funeral

Solidariedade 
associativa

Assistência 
médica e 

Enfermagem

Assistência 
medicamentosa

Fundo de 
administração

E.R.P.I Centro dia
Apoio 

domiciliário
Cantina 
Social

Vendas  e serviços  prestados 537,94 508,64 43.252,45 533.752,73 4.066,90 326.012,47 93.268,56 126.302,98 7.826,50 1.135.529,17

Subs ídios , doações  e legados  à  exploração 2.018,04 6.933,36 206.463,39 41.244,48 175.025,56 1.477,12 433.161,95

Custo mercadorias  vendidas  e matérias  consumidas -405.767,62 -95.635,68 -4.086,20 -40.866,41 -4.086,32 -550.442,23

Fornecimentos  e serviços  externos -149,06 -124,45 -55.766,59 -16.115,15 -134.372,73 -42.284,05 -55.478,28 -1.231,98 -305.522,29

Gastos  com o pessoal -9.497,85 -82.467,72 -328.619,44 -75.145,92 -175.670,95 -3.323,98 -674.725,86

Outros  rendimentos 16.845,02 4.993,25 75.494,81 2.591,82 2.449,26 102.374,16

Outros  gastos  -158,84 -243,88 -1.287,05 -4.980,91 -3.941,51 -1.494,68 -3.630,95 -15.737,82

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 
e impostos 230,04 140,31 -4.435,98 36.347,94 4.066,90 45.401,31 14.094,01 28.131,21 661,34 124.637,08

Gastos/reversões  de depreciação e de amortização -11.202,56 -21.844,87 -29.261,21 -10.083,09 -16.064,12 -15,59 -88.471,44

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos) 230,04 140,31 -15.638,54 14.503,07 4.066,90 16.140,10 4.010,92 12.067,09 645,75 36.165,64

Juros  e gastos  s imi lares  suportados -687,03 -4.625,42 -6.434,60 -3.217,29 -5.636,88 -20.601,22

Resultado antes de impostos 230,04 140,31 -16.325,57 9.877,65 4.066,90 9.705,50 793,63 6.430,21 645,75 15.564,42

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 230,04 140,31 -16.325,57 9.877,65 4.066,90 9.705,50 793,63 6.430,21 645,75 15.564,42

Resultado líquido do período 2017 264,64 109,40 -21.570,42 2.615,91 3.860,81 14.190,20 -7.487,92 13.033,37 1.430,40 6.446,39

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Rendimentos e Gastos

Modalidades / Benefícios Respostas sociais

Total
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31-12-2018 31-12-2017

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos  de cl ientes  e utentes 1.138.326,08 1.045.459,42

Pagamentos  de subs ídios -100,00 -100,00

Pagamentos  a  fornecedores -930.059,92 -877.990,95

Pagamentos  ao pessoal -537.085,16 -529.676,73

Caixa gerada pelas operações -328.919,00 -362.308,26

Pagamento / recebimentos  do imposto sobre o rendimento -7,20

Outros  recebimentos  / pagamentos 25.451,03 28.095,76

Recebimentos  de subs idios , doações  e legados  á  exploração 438.917,37 375.606,25

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 135.449,40 41.386,55

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos  fixos  tangíveis -4.009,07 -37.302,65

Investimentos  financeiros -1.193,26

Recebimentos provenientes de:

Investimentos  financeiros 30.000,00

Juros  e rendimentos  s imi lares 380,60 308,60

Dividendos 169,10

Fluxos de caixa das actividades de investimentos (2) -4.821,73 -6.824,95

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos  obtidos 252.743,21 135.000,00

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos  obtidos -382.953,96 -196.357,48

Juros  e gastos  s imi lares -20.601,22 -20.863,39

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -150.811,97 -82.220,87

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -20.184,30 -47.659,27

Efei tos  das  di ferenças  de câmbio

Caixa  e seus  equiva lentes  no inicio do período 3.6/10.2 49.968,06 97.627,33

Caixa  e seus  equiva lentes  no fim do período 3.6/10.2 29.783,76 49.968,06

Descrição Notas
Período

Demonstração fluxos de caixa
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ANEXO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1. Designação da entidade 
Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense 

1.2. Sede 
Rua Capitão João de Almeida, 9 
6200-365 Covilhã 

1.3. NIPC 
501177981 

1.4. Natureza da atividade 
A Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense é 
uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, com 
objetivos de utilidade pública. 

1.5. Sempre que não exista outra referência os montantes 
encontram-se expressos em unidade de euro. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE 
PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações 
financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 158/2009, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto de Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, que transpôs a Diretiva 
2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013 aplicando-se o nível de normalização contabilística 
correspondente às 18 normas contabilísticas e de relato financeiro 
(NCRF-ESNL), aprovadas pelo DL 36 A/2011. 

Os instrumentos legais do SNC-ESNL são os seguintes: 

 Decreto-lei 36 A/2011 de Portaria n.º 105/2011, de 9 de março 
(base para a apresentação das demonstrações financeiras); 

 Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos de 
demonstrações financeiras); 

 Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Código de contas); 

 Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho de 2015 (Norma 
contabilística e de relato financeiro para as entidades do setor 
não lucrativo) que revogou o aviso 6726-B/2011 aplicável até 
31/12/2015. 
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2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos 
excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos 
nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de 
estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do 
passivo e dos resultados da entidade. 

No exercício de 2017 foram detetadas algumas incorreções referentes 
a exercícios anteriores, não tendo sido as retificações refletidas 
naquele exercício, conforme referido no anexo respetivo,  em virtude 
de se entender necessário proceder a uma conciliação de valores com 
os terceiros intervenientes o que, dado a assunção da 
responsabilidade do novo contabilista se ter verificado na parte final 
do ano, se mostrou impossível de concretizar, muito especialmente 
pela falta de resposta às solicitações. As conciliações integraram o 
exercício aqui relatado, tendo as diferenças apuradas integrado os 
resultados transitados. 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS: 
 

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações 
financeiras: 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos 
livros e registos contabilísticos da Associação de Socorros Mútuos 
Mutualista Covilhanense, de acordo com as normas contabilísticas e de 
relato financeiro, aplicados às entidades sem natureza lucrativa. 

3.2. Rédito 
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou 
a receber. 
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido pelo 
justo valor do montante a receber. 
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou 
a receber. 

3.3. Ativos fixos tangíveis / intangíveis 
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam 
disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em 
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 
bens, em sistema de duodécimos. As taxas de depreciação utilizadas 
são as definidas pelo ISS-IP. 
 

Edi ficios  e outras  construções entre 20 e 50 anos

Equipamento Bás ico entre 4 e 8 anos

Equipamento de transporte entre 4 e 8 anos

Equipamento adminis trativo entre 2 e 8 anos

Outros  ativos  fixos  tangíveis entre 2 e 8 anos

Ativo fixo tangível Vida util estimada

 
 

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida 
útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas 
nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos 
do exercício em que ocorrem. 
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3.4. Dívidas de terceiros, fornecedores e outras dívidas a terceiros 
As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se 
mensuradas pelo método do custo. As dívidas de terceiros, a 
fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor 
nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é 
considerado imaterial.  

 
3.5. Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo. 
  
3.6. Periodizações 

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são 
geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou 
pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas 
“Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”. 

 
3.7. Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes 
correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos 
imediatamente realizáveis. 

 
3.8. Benefícios de empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salário, 
diuturnidades, abono para falhas, subsídio de férias e de natal. 
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são 
reconhecidas como gastos no período em que os serviços são 
prestados, numa base não descontada por contrapartida do 
reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento 
respetivo.  
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e 
subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, 
vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago 
durante o período seguinte, pelo que, os gastos correspondentes 
encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados 
de acordo com o anteriormente referido. 

 
3.9. Eventos subsequentes 

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação, além do 
divulgado em 2.2. 

 
3.10. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas 

a estimativas 
Na preparação das demonstrações financeiras anexas não foram 
efetuados juízos de valor nem estimativas, nem foram utilizados 
pressupostos capazes de afetar as quantias relatadas de ativos e 
passivos, ou as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

 
3.11. Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos 
contabilísticos da Associação de Socorros Mútuos Mutualista 
Covilhanense. 
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3.12. Fluxos de caixa 
Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual 
nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos 
e pagamentos brutos, obtidos pelos registos contabilísticos da 
Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense. 

 
3.13. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em 

depósitos bancários 
 

31-12-2018 31-12-2017

Caixa  (*) 11 1.323,81 1.436,82

Depós i tos  à  ordem 12 26.629,08 8.531,24

Depós i tos  a  prazo 13 40.000,00

Total 27.952,89 49.968,06

(*) Va lores  guardados  em cofre para  
pequenas  despesas .

ObservaçõesDescrição Conta
Período

 
 

 

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS: 
a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo 

de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das 
perdas por imparidade acumuladas.  

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em 
sistema de duodécimos.  

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da 
afetação do desempenho.  

d) As taxas de depreciação utilizadas são as definidas pelo ISS.IP.  

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da 
quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, foram 
desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

Descrição 31-12-2017 Adições 31-12-2018

Terrenos  e recursos  natura is 17.258,41 17.258,41

Edi ficios  e outras  construções 2.175.105,29 39.712,53 2.214.817,82

Equipamento bás ico 275.248,98 845,25 276.094,23

Equipamento de transporte 179.925,69 179.925,69

Equipamento de Adminis trativo 97.318,91 7.993,29 105.312,20

Outros  activos  tangíveis 21.577,24 963,73 22.540,97

Activo tangível bruto 2.766.434,52 49.514,80 2.815.949,32

Depreciações  acumuladas 1.033.873,48 88.471,44 1.122.344,92

Activo tangível liquido 1.732.561,04 -38.956,64 1.693.604,40
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5. ATIVOS FIXOS INTANGIVEIS 
 

Descrição 31-12-2017 Abate 31-12-2018

Pogramas  de computador 4.018,47 4.018,47

Activo tangível bruto 4.018,47 4.018,47

Depreciações  acumuladas 4.018,47 4.018,47

Activo tangível liquido
 

 
 

 

6. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
Encontram-se registados em investimentos financeiros: 

• Fundo de compensação do trabalho para os funcionários 
admitidos a partir de 01/10/2013, valorizado pelo custo.  

• Fundo de Reestruturação do Sector Solidário, que se destina a 
apoiar a reestruturação e a sustentabilidade económica e 
financeira das IPSS, permitindo a manutenção do regular 
funcionamento e desenvolvimento das respostas e serviços 
sociais que estas entidades prestam. As contribuições encontram-
se suspensas desde 2016 por iniciativa do ISS, IP,. 

• A entidade detém a totalidade do capital da empresa Grafiestrela 
- Artes Gráficas, Lda. estado a participação espelhada pelo 
método do custo de aquisição.  

• Participa também no fundo social da Mutuália – Federação 
Mutualista, Instituição Particular de Solidariedade Social na forma 
jurídica de Associação Mutualista 

31-12-2018 31-12-2017

Investimentos em associados

Grafiestrela  - investimento inicia l 40.500,00 40.500,00

Grafiestrela  - empréstimos 113.017,38 111.824,12

Outros Investimentos Financeiros

Mutuál ia 40.000,00 40.000,00

FCT 22,45 22,45

FRSS 370,44 370,44
Investimentos Financeiros 193.910,27 192.717,01

Descrição
Período
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7. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 
a) Os gastos de financiamento são considerados de acordo com o período 

em que ocorrem. Quando debitados antecipadamente difere-se o valor 
respeitante ao período não decorrido e se calculados 
postecipadamente são acrescidos no exercício.  

b) Os gastos considerados no exercício totalizaram €20.621,22. 

 

 

8. INVENTÁRIOS 
Apresenta-se no quadro seguinte a variação das existências consumidas. 
Custos das mercadorias vendidas: 

Descrição 31-12-2018 31-12-2017 Variação

Saldo inicia l 33.201,34 36.831,12 -9,86%

Compras 414.201,84 353.019,46 17,33%

Regularizações -2.354,16 -2.340,74 0,57%

Saldo fina l 39.281,40 33.201,34 18,31%

Gasto no exercicio 405.767,62 354.308,50 14,52%
 

 

E custos das matérias consumidas: 

 

Descrição 31-12-2018 31-12-2017 Variação

Saldo inicia l 6.539,21 6.375,00 2,58%

Compras 143.124,49 155.685,10 -8,07%

Saldo fina l 4.989,09 6.539,21 -23,71%

Gasto no exercicio 144.674,61 155.520,89 -6,97%
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9. RENDIMENTOS (Rédito e Ganhos) 
Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período: 
 

31-12-2018 31-12-2017

Vendas

Medicamentos  e outros  produto farmacêuticos 528.413,86 450.521,99 17,29%

Produtos  de higiene pessoal 12.949,74 12.348,66 4,87%

Prestação de serviços

Quotas  dos  uti l i zadores 553.040,77 527.620,49 4,82%

Quotizações  / encargos  de admissão 33.298,30 31.299,50 6,39%

Refei tório 7.826,50 15.686,50 -50,11%

Subsídios à exploração

Do estado e outros  entes  publ icos  

Insti tuto da  Segurança  Socia l  - ISS IP 416.138,15 406.146,58 2,46%

Insti tuto de Emprego e Formação Profiss ional  - IEFP 17.023,80 -

Município da  Covi lhã 50.000,00 -

Outros rendimentos 

Rendimentos  suplementares 16.759,09 12.789,72 31,04%

Descontos  de pronto pagamento 245,37 960,49 -74,45%

Correções  relativas  a  períodos  anteriores 1.173,33 4.184,43 -71,96%

Rendimentos  em investimentos  financeiros 507,46 477,70 6,23%

Outros 83.688,91 105.871,00 -20,95%

Total 1.671.065,28 1.617.907,06 3,29%

Descrição Variação
Período
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10. SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO E 
DOAÇÕES 
A contabilização dos subsídios à exploração é feita da seguinte forma: 

a) Os subsídios são contabilizados de acordo com o período a que 
o gasto corresponde. 

b) Os subsídios recebidos do ISS, IP são registados mensalmente 
de acordo com a sua atribuição. No caso de subsídios cujo 
recebimento se verifique em períodos seguintes ao registo dos 
gastos, são considerados no exercício a que corresponde o 
gasto, como é o caso dos subsídios atribuídos pelo IEFP e os 
subsídios e doações: 

31-12-2018 31-12-2017

Subsídios, doações e legados à exploração

ISS, IP - Segurança Social:

  ISS.IP - Protocolos 398.734,18 395.204,20

  ISS.IP - Vagas 7.319,34 10.942,38

  ISS.IP - Comparticipação adicional  2.º grau 8.708,43

Programa apoio complementar execução POAPMC 1.376,20

Municipio da  Covi lhã 50.000,00

IEFP 17.023,80

Total 433.161,95 456.146,58

Descrição
Período
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11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e 
outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de 
instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das 
demonstrações financeiras. 

11.1. Bases de mensuração usadas na preparação das 
demonstrações financeiras 
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de créditos a 
receber, fornecedores, estado, empréstimos, pessoal e outras 
contas a receber e a pagar apresentava a seguinte decomposição: 
 

31-12-2018 31-12-2017

Activo

Cl ientes  / Utentes 79.648,62 58.654,08

Estado e outros  entes  públ icos 9.811,86 7.926,04

Outras contas a receber:

I .E.F.P. - projetos  em curso 7.365,73

Devedores  por acréscimo de rendimento 33.048,91 32.464,65

Caução E.D.P. 4.101,00 4.101,00

Municipio da  Covi lhã 50.000,00

Outras  contas  a  receber 3.046,33 4.398,40

Total do activo 137.022,45 157.544,17

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos  obtidos 587.446,65 656.778,99

Passivo corrente

Fornecedores 144.722,36 184.806,12

Adiantamentos  de utentes 7.256,06 598,30

Estado e outros  entes  públ icos 30.233,66 27.019,80

Financiamentos  obtidos 89.948,07 150.826,48

Outras contas a pagar:

Fornecedores  de investimentos 11.415,75 1.909,07

Outros  credores 5.260,62 115,93

Credores por acréscimo de gastos:

Remunerações  pagar 98.614,37 85.290,73

Impostos  a  l iquidar 2.611,23 85.290,73

Total do passivo 977.508,77 1.192.636,15

Descrição
Período
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11.2. A Caixa e depósitos bancários 
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a os valores disponíveis no 
imediato em caixa e depósitos á ordem apresentava a seguinte 
decomposição: 
 

31-12-2018 31-12-2017

Caixa 3.154,68 1.436,82

Depós i tos  à  ordem 26.629,08 8.531,24

Total 29.783,76 9.968,06

Descrição
Período

 
 

11.3. Financiamentos obtidos 
 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de 
«Financiamentos obtidos», apresentava a seguinte 
decomposição: 
 

31-12-2018 31-12-2017

Instituições de crédito:

Montepio Gera l  607.321,10 713.679,58

Outros financiadores:

BBVA 14.865,72 19.656,52

BIC 55.207,90 74.269,37

Total 677.394,72 807.605,47

Descrição
Período

 
 
Desdobrando-se em passivo corrente e não corrente, conforme se 
apresenta nos quadros seguintes: 
 

Montepio Gera l  - L.C. Apoio Economia  socia l 7.723,62 73.837,08 81.560,70

Montepio Gera l  - Crédi to investimento 37.756,91 468.003,49 505.760,40

Montepio Gera l  - conta  corrente 20.000,00 20.000,00

Total 65.480,53 541.840,57 607.321,10

Instituições de crédito Corrente Não corrente Total

 
 
Total dos futuros pagamentos mínimos à data do balanço e o seu 
valor presente para cada um dos seguintes períodos: 
 

2020 2021 Seguintes

Montepio Gera l  - L.C. Apoio Economia  socia l 7.913,39 8.088,81 57.834,88 73.837,08

Montepio Gera l  - Crédi to investimento 38.615,28 39.292,11 390.096,10 468.003,49

Total 46.528,67 47.380,92 447.930,98 541.840,57

TotalFinanciamentos obtidos não correntes
Períodos
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11.4. Locações  
 

A Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense é 
detentora dos seguintes equipamentos em regime de locação 
financeira: 
 

 
 
 
As quantias escrituradas líquidas à data do balanço para cada 
categoria de ativos é a seguinte: 

 

Ativo
Quantia bruta 

escriturada
Amortizações 
acumuladas

Quantia escriturada 
liquida

Imóveis  - equipamento cl imatização 42.000,00 2.100,00 39.900,00

Equipamento de transporte 90.146,28 32.405,07 57.741,21

Total 132.146,28 34.505,07 97.641,21
 

 
 

Total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data do 
balanço e o seu valor presente para cada um dos seguintes 
períodos: 

 

BBVA - Mutuo 6136787 5.021,18 9.844,54 14.865,72

BIC - Contrato 3725/06/2016 8.297,10 13.599,60 21.896,70

BIC - Contrato 4094/10/2016 11.149,26 22.161,94 33.311,20

Total 24.467,54 45.606,08 70.073,62

Outros Financiadores Corrente Não corrente Total

 

2019 2020 Seguintes

BBVA - Mutuo 6136787 5.021,18 5.263,90 4.580,64 14.865,72

BIC - Contrato 3725/06/2016 8.297,10 8.464,56 5.135,04 21.896,70

BIC - Contrato 4094/10/2016 11.149,26 11.374,17 10.787,77 33.311,20

Total 24.467,54 25.102,63 20.503,45 70.073,62

Financiamentos obtidos não correntes
Períodos

Total
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12. BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS 
 

O número médio de funcionários ao serviço da Instituição nos anos de 
2018 foi de 50 e em 2017 de 48 e os gastos incorridos com pessoal 
foram os seguintes: 

 

 
 
 
13. POLÍTICA CONTABILÍSTICA ADOTADA PARA 

OS SUBSÍDIOS 
 

Os subsídios à exploração são contabilizados de acordo com o referido no 
ponto 10. 

Os subsídios do Governo associados à aquisição de ativos não correntes 
são inicialmente reconhecidos no fundo patrimonial, outras variações do 
fundo patrimonial, sendo subsequentemente imputados numa base 
sistemática, proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes, 
como rendimentos do período, durante a vida útil dos ativos com os quais 
se relacionam. 

 

 

14. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

14.1. Acontecimentos após a data do balanço 
Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos 
ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das 
demonstrações financeiras do período, além do já referido na nota 2.2 
do anexo.  

  

31-12-2018 31-12-2017

Remunerações  do pessoal 546.166,22 524.015,31 4,23%

Compensações  e indemnizações 556,74 2.988,27

Encargos  sobre remunerações 121.369,80 116.107,59 4,53%

Seguros  acidentes  trabalho 6.308,10 7.685,60 -17,92%

Outros  gastos  com o pessoal 325,00 1.395,56 -76,71%

Total 674.725,86 652.192,33 3,46%

Número médio de funcionários 50 48 4,17%

Descrição
Período

Variação
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14.2. Estado e outros entes públicos 
 

31-12-2018 31-12-2017

Activo

Retenções  na  fonte 126,86 104,45

Imposto sobre o va lor acrescentado 9.685,00 7.821,59

Total 9.811,86 7.926,04

Passivo

Retençao impostos  sobre o rendimento 5.357,42 4.648,97

Imposto sobre o va lor acrescentado 4.399,95 5.460,24

Contribuições  para  a  segurança  socia l 20.476,29 16.910,59

Total 30.233,66 27.019,80

Descrição
Período

 
 
 

14.3. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de diferimentos 
apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2018 31-12-2017

Activo

Gastos a reconhecer

Seguros 4.582,35 3.923,40

Estudos  e projetos 17.220,00 17.220,00

Total 21.802,35 3.923,40

Descrição
Período
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14.4. Fundo patrimonial 

O quadro seguinte procede à demonstração dos valores registados a 
31 de dezembro de 2018 e os valores resultantes da reclassificação 
e registados no balanço à data de 31 de dezembro de 2017: 

31-12-2018 31-12-2017

Fundos permanentes:

Subs idio de funera l 153.288,62 149.410,30

Fundos próprios:

Ass is tência  médica  e enfermagem 86.796,42 104.068,74

Ass is tência  medicamentosa 25.729,09 19.852,19

Fundo de administração 102.344,90 92.753,30

Fundo reserva geral 139.796,15 134.617,07

Fundo de solidariedade associativa 14.806,46 8.125,73

Reservas especiais 182.814,00 182.814,00

Resultados transitados 28.084,31 35.572,23

Outras variações nos fundos patrimoniais:

Subs ídios 195.106,78 183.451,13

Doações 198.553,80 169.217,73

Resultado liquido do período 15.564,42 6.446,39

Total 1.142.884,95 1.086.328,81

Descrição
Período
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14.5. Fornecimentos e serviços externos 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de fornecimentos e 
serviços externos apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2018 31-12-2017

Fornecimentos e serviços externos

Trabalhos  especia l i zados 27.280,99 55.049,43 -50,44%

Publ icidade e propaganda 5.457,58 5.105,52 6,90%

Honorários 63.645,58 64.830,87 -1,83%

Comissões 7.998,35 7.626,67 4,87%

Conservação e reparação 29.945,15 29.281,86 2,27%

Serviços  bancários 1.787,22 1.929,09 -7,35%

Outros  serviços  especia l i zados 1.732,00 1.575,57 9,93%

Ferramentas  e utens íl ios  desgaste rápido 5.160,85 2.892,31 78,43%

Livros  e documentação técnica 94,00 -

Materia l  escri tório 5.115,78 4.949,43 3,36%

Artigos  para  oferta 1.754,97 659,58 166,07%

Consumíveis  para  o posto cl inico 9.212,19 4.196,90 119,50%

Outros  materia is 693,98 1.324,61 -47,61%

Eletricidade 29.569,96 25.521,11 15,86%

Combustíveis 13.831,31 12.043,82 14,84%

Gás 25.074,95 24.917,33 0,63%

Agua 23.963,14 27.522,89 -12,93%

Des locações  e estadas 3.675,37 6.351,90 -42,14%

Rendas  e a lugueres 8.965,24 8.421,61 6,46%

Comunicação 5.224,10 8.346,35 -37,41%

Seguros 5.865,57 6.895,10 -14,93%

Contencioso e notariado 1.203,40 356,47 237,59%

Despesas  de representação 4.475,57 4.986,85 -10,25%

Limpeza, higiene e conforto 23.204,09 20.826,10 11,42%

Outros  Serviços 606,45 747,33 -18,85%

Total 305.443,79 326.452,70 -6,44%

Descrição
Período

Variação
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14.6. Outros gastos e perdas 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de outros gastos e 
perdas apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2018 31-12-2017

Impostos 6.317,12 2.085,41 202,92%

Perdas  em inventário 294,30 19,95 -

Correções  relativas  a  períodos  anteriores 1.832,68 7.486,77 -75,52%

Donativos 50,00 150,00 -66,67%

Quotizações 4.334,40 3.634,40 19,26%

Subs idios  de funera l 100,00 100,00 -

Outros 2.809,32 250,48 -

Total 15.737,82 13.727,01 14,65%

Descrição
Período

Variação

 

 

14.7. Outros rendimentos 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de outros rendimentos 
apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2018 31-12-2017

Rendas  de edi ficios 5.280,00 4.800,00 10,00%

Rendimentos  de atividades  socia is 7.398,10 7.856,02 -5,83%

Al ienação ativos  fixos  tangíveis 30.041,80 -100,00%

Correções  relativas  a  períodos  anteriores 1.173,33 4.184,43 -71,96%

Donativos  em numerário 65.788,49 62.157,64 5,84%

Imputações  de subs idios  ao investimento 5.344,35 5.344,35 -

Valor amortização referente a  doações 3.673,93 3.673,93 -

Cons ignação de IRS 663,82 -

Outros  não especi ficados 13.052,14 6.225,17 109,67%

Total 102.374,16 124.283,34 -17,63%

Descrição
Período

Variação
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14.8. Gastos e perdas de financiamento 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de gastos e perdas de 
financiamento apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2018 31-12-2017

Gastos  de financiamento

Juros  suportados  com financiamentos  obtidos 16.629,39 16.955,89 -1,93%

Outros  gastos  e perdas  de financiamento 3.971,83 3.926,83 1,15%

Total 20.601,22 20.882,72

Descrição
Período

Variação

 

 

14.9. Outras informações: 

Custo médio por utente no ano de 2018: 

Descrição
Estrutura 

Residencial
Centro de Dia

Apoio 
Domiciliário

Tota l  de encargos 598.265,17 136.311,23 297.347,59

Número médio de utentes 40 34 63

Custo anual  por utente 14.956,63 4.009,15 4.719,80

Custo mensal por utente 1.246,39 334,10 393,32

Custo médio mensal por utente em 2017 1.232,08 439,14 420,33
 

 

Distribuição do valor da quotização processada no exercício de 2018: 

 

Modalidades *
Gastos de 

administração

87,50% 12,50%

Subs idio de funera l 614,79 537,94 76,90

Ass is tência  médica  e enfermagem 25.817,09 22.589,95 3.227,20

Ass is tência  medicamentosa  6.101,56 5.338,87 762,80

Sol idariedade associativa 508,64 508,64

Total 33.042,08 28.975,40 4.066,90

Modalidades Quotas pagas
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Covilhã, 15 de março de 2019 

 

Contabilista Certificado n.º 1589 //  José Damasceno 

Presidente //  Nelson António Mendes da Silva 

Vice-presidente //  Fernando Neves Alexandre 

Tesoureiro //  António Manuel Garcia Rebordão 

Secretário //  Jorge Manuel Mendes Moreira 

Vogal //  António Valezim Dias 
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PROPOSTA DA DIREÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO LÍQUIDO 

 

Presidente  Vice-Presidente  Teseoureiro  Secretário  Vogal 
Nelson António Mendes da Silva  Fernando Neves Alexandre  António Manuel Garcia Rebordão  Jorge Manuel Mendes Moreira  António Valezim Dias 
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5 
― 
Parecer do 
Conselho 
Fiscal 
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6 
― 
Convocatória 
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