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Mensagem do  

Presidente 
 

 

NELSON SILVA 

PRESIDENTE DA  
DIREÇÃO DA 
MUTUALISTA  
COVILHANENSE 

 

 

 

 

― 
O presente Relatório e Contas é um documento que evidencia bem o quanto a 
Mutualista Covilhanense continua na senda do progresso e crescimento, alicerçada 
numa situação financeira cada vez mais forte, em resultado de uma evolução 
económica muito positiva. Hoje, a Associação tem múltiplos motivos para encarar 
o futuro com confiança.  

O ano de 2019 foi de continuidade em relação ao trabalho que a Direção a que 
tenho a honra de presidir tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, com 
a mesma gestão rigorosa, empenhada e transparente. Sempre em prol do 
desenvolvimento e da prossecução da sua missão. Um dos grandes marcos é, sem 
dúvida, o lançamento da obra de requalificação do imóvel da Avenida de Santarém 
para fins turísticos, importante investimento que permitirá, por um lado, uma 
importante recuperação e valorização patrimonial e, por outro, uma oportunidade 
de intensificar a missão da Instituição através de uma nova área de atividade 
geradora de receitas. 

A Associação solidificou a sua situação económico-financeira em 2019. 
Registámos um incremento na rentabilidade, fechando o ano com um resultado 
líquido positivo superior a vinte e três mil euros. Fomos capazes de gerar, pela 
primeira vez, proveitos superiores a 1,7 milhões de euros e, relativamente ao 
resultado operacional, voltou a subir, fixando-se em perto dos 41 mil euros. 

O crescimento foi transversal a todas as valências. A Farmácia ultrapassou os 600 
mil euros em vendas, enquanto que o Centro Clínico ganhou um posto de colheitas 
dos conceituados laboratórios Germano de Sousa e aumentou consideravelmente 
o número de atendimentos nas especialidades médicas. Quanto à Unidade Móvel 
de Saúde, merece destaque a sua chegada ao Sarzedo, em dezembro, aldeia onde 
a população estava sem médico há 2 anos. 

Nas Respostas Sociais (apoio à 3ª Idade) evidenciam-se a criação de dois novos 
espaços que vieram melhorar a qualidade de vida dos nossos seniores 
institucionalizados: a Sala Multimédia, possível graças ao prémio BPI La Caixa 
Seniores obtido em 2018; e a Sala de Grandes Dependentes, criada a pensar nas 
especificidades e necessidades próprias dos utentes considerados grandes 
dependentes. A frota automóvel foi reforçada com duas novas viaturas, adaptadas, 
para o Serviço de Apoio Domiciliário, e esta valência começou a dar os primeiros 
passos rumo à certificação de qualidade, um processo muito importante que deverá 
estar concluído em 2020. Em paralelo, houve uma forte aposta na capacitação dos 
recursos humanos e na criação de novas parcerias.  

Entre as parcerias conta-se um momento histórico no panorama regional no 
Terceiro Setor: a assinatura de um protocolo de intenções entre 3 entidades com 
vista à criação da Plataforma Supramunicipal de Intervenção Social da Cova da 
Beira, a constituir formalmente em 2020. É uma nova entidade que junta, na sua 

génese, a Mutualista Covilhanense, a Santa Casa da Misericórdia de Belmonte e a 
Associação de Solidariedade da Freguesia de Silvares (Fundão) num projeto 
comum para a região: a cooperação institucional, o trabalho em rede, para juntos 
fazermos mais e melhor pelas populações do território.  

Continuemos, pois, com determinação rumo ao futuro! 
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TURISMO SOCIAL 

ALOJAMENTO LOCAL 

― 
Realização de procedimento concursal para adjudicação da obra 

Início da obra de requalificação do imóvel na Avenida de Santarém 
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Consulta a empresas e 

adjudicação 
Ainda que não esteja obrigada a seguir as regras e procedimentos de 

contratação pública, a Mutualista Covilhanense optou por realizar um 

procedimento concursal, pautando pela transparência. A Direção nomeou 

inclusivamente uma comissão para este processo, que designou de Comissão 

para Análise das Propostas Concorrentes à Obra de Requalificação do Imóvel 

da Avenida de Santarém em Hostel Social.  

 

Empresa selecionada: Damião & Belo Lda 

Valor: 512.797,12 € 

Prazo de Execução: 12 meses 

Início da obra: julho de 2019 

 

Operação financeira 
A obra está a ser realizada via Fundo Jessica – Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas, instrumento financeiro promovido pela 

Comissão Europeia e desenvolvido pelo Banco Europeu de Investimento. 

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  
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O projeto: AL (Hostel)  

Objeto 
Requalificar o edifício para fins turísticos (Alojamento Local). 

 

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. 

 

3 pisos + sótão Capacidade: 38 camas 
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SAÚDE 

Unidade Móvel de Saúde 

― 
3º ano de atividade do serviço, organizado em itinerários 

Protocolo com o Centro Social do Sarzedo - Expansão do serviço médico  

Introdução da Oficina de Atividades em Verdelhos 

Continuidade do reconhecimento do projeto a nível nacional 
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Evolução do projeto em 2019 

3 anos de atividade 
O serviço da Unidade Móvel de Saúde completou 3 anos de existência em 

2019. Lançado em novembro de 2016, com o objetivo de servir as populações 

das freguesias rurais do concelho da Covilhã, onde os serviços públicos de 

saúde são escassos ou até mesmo inexistentes, o projeto da Unidade Móvel 

de Saúde e de Apoio Psicológico e Social organizou-se em itinerários a partir 

de 2017 e foi evoluindo, chegando cada vez a mais localidades e pessoas.  

 

Protocolo – Preparação de 

introdução do projeto no Sarzedo 
Foi assinado, a 8 de dezembro de 2019, um protocolo de cooperação entre a 

Mutualista Covilhanense e o Centro de Dia para Idosos do Sarzedo, com vista 

à implementação do serviço na aldeia a partir de janeiro de 2020. 

Sem médico de família à data, há já dois anos, o protocolo prevê a visita regular 

da Unidade Móvel de Saúde à aldeia com a sua equipa multidisciplinar, que 

incluiu um clínico. A aldeia do Sarzedo é uma das mais envelhecidas do 

concelho da Covilhã e também uma das mais carenciadas ao nível de serviços 

de saúde.  

 

Oficina de Atividades chegou a 

Verdelhos  
A iniciativa itinerante “Oficina de Atividades”, constituída por dois ateliês 

temáticos semanais (Exercício Físico e Informática/Multimedia), lançada no 

último trimestre de 2018, chegou a Verdelhos em fevereiro de 2019. Verdelhos 

passou a dispor de um dos ateliês semanais: Excercício Físico. 

A “Oficina de Atividades” consolidou-se em 2019 nas 4 aldeias abrangidas – 

Casal de Santa Teresinha, Vale da Cerdeira e Cambões, todas da freguesia 

de São Jorge da Beira e com ambos os ateliês; e Verdelhos. Nos casos de 

Casal de Santa Teresinha e Vale da Cerdeira, os ateliês são ministrados nas 

instalações das antigas escolas primárias locais, que estavam encerradas há 

cerca de uma década e ganharam nova vida. 
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Atividade da Unidade Móvel de 

Saúde em 2019 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, Pereiro e Verdelhos) 

4538 Rastreios/atos de enfermagem 

11 Ações de sensibilização 

518 Consultas médicas (Clínica Geral) 

2 Ateliês temáticos semanais (Ex. Físico e 

Informática/Multimédia) 

86 Sessões do Ateliê de Exercício Físico ministradas 

40 Sessões do Ateliê de Informática/Multimédia ministradas 

 

 

Apresentações do projeto. Tal como nos anos anteriores, a Mutualista 

Covilhanense continuou em 2019 a receber diversos convites para apresentar 

o projeto em fóruns, congressos e outras iniciativas regionais e nacionais. Foi 

apresentado, por exemplo, nas 1ªas Jornadas de Mutualismo e Saúde na 

Biblioteca Almeida Garrett (Porto), a convite da Beneficência Familiar – 

Associação de Socorros Mútuos, e no VI Mosaico Social, organizado em Santa 

Maria da Feira. 

Vídeo realizado por Grupo Fidelidade. O Grupo Fidelidade realizou um vídeo 

sobre de que forma o apoio do prémio Fidelidade Comunidade (atribuído em 

2018) impulsionou o projeto da Unidade Móvel de Saúde, acompanhando 

durante um dia a atividade da Unidade Móvel de Saúde e exibindo-o na 

cerimónia de entrega de prémios da edição de 2019 como uma boa prática.  

Datas temáticas, rastreios e ações diversas. Acompanhamento e apoio, 

uma vez mais, na Caminhada Contra o Cancro da Mama; rastreios grátis na 

Casa da Vila (Tortosendo), na Escola de São Silvestre, na iniciativa Motogota 

Solidária do Motoclube da Covilhã, entre outros; ações diversas nas aldeias 

abrangidas – Dia da Mulher, Festa de Natal, Carnaval, etc. 

Distribuição de cabazes de Natal, pelo 2º ano consecutivo. Doados pelo 

Grupo Fidelidade, parceiro do projeto, e distribuídos a famílias carenciadas das 

freguesias rurais servidas pelo projeto por altura do Natal. 
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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 27 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; e Centro de Dia de Apoio a Idosos do Sarzedo. 

 

Prémios 
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Oficina de atividades 

 

O que é? 
A Oficina de Atividades é uma iniciativa itinerante, lançada em novembro de 

2018, com dois ateliês temáticos semanais (Exercício Físico e 

Informática/Multimédia), 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/Multimédia e um Professor de Exercício Físico.  

  

Exercício Físico 

(Saúde) 

Informática/Multimédia 

(Intervenção Social) 

 

 

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 

 

 

 

 



  
 

 

 

14 | Mutualista Covilhanense Relatório e Contas  
Exercício de 2019 

 

SAÚDE 
Centro Clínico 

― 
Instalação e abertura de um posto de colheiras do Grupo Germano de Sousa 

(Análises Clínicas) 

Aumento da afluência / visitas  

 

Posto de Colheitas Germano de 

Sousa 

No seguimento de conversações entre as partes, o conceituado Grupo 

Germano de Sousa instalou um Posto de Colheitas no Centro Clínico da 

Mutualista Covilhanense, em novembro, com recolhas às quintas-feiras.  

 

Especialidades médicas em 2019 

 
 

 

 

Consultas de Cardiologia 
Descontos p/ associados 

Quartas-feiras 
Dr. Carvalho Rodrigues 

Consultas Acupuntura 
Descontos p/ associados 

Quartas-feiras 
Dr. Pedro Vaz 

Consultas de Psicologia 
Descontos p/ associados 

Segundas, quartas e 
quintas-feiras, 

das 17 às 19 horas 
 Psicóloga: 

Dra. Isabel Malaca 

Consultas de Optometria 
Grátis 

Quintas-feiras 
Grupo Ópticas Lince 

    

 

 
 

 

Consultas de Clínica Geral 
Exclusivas para associados 

Terças, quartas e sextas-feiras 
Médicos: 

Dr. Ângelo Ribeiro e Dr. João 
Lima 

Consultas Medicina 
Dentária 

Descontos p/ associados 
Terças e Quintas-feiras 

Médica Dentista: 
Dra. Tatiana Dias 

Consultas de Audiologia 
Grátis 

Quintas-feiras 
Audiologista: 

Grupo Ópticas Lince 

Consultas de Nutrição 
Descontos p/ associados 

Quintas-feiras 
Dra. Juliana Batista  

 

14.508 

Total de atendimentos 

Centro Clínico 
(Associados, não associados e utentes 

da ERPI e Centro de Dia) 

 + 1989 atendimentos do que em 2018 
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SAÚDE 
Farmácia para todos 

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

de atendimentos na Farmácia, 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: 

• Reforço da equipa da Farmácia – recursos humanos 

• Aquisição de novo programa informático 

• Instalação de sistema de intrusão 

• No seguimento de conversações com a Liga do Porto, inclusão da 

Farmácia em central de compras comum 

• 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) 

• Preparação de um Plano de Ação da Farmácia para 2020 

• Crescente articulação com o serviço da Unidade Móvel de Saúde 

• Realização de várias iniciativas e campanhas na Farmácia (Black Week; 

avaliações gratuitas à pele e coro cabeludo (c/ marca Jowaé); rastreios 

gratuitos pelo UBIPHarma; passatempo Dia dos Namorados; etc) 

• Realização de palestras e rastreios no exterior (no Estabelecimento 

Prisional da Covilhã ; no Centro de AtivÍdades; etc) e participação em 

eventos (Feira do Voluntariado na Faculdade de Ciências da Saúde, 

organizada pelo MedUBI) 

• Continuidade e consolidação das parcerias existentes (Estabelecimento 

Prisional da Covilhã, Casa do Menino Jesus, Santa Casa da Misericórdia 

de Belmonte e criação de novas parcerias (Centro Social do Sarzedo) 
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SAÚDE 

Protocolo com DOClinic: 

12 especialidades 

médicas  

― 
Em fevereiro, a Mutualista Covilhanense celebrou um protocolo com a 

DOClinic – Unidade de Saúde da Beira Interior, clínica médica localizada na 

Ponte Mártir-in-Colo, na Covilhã. Através desta parceria, os associados 

passaram a ter descontos em 12 especialidades médicas da clínica, bem como 

em exames complementares de diagnóstico.  

Consultas e exames complementares de diagnóstico com 10% 

desconto: 

Cardiologia (Dr. Luís Oliveira); 

Ginecologia/Obstetrícia (Dra. Patrícia Almeida); 

Imunoalergologia: consultas e testes cutâneos de alergias (Dra. Joana Belo); 

Medicina Geral e Familiar (Dr. Carlos Abreu, Dr. Hugo Oliveira e Dra. Ana 

Rita Aleixo); 

Medicina Interna (Dra. Dália Estêvão); 

Oftalmologia (Dr. João Gil, Dr. Sérgio Brito); 

Ortopedia (Dr. António Figueiredo); 

Otorrinolaringologia (Dr. Filipe Rodrigues); 

Pediatria (Dra. Sofia Ferreira); 

Psicologia (Dra. Sara Alvarinhas); 

Reumatologia: consultas (adultos e crianças) e técnicas reumatológicas (Dra. 

Margarida Oliveira); 

Urologia: consultas e biópsias; Todos os exames de Cardiologia; 

Eletromiogramas (Dr. Luís Negrão); 

Ecografias e Ecodopllers (Dra. Ana Ferreira – Radiologia). 

 

 

Em virtude da celebração deste protocolo, a Mutualista passou também a 

contar com auxílio por parte da DOClinic no acompanhamento de casos sociais 

extremos nas áreas de Cardiologia, com grande procura, e de Reumatologia, 

com escassez de especialistas no concelho.  
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COOPERAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

Plataforma 

Supramunicipal de 

Intervenção Social da 

Cova da Beira 

― 
Numa iniciativa inédita na região, foi celebrado em dezembro de 2019 um 

protocolo de intenções entre a Mutualista Covilhanense, a Santa Casa da 

Misericórdia de Belmonte e a Associação de Solidariedade Social da Freguesia 

de Silvares (Fundão) com vista à criação da Plataforma Supramunicipal de 

Intervenção Social da Cova da Beira, cujo objetivo é a cooperação institucional, 

e a criação, através desta nova estrutura, de uma unidade residencial de apoio 

a seniores que sofrem de demências, a localizar em Caria, para servir este 

território. A cerimónia protocolar teve lugar no pavilhão gimnodesportivo de 

Caria, ao lado do espaço que virá a acolher a unidade residencial a construir. 
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RESPOSTAS 

SOCIAIS 

Novos espaços, reforço da 

frota automóvel, mais e 

melhores serviços 

― 
Reforço da frota automóvel com aquisição de 2 viaturas adaptadas, para o 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Criação de 2 novos espaços: Sala de Multimedia “BPI e Fundação La Caixa” e 

Sala de Grandes Dependentes 

Projeto “Jovens e Idosos num Clique” (vencedor Prémio BPI Seniores 2018) 

Aposta na formação de recursos humanos  

Preparação do processo de certificação de qualidade do SAD 

Consolidação do “Mental Gym em Casa” 

 



  
 

 

 

19 | Mutualista Covilhanense Relatório e Contas  
Exercício de 2019 

 

Reforço da frota c/ 2 

novas viaturas– SAD  

 

 

Foi adquirida em janeiro de 2019 uma nova viatura adaptada, para o Serviço 

de Apoio Domiciliário (SAD): uma Mercedes-Benz Citan. No final do ano, a 

Associação avançou para a aquisição de mais uma, também para o Serviço de 

Apoio Domiciliário: uma Fiat Doublò Cargo. Esta última viria a começar a 

funcionar em 2020. Pretendeu-se, através da aquisição destas duas viaturas, 

reforçar a frota automóvel da Associação, já antiga e desgastada, que vinha 

registando constantes avarias, com os gatos inerentes e vários 

constrangimentos associados ao normal funcionamento dos serviços das 

Respostas Sociais (apoio à 3ª Idade).  

 

Sala de Grandes 

Dependentes 
Ciente das especificidades e necessidades próprias dos utentes 

institucionalizados considerados grandes dependentes, e com o objetivo de 

melhorar a sua qualidade de vida, foi criada uma Sala para acolher estes 

seniores, através de obras que permitiram dividir o amplo espaço do antigo 

ginásio. Este espaço ficou dividido em dois, continuando a Associação a ter 

um ginásio e ganhando assim uma nova sala (Sala de Grandes Dependentes). 

A Associação adquiriu novo mobiliário para esta sala nova, designadamente 

cadeirões.  
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Sala Multimédia “BPI e 

Fundação La Caixa”  

 

 

Depois de em 2018 ter ganho o prémio BPI Seniores com o projeto “Jovens e 

Idosos num Clique” e de ter desenvolvido vários aspetos com vista à sua 

execução (projeto de obra; parcerias; aquisição de material de informática e 

multimédia), foi criada uma Sala Multimédia adaptada a seniores (prevista no 

projeto) através da requalificação de um wc localizado no piso 0 do edifício-

sede (junto à sala de convívio). O espaço ganhou a designação de “Sala 

Multimédia BPI e Fundação La Caixa”, por iniciativa da Direção, em 

agradecimento às entidades que tornaram a sua criação possível, e foi 

inaugurada em junho por Artur Santos Silva, Curador da Fundação La Caixa 

Portugal e Presidente Honorário do Banco BPI, aquando do aniversário da 

Associação (89 anos de fundação; 124 anos de história associativa).  
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“Jovens e Idosos num 

clique” 
VENCEDOR DO PRÉMIO BPI SENIORES 2018.  

 

 

Projeto executado em 2019, com continuidade expectável em 2020, focado na 

promoção da qualidade de vida e do envelhecimento ativo através de uma 

atuação centrada na intergeracionalidade, com recurso às tecnologias da 

informação e comunicação e com recurso  a uma Sala Multimedia no edifício-

sede adaptada às necessidades dos idosos. A nova Sala possibilita 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.  

 

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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“Mental Gym em Casa” 
Lançado no último trimestre de 2018, período em que a psicóloga da Instituição 

realizou avaliações psicológicas preparatórias, o “Mental Gym em Casa” 

consolidou-se em 2019. Trata-se de um programa de combate às demências 

que consiste num Programa de Estimulação Cognitiva ao Domicílio prestado 

gratuitamente, para utentes do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). 

 

 

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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Outras apostas 
 

Prossecução da aposta na qualificação das Respostas Sociais, através 

de: 
Preparação do processo de certificação de qualidade do Serviço de Apoio 

Domiciliário  

Reforço das atividades de animação, com Animador Sociocultural 

Continuidade no acompanhamento de utentes diagnosticados com demência 

em Sala Snoezelen 

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, Coolabora, AJAS, etc) 

Realização de sessões de informática/multimédia na nova Sala Multimédia 

Continuidade das Atividades Rotineiras (Exercício Físico, Oficina de 

Estimulação Sensorial e Atividades Terapêuticas; Pensamento em Ação; Ateliê 

das Artes; Culinária; Espaço Filme, etc). 

Passeios ao exterior 

Atividades no Jardim D. Bárbara – hortas geriátricas 

 

 

  



  
 

 

 

24 | Mutualista Covilhanense Relatório e Contas  
Exercício de 2019 

 

 

Novos parceiros 

 

Associação de Solidariedade Social de Silvares 
(Fundão) 

Parceiro no âmbito da criação da Plataforma 
Supramunicipal de Intervenção Social da Cova da 
Beira, que engloba também a Santa Casa da 
Misericórdia de Belmonte. 

 

Centro de Dia para Idosos do Sarzedo 

Parceria no âmbito social e da saúde. Possibilitou a 
introdução do serviço Unidade Móvel de Saúde da 
Mutualista Covilhanense na aldeia do Sarzedo (a 
partir de janeiro de 2020), inclusive com médico de 
clínica geral (Sarzedo estava sem médico há cerca 
de 2 anos). 

 

Ageing Coimbra 

Integração da Mutualista Covilhanense no 
Ageing@Coimbra, consórcio que junta várias 
entidades e instituições em prol da promoção do 
envelhecimento ativo e saudável na Região Centro, 
entre as quais a Universidade de Coimbra, a CCDR 
Centro, o Instituto Pedro Nunes, a Administração 
Regional de Saúde do Centro e a Alzheimer 
Portugal, entre outros.  

 

Beralt In & Wolfram 

Parceria de cooperação nas áreas social e da 
saúde: acesso dos 280 trabalhadores da empresa 
(minas) à valências da Associação e combate 
conjunto a situações geradoras de exclusão social.  

 

Escola de Condução Pêro da Covilhã 

Reforço do Programa de Benefícios aos 
Associados: desconto de 10% de descontos a 
associados da Mutualista na obtenção/aquisição de 
carta de condução. 

 

DOClinic – Unidade de Saúde da Beira Interior 

Reforço do Programa de Benefício aos Associados: 
desconto de 10% de desconto a associados em 12 
especialidades médicas e em exames 
complementares de diagnóstico. E ainda: parceria 
na área social (encaminhamento de casos sociais – 
Cardiologia e Reumatologia).  

 

Germano de Sousa 

Reforço da oferta no Centro Clínico da Mutualista 
Covilhanense: abertura / funcionamento de um 
Posto de Colheitas da empresa. 
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PROGRAMAS 
SOCIAS 
Principais 
programas sociais 
― 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas  

Gabinete de Ação Social 

Unidade Móvel de Saúde e de Apoio Social e Psicológico 

Oficina de Atividades 

 “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). 

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) 

Tal como em 2018, a Associação não recebeu em 2019 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; etc. 

 

 

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 abrange a iniciativa itinerante Oficina de Atividades, com os ateliês de 

Exercício Físico e Informática/Multimedia. 
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Oficina de Atividades 
Incorporada no projeto da Unidade Móvel de Saúde, a iniciativa Oficina de 

Atividades, iniciada em novembro de 2018, tem como público-alvo as 

populações das freguesias rurais onde a Mutualista opera, com dois ateliês 

temáticos semanais: Exercício Físico e Informática/Multimedia. Em 2019 

consolidou-se em Casal de Santa Teresinha, Vale da Cerdeira e Cambões 

(anexas da freguesia de São Jorge da Beira) e em Verdelhos.  

 

“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. 

 

Protocolos diversos 
Com o intuito de reforçar a sua atuação na área social, a Mutualista 

Covilhanense continuou em 2019 a apostar na celebração de protocolos 

institucionais com outras associações e instituições (Ex: Centro de Apoio a 

Idosos do Sarzedo). 

 

Acolhimento de estágios 
Em 2019, a Mutualista Covilhanense acolheu vários estágios, profissionais e 

curriculares, entre os quais da Escola Secundária Quinta das Palmeiras, do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional e do Curso de Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da saúde da Universidade da Beira 

Interior. 
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ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

Obras, Planeamento, 

Gestão, Organização e 

Funcionamento. Interno 

― 
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Recursos humanos: capacitação e 

melhorias 
Aposta na formação de funcionários e na realização de pós-graduações por parte 

de técnicos superiores.  

A capacitação da Associação abrangeu os recursos humanos de todos os setores 

(Respostas Sociais, Farmácia, Administrativo) 

Aquisição de novas fardas para todos os funcionários das Respostas Sociais de 

apoio à 3ª Idade  

Continuidade do serviço de fisioterapia gratuito para colaboradores (implementado 

em finais de 2018) 

Obras e melhoramentos 
Para além das obras com vista à criação da Sala Multimédia “Banco BPI e 

Fundação La Caixa” e da Sala de Grandes Dependentes, destacaram-se: 

Aquisição de novos cadeirões para a Sala de Convívio e Sala de Grandes 

Dependentes 

Aquisição de uma cadeira adaptada com rodas para banho 

Aquisição de equipamento geriátrico diverso  

Melhoramentos e reparações diversas na Cozinha e Copa (ex: forno;  

Substituição de tubagens e intervenções diversas - aquecimento / caldeiras 

Melhoria do serviço de telecomunicações (novos telefones) e serviço de internet no 

piso térreo (instalação de a fibra). Instalação de internet nos 2 pisos superiores. 

Projetos e candidaturas 
Aprovação de Candidatura ao Programa de Capacitação para o Investimento 

Social (Portugal 20202) - POISE: 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), no valor 

de 24,5m€. 

Realização e submissão de candidatura ao Quadro Comunitário Portugal 2020 

“AVISO Nº CENTRO-03-2019-17 – Equipamentos (IPSS) – Apoio à Eficiência 

Energética, à Gestão Inteligente da Energia e à Utilização de Energias 

Renováveis, em dezembro de 2019: intervenção significativa no edifício-sede, com 

obras de intervenção e substituição/aquisição de equipamentos, no valor total de 

304m€ (financiado por fundos comunitários em cerca de 285m€ e capitais próprios 

de 19m€) 

Administrativo, planeamento e gestão 
Aquisição de novo sistema de gestão e cobrança de quotas de associados 

(fim do tradicional livro do cobrador), para implementação a partir de janeiro de 

2020.  

Continuidade da adaptação da Associação ao novo Regulamento de Proteção 

de Dados (RGPD). 

Realização de procedimento concursal para aquisição (ano) de produtos de 

higiene e limpeza. 

Aquisição de sistema de cópias de segurança do servidor (2 discos) 
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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): 6.289€ / 37.143 

 

GÁS: GASTOS E CONSUMOS 

 

Redução (face a 2014): 20.473€ / 271 

. 

 

35 046 €

30 776 €

26 935 €

26 730 €

30 644 €

28 757 €

175 827

157 922

143 963

140 426

158 492

138 684

2014

2015

2016

2017

2018

2019

KWH Euros

47 446 €

41 232 €

37 210 €

24 917 €

25 074 €

26 973 €

612

554

523

327

319

341

2014

2015

2016

2017

2018

2019

m3 Euros
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ÁGUA: GASTOS E CONSUMOS 

 

Redução (face a 2014): 38.403€ / 11.273m3 

 

€65.165 
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 €

19 307 €

15 081

12 235

7 020

6 362

4 842

3 808

2014

2015

2016

2017

2018

2019

m3 Euros
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2 

― 

Outras 

atividades  

de 2019 
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Mutualista vence, mais uma vez, o 3º lugar do 

concurso “Cenários de Natal” do CHUCB (elaborado 

por seniores institucionalizados em colaboração c/ alunos da Escola 

Campos Melo) 

― 

 
 

 

Aluno de Medicina da UBI testa investigação 

intitulada “Dodo” na Unidade Móvel de Saúde 
(acompanhamento regular) 

― 
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Dia Mundial do Compositor – Atuação de alunos 

da EPABI para seniores (ERPI, Centro de Dia, SAD) 

― 

 

 

Assinatura de protocolo de cooperação com a 

DOClinic (descontos para associados na clínica) 

― 
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Rastreios na iniciativa “Motogota Solidária”, no 

XXIº aniversário do Moto Clube da Covilhã – Lobos 

da Neve e em parceria c/ Ass. Dadores de Sangue 

da Covilhã 

― 

 

Seniores na exposição “Máscaras do Mundo”, da 

Coleção Museu do Brincar e patente na Casa dos 

Magistrados (106 máscaras) 

― 
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Assinatura de protocolo com a Beralt Tin & 

Wolfram (Minas da Panasqueira) 

― 

  

 

 

Seniores vencem 1º lugar da modalidade de 

Bowling nas V Olimpíadas Seniores (organização da 

Ass. de Solidariedade de Silvares) 

― 
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Rastreios grátis da UMS e Farmácia no SOLIS – 

Centro de Convívio Partilhas (Belmonte), durante 

uma recolha  do Grupo  de Dadores de Sangue 

― 

 

 

Mutualista traz “Café Memória à Covilhã”, da 

Alzheimer Portugal (2 sessões: uma na UBI e outra na 

Biblioteca Municipal) 

― 
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Participação de Nelson Silva como orador nas 

1ªas Jornadas de Mutualismo e Saúde (organização: 

Beneficiência Familiar - Associação de Socorros Mútuos  - Porto) 

 ― 

 

 

Realização de uma sessão de Yoga para seniores 

com Alexandra Silva 

― 
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Rastreios grátis da UMS e Farmácia na Escola de 

São Silvestre, na inauguração do 

Escola_ESPAÇO_Social 

― 

 

 

 

Visita de seniores à Casa com História, com 

passeios de tuk tuk 

― 
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Realização de 3 sessões de iniciação à Informática 

para seniores, ministradas por alunos da Escola 

Campos Melo 

― 

 

 

Inauguração da nova Sala Multimédia, com 

presença de Artur Santos Silva (aniversário da 

Associação) 

― 
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Homenagem a associados cinquentenários e 

funcionários com mais de 25 anos de serviço 
(aniversário da Associação) 

― 

 

 

Participação de seniores no VII Pinhal Party, no 

Centro Comunitário das Lameiras 

― 
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Participação de seniores no documentário 

interativo “Cidade Fábrica” (criação de Ivo Rocha da 

Silva, realização de Luís Correia e produção da Ocidental 

Filmes) 

― 

 

 

 

Dia dos Avós – Seniores: visita de crianças do ATL 

Parque Fantasia e atuação de Rúben Matos 

― 
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Farmácia acolheu iniciativa “II Dia de Rastreios 

UBIPharma” 

― 

 

 

 

Seniores na Piscina Praia da Covilhã (várias vezes) 

― 
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Participação de seniores na iniciativa #BeAtive – 

Semana Europeia do Desporto (organizada por Instituto 

Português do Desprto, Município da Covilhã e UBI)  

― 

 

 

 

UMS e Farmácia: participação na Caminhada 

Contra o Cancro da Mama (rastreios e acompanhamento 

aos participantes) 

― 
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Passeio de seniores a Fátima e Praia de Vieira 

― 

 

 

Visita de alunos de Psicologia da UBI 

― 
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Ação de sensibilização realizada para seniores 

pela Coolabora sobre Violência Contra as Pessoas 

Idosas (ao abrigo do projeto Violência Zero nos veio falar) 

― 

 

 

 

Participação na Semana da Integração Solidária 

da UBI (atividades de seniores com caloiros – 

“praxes solidárias”) 

― 
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Participação de Nelson Silva como orador no II 

Encontro Nacional de Intervenção Socials UDIPSS 

de Santarém, no painel “Novas lideranças? 

Inovação e Profissionalização”  

― 

 

 

Farmácia e UMS: participação em mais uma 

edição da Feira de Voluntariado do MedUBI (na 

Faculdade de Ciências da Saúde) 

― 
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Assinatura de protocolo com Centro de Dia para 

Idosos do Sarzedo 

― 

 

 

Workshop para seniores com Elisabete Dias, da 

Happy Hand Made - Academia de Lavores 
(construção de pendões para árvore de Natal) 

― 
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― 

Relação com 

o exterior 
Comunicação e Imagem 
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Imprensa, Rádio e TV  

 

202 
Notícias sobre a Mutualista 

(imprensa e rádio locais e nacionais) 

2 

Notícias / Reportagens Televisivas: 

RTP, Programa “Portugal em Direto” – Nova Sala 

Multimedia – Projeto “Jovens e Idosos num Clique” 

TUBI – Televisão da Universidade da Beira Interior - 

Reportagem sobre participação na Semana da 

Integração Solidária 

      

 

1 

Entrevista em programa de rádio, durante 1 hora 

RCB – Programa Flagrante Direto 

 

 

Outras ações 

 

 

2 

Ações de mailing direct, em parceria com DOClinic 

e Germano de Sousa (cartas enviadas para os 

domicílios dos associados) – divulgação de parceria 

com DOClinic e da abertura do Posto de Colheitas da 

Germano de Sousa 

 

1 
Suplemento com o Jornal do Fundão 

8 páginas a cores 

1 
Nova conta no Instagram 

Criada em agosto 

3 

Vídeos: 

Fidelidade Comunidade – Unidade Móvel de Saúde 

e o impacto do Prémio Fidelidade 2017 (exibido na 

cerimónia de entrega de prémios de 2019) 

Fundação La Caixa e BPI – Sala Multimedia / Projeto 

Jovens e Idosos num Clique e o impacto do Prémio 

BPI La Caixa Seniores 2018 (vídeo promocional dos 

prémios BPI e Fundação La Caixa) 

Entrevista do Presidente da Direção à RCB – Vídeo 

de 1 hora com gravação integral da entrevista 
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Criação de conta no Instagram (agosto 2019) 

 

 

Redes Sociais // Facebook 

298 Publicações 

+3365 

Likes alcançados  

1.137 // Dezembro 2015 

2.454 // Dezembro 2016 

2.998 // Dezembro 2017 

3.801 // Dezembro 2018 

4.501 // Dezembro 2019 

 

Exemplos de publicidades em jornais 
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O ano de 2019 contado pela imprensa  

― 

Principais notícias  

 
Fórum Covilhã 

 

Notícias da Covilhã online 

 

Jornal do Fundão 

 

Notícias da Covilhã 
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Fórum Covilhã 

 

Rádio Cova da Beira 

 

  

Fórum Covilhã 
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Jornal do Fundão 

 

Urbi et Orbi 

 

Rádio da Covilhã 

 

Rádio Cova da Beira 

 

 

Beira News 
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Beira News 

 

 

Notícias da Covilhã 

 

Fórum Covilhã 
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Rádio Cova da Beira 

 

 

Urbi et Orbi 

 

Jornal do Fundão 

 

 

 

Fórum Covilhã 
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Jornal do Fundão  

 

Rádio Cova da Beira  

 

 

Jornal do Fundão 

 

Jornal do Fundão 
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Fórum Covilhã 

 

Notícias da Covilhã 

 

 

Rádio da Covilhã 

 

 

Notícias da Covilhã 
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Rádio Cova da Beira 

 

Urbi et Orbi 

 

  

Notícias da Covilhã 

 

 

Beira News 

Rádio Covilhã 
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Rádio Covilhã 

 

Rádio Cova da Beira 

 

Rádio Cova da Beira 
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Rádio Cova da Beira 

 

 

Jornal do Fundão  

Beira News 

 

 

 

Rádio Cova da Beira
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Suplemento no Jornal do Fundão de 8 páginas 
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Jornal do Fundão – Suplemento 

 

Jornal de Negócios - Opinião 

 

Notícias da Covilhã 

 

Jornal do Fundão 
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Rádio Covilhã 

 

 

Rádio Cova da Beira 

 

 

Fórum Covilhã 

 

 

Jornal Urbi et Orbi (UBI) 

 

Notícias da Covilhã 
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Fórum Covilhã 

 

Rádio Cova da Beira 

 

Beira.pt 

 

 

 

Rádio Cova da Beira 

 

 

 

 

Notícias da Covilhã 
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Jornal do Fundão online 

 

 

Notícias da Covilhã online 

 

 

Fórum Covilhã online 

 

 

 

Rádio Cova da Beira 

 

Beira News 
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Jornal do Fundão 

 

 

Rádio da Covilhã 

 

Jornal O Interior 

 

 

Jornal O Interior
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Anexo às Demonstrações 
Financeiras 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Designação da entidade: Associação de Socorros Mútuos Mutualista 

Covilhanense, com o número de identificação de pessoa coletiva 501177981 

Sede: Rua Capitão João de Almeida, 9 em Covilhã 

Natureza da atividade 

A Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense é uma pessoa 

coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 1930. O Fundo 

Patrimonial da instituição é de 1.122.1159,92 euros. Tem por atividade 

principal outras atividades complementares de segurança social CAE 65112. 

A direção entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma 

verdadeira e apropriada as operações da Instituição, bem como a sua posição 

e desempenho financeiros e fluxos de caixa. 

Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se 

expressos em unidade de euro. 

2. 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, 

de 13 de julho, republicado pelo decreto lei 98/2015 de 2 de junho e de acordo 

com a estrutura concetual, normas contabilísticas e de relato financeiro e 

normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2019. O sistema de normalização é composto por: 

• Bases para a apresentação das demonstrações financeiras (BADF); 

• Modelos de demonstrações financeiras (MDF) – Portaria 220/2015 

de 24 de julho; 

• Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura conceptual); 

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

• Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF-ESNL) - Aviso 

n.º 8256/2015, de 16 de julho  

• Normas interpretativas (NI). 

3. Adoção pela primeira vez das NCRF — divulgação transitória 

A adoção das NCRF nos termos definidos no Aviso n.º 8256/2015 de 29 de 

julho, ocorreu pela primeira vez em 2016. As Demonstrações Financeiras de 

2016 foram preparadas e aprovadas, de acordo com as disposições em vigor 

em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, 

republicado pelo Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho e de acordo com a 

estrutura conceptual, normas contabilísticas e relato financeiro (NCRF) e 
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normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2016. 

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 

CONTABILÍSTICAS E ERROS: 

4.1 Bases de apresentação 

4.1.1 Continuidade 

A Direção procedeu à avaliação da capacidade de a Instituição operar em 

continuidade, tendo por base toda a informação relevante, factos e 

circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo 

acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações 

financeiras, disponível sobre o futuro. Em resultado da avaliação efetuada, a 

Direção concluiu que a Instituição dispõe de recursos adequados para manter 

as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto prazo, 

pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das 

operações na preparação das demonstrações financeiras. 

4.1.2 Regime do acréscimo (periodização económica) 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos 

quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento 

de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do 

pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e 

relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

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

correspondentes rendimentos e gastos, são registados nas respetivas contas 

das rubricas “Outros ativos correntes e Outros passivos correntes”. 

4.1.3 Consistência de apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, 

quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes 

dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, 

nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta 

forma é proporcionada informação fiável e mais relevante. 

4.1.4 Materialidade e agregação 

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

materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação 

é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões 

económicas tomadas com base nas demonstrações financeiras. Itens que não 

são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas 

demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que 

sejam discriminados nas notas deste anexo. 

4.1.5 Compensação 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, 

assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.  

4.1.6 Informação comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações 

Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da 

Continuidade da Instituição, as políticas contabilísticas devem ser levadas a 

efeito de maneira consistente em toda a Entidade ao longo do tempo e de 
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maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, 

as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, 

tendo em conta: 

I. A natureza da reclassificação; 

II. A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido 

reclassificada; e 

III. Razão para a reclassificação. 

4.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

4.2.1  Ativos fixos tangíveis 

As reintegrações do exercício foram determinadas de acordo as taxas fixadas 

para este tipo de entidades. 

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos 

anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido 

prospectivamente na demonstração dos resultados. 

Edifícios  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

 

Os ativos provenientes de doações e outras operações a título gratuito 

encontram-se mensurados ao seu justo valor, valor pelo qual estão segurados, 

valor patrimonial tributário ou valor pelo qual figuravam na contabilidade. Os 

principais bens referem-se a imóveis, os quais são valorizados ao valor 

patrimonial tributário à data da aquisição gratuita deduzido de eventuais 

depreciações entretanto realizadas. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não 

são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais, são 

registadas como gastos no período em que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível 

é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na 

transação ou a receber e a quantia líquida de amortizações acumuladas, 

escriturada no ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre 

o abate ou a alienação. 

4.2.2 Imparidade de ativos fixos tangíveis 

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos 

ativos fixos tangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum 

indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum 

indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da 

unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por 

imparidade (se for o caso).  

A quantia recuperável do ativo (ou da unidade geradora de caixa) consiste no 

maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de 

uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados 
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são descontados usando uma taxa de desconto que reflita as expectativas do 

mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos 

do ativo (ou da unidade geradora de caixa) relativamente aos quais as 

estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas. 

Sempre que a quantia escriturada do ativo (ou da unidade geradora de caixa) 

for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por 

imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração 

dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda 

compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste 

último caso, tal perda será tratada como um decréscimo daquela revalorização.  

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é 

registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade 

reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das 

perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na 

rubrica de “Reversões de perdas por imparidade”. A reversão da perda por 

imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida 

de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido 

registada.  

4.2.3 Financiamentos Obtidos 

Empréstimos obtidos 

Os “Empréstimo obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor 

nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os 

“Encargos financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando 

na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares 

suportados”. 

Os “Encargos financeiros” de “Empréstimos obtidos” relacionados com a 

aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, 

sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só 

inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-

se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do 

ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as 

atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam 

concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que 

o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. 

Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente 

relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos 

financeiros elegíveis para capitalização. 

Locações 

Os contratos de locações (leasing) são classificados como: 

• Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, 

de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse 

do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou 

• Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das 

locações financeiras. 

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a caraterística 

qualitativa da “substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre 

a forma do contrato. 
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Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do 

respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime 

do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do 

ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia). 

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo 

de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, 

o que for mais curto. 

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como 

gasto do período na rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”. 

4.2.4 Participações financeiras em subsidiárias 

As participações em subsidiárias, empresas conjuntamente controladas e 

associadas são registadas pelo método do custo. De acordo com o método do 

custo, as participações financeiras são registadas inicialmente pelo seu custo 

de aquisição e posteriormente ajustadas em função dos gastos incorridos 

anualmente, após a aquisição. 

4.2.5 Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se 

tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento. Este ponto é 

aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção: 

I. Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a 

empregados; 

II. Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato 

de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado 

dos termos contratuais que se relacionem com: 

i. Alterações no risco segurado; 

ii. Alterações na taxa de câmbio; 

iii. Entrada em incumprimento de uma das partes; 

iv. Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário 

como resultado: 

(i) Alterações no preço do bem locado; 

(ii) Alterações na taxa de câmbio; 

(iii) Entrada em incumprimento de uma das contrapartes. 

 

Créditos a receber 

Os “Créditos a Receber” encontram-se registados pelo seu custo estando 

deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram 

reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido. 

As “Perdas por imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido 

que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação 

recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). 

Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor 

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

inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior 

a um ano. 
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Outros ativos e passivos correntes 

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e 

regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações 

reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período. 

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

ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por 

imparidade. 

À data de relato a Instituição avalia todos os seus ativos financeiros que não 

estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo 

evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos 

resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão. 

Caixa e depósitos bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de 

curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo 

de flutuações de valor. 

Fornecedores e outros passivos correntes 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são 

contabilizadas pelo seu valor nominal. 

4.2.6 Subsídios do Governo 

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe uma 

expetativa razoável de que a Instituição irá cumprir com as condições da sua 

atribuição e de que estes irão ser recebidos. 

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não 

correntes são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo 

subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às 

amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do exercício durante 

as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam. O reconhecimento no 

capital próprio gera o reconhecimento de passivos relativos ao imposto a pagar 

correspondentes a esses subsídios. 

4.2.7 Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a 

receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, 

descontos e outros abatimentos e não inclui IVA e outros impostos liquidados 

relacionados com a venda. 

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com base na 

percentagem de acabamento da transação/serviço, desde que todas as 

seguintes condições sejam satisfeitas: 

I. O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

II. É provável que benefícios económicos futuros associados à 

transação fluam para a Instituição; 

III. Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser 

mensurados com fiabilidade; 
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IV. A fase de acabamento da transação/serviço pode ser mensurada 

com fiabilidade.    

4.2.8 Imposto sobre o rendimento 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos deste imposto “As 

instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como 

as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas”.  

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

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

derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas 

fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao 

portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, 

e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:  

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades 

dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo 

reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que 

justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de 

Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;  

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do 

rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos 

gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que 

tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no 

cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos 

impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao 

último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;  

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

órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos 

resultados da exploração das atividades económicas por elas 

prosseguidas.” 

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 estariam sujeitos a IRC à 

taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87, com as 

exceções previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do art.º 10.º, exceções que 

se aplicam à Instituição no exercício em análise relativamente aos rendimentos 

provenientes das atividades previstas naquele artigo nomeadamente, os 

relativos às modalidades de assistências medicamentosa, assistência médica 

e enfermagem e rendimentos prediais. 

O imposto sobre o rendimento do exercício, registado na demonstração dos 

resultados, quando aplicável, corresponde à soma dos impostos correntes. Os 

impostos correntes são registados em resultados.  

O imposto corrente a pagar, quando aplicável, é calculado com base no lucro 

tributável da Entidade. O lucro tributável pode ser diferente do resultado 

contabilístico, uma vez que pode excluir diversos gastos e rendimentos que 

apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos 

e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.  

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

legislação em vigor, durante um período de quatro anos. Ou seja, as 

declarações fiscais da Entidade referente aos anos de 2015 a 2019 ainda 

poderão estar sujeitas a revisão. 



  
 

 

 

82 | Mutualista Covilhanense Relatório e Contas  
Exercício de 2019 

 

4.2.9 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza 

associadas a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras foram efetuados juízos de valor 

e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias 

relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de 

rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por 

referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data 

de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em 

curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. 

Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não 

sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não 

foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que 

ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas 

de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os 

resultados reais das transações em questão poderão diferir das 

correspondentes estimativas.  

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das 

demonstrações financeiras anexas foram os seguintes: 

I. Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis;  
II. Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis; 
III. Análise de imparidade de investimentos financeiros;  
IV. Registo de ajustamentos aos valores dos ativos (Clientes e outros 

créditos a receber);  
V. Apuramentos dos subsídios à exploração e ao investimento a 

receber ou a restituir.  
 

4.2.10 Especialização de exercícios 

A Instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio 

da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são 

reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do 

respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes 

recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são 

registadas como ativos ou passivos. 

4.2.11 Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação 

adicional sobre condições que existiam à data do balanço (“adjusting events” 

ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) 

são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do 

balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data 

do balanço (“non adjusting events” ou acontecimentos após a data do balanço 

que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas demonstrações 

financeiras, se forem considerados materiais. 

 

5. 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), líquidos de descobertos bancários e de outros 

financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equivalentes em 

31/12/2019 e em 31/12/2018 detalha-se conforme se segue: 
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31-12-2019 31-12-2018

Caixa (*) 11 1.494,06 3.154,68

Depós itos  à  ordem 12 103.314,27 26.629,08

Total 104.808,33 29.783,76

(*) Valores  guardados  em cofre para 

pequenas  despesas .

ObservaçõesDescrição Conta
Período

 

6. POLÍTICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 

CONTABILISTICAS E ERROS 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não se verificaram 

alterações dignas de registo 

7. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - MÉTODO DO CUSTO 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 o movimento 

ocorrido na rubrica “Participações financeiras”, foi o seguinte: 

31-12-2019 31-12-2018

Investimentos em associadas

Grafiestrela  - investimento inicia l 40.500,00 40.500,00

Grafiestrela  - empréstimos 113.614,38 113.017,38

Outros investimentos financeiros

Mutuál ia 40.000,00 40.000,00

FCT 22,45 22,45

FRSS 370,44 370,44

Investimentos Financeiros 194.507,27 193.910,27

Descrição
Período

 

8. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 o movimento ocorrido 

na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas 

amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:  

Descrição 31-12-2018 Adições Alienação 31-12-2019

Terrenos  e recursos  natura is 17.258,41 17.258,41

Edi ficios  e outras  construções 2.214.817,82 12.208,21 33.010,00 2.194.016,03

Equipamento bás ico 276.094,23 5.672,37 281.766,60

Equipamento de transporte 179.925,69 32.986,34 212.912,03

Equipamento de adminis trativo 105.312,20 1.145,42 106.457,62

Outros  activos  tangíveis 22.540,97 5.186,93 27.727,90

Activo tangível bruto 2.815.949,32 57.199,27 33.010,00 2.840.138,59

Depreciações  acumuladas 1.122.344,92 78.853,08 1.201.198,00

Activo tangível líquido 1.693.604,40 -21.653,81 33.010,00 1.638.940,59
 

Os ativos fixos tangíveis são amortizados de acordo com método das quotas 

constantes durante as vidas úteis estimadas, referidas no ponto 4.2.1. 
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9. INVESTIMENTOS EM CURSO 

O valor dos investimentos em curso respeita à construção do Hostel Social, 

que se espera seja finalizado no decorrer do exercício de 2020. 

10. INVENTÁRIOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “Custo das 

mercadorias vendidas e das matérias consumidas”, é detalhado como se 

segue: 

Descrição 31-12-2019 31-12-2018
Variação    

%

Variação 

valor

Saldo inicia l 39.281,40 33.201,34 18,31% 6.080,06

Compras 456.416,93 414.201,84 10,19% 42.215,09

Regularizações -3.512,03 -2.354,16 49,18% -1.157,87

Saldo fina l 42.236,88 39.281,40 7,52% 2.955,48

Gasto no exercício 449.949,42 405.767,62 10,89% 44.181,80
 

Respeitante a mercadorias e outros produtos vendidos na Farmácia Social. 

Em 2019 alterou-se o método de contabilização do material de incontinência e 

produtos de higiene pessoal dos utentes, passando a ser contabilizado como 

custo de existências em vez de custo dos produtos utilizados nos serviços 

(C.E.V.C.) e consumíveis para valência (F.S.E.). No sentido de possibilitar o 

princípio da comparabilidade entre os exercícios será necessário proceder à 

reclassificação dos inventários destes dois itens referentes a 2018. Assim os 

dois quadros seguintes apresentam a reclassificação dos gastos e respetivas 

existências iniciais e finais respeitantes ao exercício anterior: 

Custo existências de produtos de 

incontinênia e higiene pessoal

Saldo final              

31-12-2018
Reclassificação

Saldo final              

31-12-2018

Saldo inicia l 1.418,04 1.418,04

Compras 6.819,35 6.819,35

Saldo fina l 2.284,01 2.284,01

Gasto no exercício 5.953,38 5.953,38
 

Géneros alimentares
Saldo final              

31-12-2018
Reclassificação

Saldo final              

31-12-2018

Saldo inicia l 6.539,21 -1.418,04 5.121,17

Compras 143.124,49 -6.819,35 136.305,14

Saldo fina l 4.989,09 -2.284,01 2.705,08

Gasto no exercício 144.674,61 -5.953,38 138.721,23
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Após reclassificação, o custo dos produtos de incontinência e higiene pessoal 

dispensados aos clientes e utentes foi: 

Descrição 31-12-2019 31-12-2018
Variação    

%

Variação 

valor

Saldo inicia l 2.284,01 1.418,04 61,07% 865,97

Compras 10.687,40 6.819,35 56,72% 3.868,05

Saldo fina l 1.063,68 2.284,01 -53,43% -1.220,33

Gasto no exercício 11.907,73 5.953,38 100,02% 5.954,35
 

No que respeita ao custo dos produtos utilizados nos serviços prestados nas 

valências, nomeadamente géneros alimentares, após reclassificação, foram os 

seguintes: 

Descrição 31-12-2019 31-12-2018
Variação     

%

Variação 

valor

Saldo inicia l 2.705,08 5.121,17 -47,18% -2.416,09

Compras 128.586,76 136.305,14 -5,66% -7.718,38

Saldo fina l 5.926,63 2.705,08 119,09% 3.221,55

Gasto no exercício 125.365,21 138.721,23 -9,63% -13.356,02
 

11. CLIENTES E UTENTES  

Em 31/12/2019 e 31/12/2018 a rúbrica de clientes, apresentava a seguinte 

decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Cl ientes  farmácia  socia l 84.354,38 78.741,29

Cl ientes  / utentes  va lências 417,10 907,33

Total do activo 84.771,48 79.648,62

Descrição
Período

 

12. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS (ATIVO) 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “Estado e 

outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Retenções  na fonte 126,86

Resti tuições  de imposto sobre o va lor acrescentado 4.317,86 9.685,00

Total 4.317,86 9.811,86

Descrição
Período
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13. OUTROS ATIVOS CORRENTES 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “Outros 

créditos a receber” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

I .E.F.P. - Financiamento de projetos 16.021,92 7.365,73

Devedores  por acréscimo de rendimento 36.115,17 33.048,91

Caução E.D.P. 4.101,00 4.101,00

Outras  contas  a  receber 1.733,18 3.046,33

Total do passivo 57.971,27 47.561,97

Descrição
Período

 

14. DIFERIMENTOS (ATIVO) 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Diferimentos” 

é detalhada como se segue: 

31-12-2019 31-12-2018

Seguros 4.781,92 4.582,35

Gastos  a  reconhecer - Hostel  Socia l 3.841,00 17.220,00

Total do passivo 8.622,92 21.802,35

Descrição
Período

 

15. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Caixa e 

depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Caixa 1.494,06 3.154,68

Depós itos  à  ordem 103.314,27 26.629,08

Total 104.808,33 29.783,76

Descrição
Período
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16. FUNDO PATRIMONIAL 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, o “Fundo patrimonial” 

é detalhado como segue: 

31-12-2019 31-12-2018

Fundos permanentes:

Subs idio de funera l 155.724,98 153.288,62

Fundos próprios:

Ass is tência  médica  e enfermagem 73.107,12 86.796,42

Ass is tência  medicamentosa 36.365,92 25.729,09

Fundo de administração 109.926,82 102.344,90

Fundo reserva geral 143.034,99 139.796,15

Fundo de solidariedade associativa 20.166,23 14.806,46

Reservas especiais 182.814,00 182.814,00

Resultados transitados 30.544,31 28.084,31

Outras variações nos fundos patrimoniais:

Subs ídios 185.262,43 195.106,78

Doações 161.869,87 198.553,80

Resultado líquido do período 23.358,47 15.564,42

Total 1.122.175,14 1.142.884,95

Descrição
Período

 

No que respeita às outras variações nos fundos patrimoniais as mesmas 

apresentaram a seguinte evolução: 

Descrição
Saldo                     

31-12-2018

Reconhecimento 

no período

Alienação de 

ativos

Imputação ao 

rendimento de 

gastos com 

amortizações

Posição                   

31-12-2019

Subs ídios 195.106,78 9.844,35 185.262,43

Doações 198.553,80 33.010,00 3.673,93 161.869,87
 

17. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica 

“Financiamentos obtidos” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Instituições de crédito:

Montepio Gera l  571.487,42 607.321,10

BPI 200.000,00

Outros financiadores:

BBVA 9.843,47 14.865,72

BIC 35.760,37 55.207,90

Caixa  Leas ing 24.653,57

Total 841.744,83 677.394,72

Descrição
Período
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Os pagamentos dos financiamentos obtidos são detalhados como se segue: 

Montepio Geral  - L.C. Apoio Economia socia l 7.944,83 66.533,04 74.477,87

Montepio Geral  - Crédito investimento 38.615,28 428.745,57 467.360,85

Montepio Geral  - Factoring 29.648,70 29.648,70

BPI - Fundo Jess ica 200.000,00 200.000,00

Total 76.208,81 695.278,61 771.487,42

Instituições de crédito Corrente Não corrente Total

 

 Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a Instituição era 

locatária em contratos de locação financeira relacionados com equipamento de 

climatização e viaturas. Os pagamentos futuros das locações financeiras são 

detalhados conforme se segue: 

BBVA - Mútuo 6136787 5.263,90 4.579,57 9.843,47

BIC - Contrato 3725/06/2016 8.464,56 5.135,03 13.599,59

BIC - Contrato 4094/10/2016 11.374,17 10.786,61 22.160,77

Caixa  Leas ing - Contrato 100114143 3.374,75 7.733,40 11.108,15

Caixa  Leas ing - Contrato 100122019 3.411,80 10.133,63 13.545,42

Total 31.889,18 38.368,23 70.257,41

Outros Financiadores Corrente Não corrente Total

 

Descriminação dos contratos de locação financeira: 

Locadora Contrato Bem
Valor 

contrato
Inicio Fim

BBVA Consumer Finance  6136787 Viatura  Mercedes  Vi to 

Combi  - 17-PF-48
33.338,00 31-10-2014 01-07-2022

EUROBIC 3725/06/2016 Equipamento Cl imatização 42.000,00 26-07-2016 25-07-2021

EUROBIC 3725/06/2016 Viatura  Ci troen - 82-RZ-10 56.808,28 04-11-2016 05-11-2021

Caixa  Leas ing 100.114.143,00 Viatura  Mercedes  - 59-UV-80 16.993,90 14-03-2019 14-03-2023

Caixa  Leas ing 100.122.019,00 Viatura  Fiat - 63-ZN-18 13.643,90 05-11-2019 05-11-2023

Total 162.784,07

 

 

Valor líquido dos ativos em locação financeira: 

Ativo
Quantia bruta 

escriturada

Amortizações 

acumuladas

Quantia escriturada 

liquida

Imóveis  - equipamento cl imatização 42.000,00 2.940,00 39.060,00

Equipamento de transporte 120.784,08 51.566,06 69.218,02

Total 162.784,07 54.506,06 108.278,01
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18. FORNECEDORES 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica 

“Fornecedores”, representava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Fornecedores  c/c 107.401,23 144.722,36

Total do passivo 107.401,23 144.722,36

Descrição
Período

 

 

19. ADIANTAMENTOS DE UTENTES 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica 

“Adiantamentos de utentes”, representava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Cauções  de utentes 20.856,06 7.256,06

Total do passivo 20.856,06 7.256,06

Descrição
Período

 

 

20. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (PASSIVO) 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Estado e 

outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Retençao impostos  sobre o rendimento 5.463,07 5.357,42

Imposto sobre o va lor acrescentado 699,10 4.399,95

Contribuições  e quotizações  para  a  segurança socia l 20.761,21 20.476,29

Total 26.923,38 30.233,66

Descrição
Período
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21. OUTROS PASSIVOS CORRENTES 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Outros 

passivos correntes” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Fornecedores  de investimentos  6.113,11 11.415,75

I.E.F.P. - Projetos  em curso 11.472,98 4.867,89

Remunerações  a  l iquidar 108.550,24 98.614,37

I.M.I. 1.472,86 2.611,23

Outras  contas  a  receber 3.724,21 392,73

Total do passivo 131.333,40 117.901,97

Descrição
Período

 

 

22. VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Vendas e 

serviços prestados” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Vendas

Medicamentos  e outros  produto farmacêuticos 593.833,47 528.413,86 12,38%

Produtos  de higiene pessoal 13.805,39 12.949,74 6,61%

Prestação de serviços

Quotas  dos  uti l i zadores 550.296,56 553.040,77 -0,50%

Quotizações  / encargos  de admissão 31.682,50 33.298,30 -4,85%

Refeitório 3.229,05 7.826,50 -58,74%

Total 1.192.846,97 1.135.529,17 5,05%

Descrição
Período

Variação

 

 

23. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Subsídios à 

exploração” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Acordos de cooperação

  ISS.IP - Protocolos 412.852,82 398.734,18 3,54%

  ISS.IP - Vagas 11.439,16 7.319,34 56,29%

  ISS.IP - Comparticipação adicional  2.º grau 5.925,07 8.708,43 -31,96%

Outros subsídios

  Programa apoio complementar execução POAPMC 694,62 1.376,20 -49,53%

  I.E.F.P. 23.772,13 17.023,80 39,64%

Total 454.683,80 433.161,95 4,97%

Descrição
Período

Variação
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24. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica 

“Fornecimentos e serviços externos” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Trabalhos  especia l i zados 40.972,97 27.280,99 50,19% 13.691,98

Publ icidade e propaganda 7.639,48 5.457,58 39,98% 2.181,90

Honorários 72.889,24 63.645,58 14,52% 9.243,66

Comissões 10.704,11 7.998,35 33,83% 2.705,76

Conservação e reparação 22.299,09 29.945,15 -25,53% -7.646,06

Serviços  bancários 2.987,03 1.787,22 67,13% 1.199,81

Outros  serviços  especia l i zados 615,62 1.732,00 -64,46% -1.116,38

Ferramentas  e utens íl ios  desgaste rápido 6.220,66 5.160,85 20,54% 1.059,81

Materia l  escri tório 5.439,00 5.115,78 6,32% 323,22

Artigos  para  oferta 2.295,89 1.754,97 30,82% 540,92

Consumíveis  para  o posto cl inico e va lências 3.010,77 9.290,69 -67,59% -6.279,92

Limpeza, higiene e conforto 21.297,34 23.204,09 -8,22% -1.906,75

Outros  materia is 1.113,16 693,98 60,40% 419,18

Eletricidade 26.854,58 29.569,96 -9,18% -2.715,38

Combustíveis 13.798,53 13.831,31 -0,24% -32,78

Gás 23.628,35 25.074,95 -5,77% -1.446,60

Agua 19.400,74 23.963,14 -19,04% -4.562,40

Outros  fornecimentos 154,40 - 154,40

Des locações  e estadas 6.157,73 3.675,37 67,54% 2.482,36

Rendas  e a lugueres 7.222,80 8.965,24 -19,44% -1.742,44

Comunicação 9.029,32 5.224,10 72,84% 3.805,22

Seguros 7.658,86 5.865,57 30,57% 1.793,29

Contencioso e notariado 1.028,90 1.203,40 -14,50% -174,50

Despesas  de representação 2.585,41 4.475,57 -42,23% -1.890,16

Outros  Serviços 162,77 606,45 -73,16% -443,68

Total 315.166,75 305.522,29 3,16% 9.644,46

Descrição
Período

Variação
Variação 

valor

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

92 | Mutualista Covilhanense Relatório e Contas  
Exercício de 2019 

 

 

25. GASTOS COM O PESSOAL 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, rubrica “Gastos com o 

pessoal” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Remunerações  do pessoal 593.849,18 546.166,22 8,73% 47.682,96

Compensações  e indemnizações 270,00 556,74 -51,50% -286,74

Encargos  sobre remunerações 131.220,40 121.369,80 8,12% 9.850,60

Seguros  acidentes  trabalho 5.897,83 6.308,10 -6,50% -410,27

Outros  gastos  com o pessoal 9.726,97 325,00 - 9.401,97

Total 740.964,38 674.725,86 9,82% 66.238,52

Número médio de funcionários 50 50

Variação 

valor
Descrição

Período
Variação

 

  

26. OUTROS RENDIMENTOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Outros 

rendimentos e ganhos” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Rendas  de edi ficios 5.280,00 5.280,00

Rendimentos  de atividades  socia is 8.518,31 7.398,10 15,14% 1.120,21

Remuneração especi fica  - Farmácia 3.003,17 4.086,27 -1.083,10

Al ienação ativos  fixos  tangíveis 55.000,00 55.000,00

Correções  relativas  a  períodos  anteriores 268,86 1.173,33 -77,09% -904,47

Donativos  em numerário 34.299,08 65.788,49 -47,86% -31.489,41

Imputações  de subs idios  ao investimento 9.844,35 5.344,35 - 4.500,00

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

Cons ignação de IRS 719,87 663,82 - 56,05

Outros  não especi ficados 8.777,99 8.965,87 -2,10% -187,88

Total 129.385,56 102.374,16 26,38% 27.011,40

Descrição
Período

Variação
Variação 

valor
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27. OUTROS GASTOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Outros 

gastos” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Impostos 2.349,29 6.317,12 -62,81% -3.967,83

Dividas  incobráveis 625,00 625,00

Perdas  em inventário 2.527,94 294,30 - 2.233,64

Correções  relativas  a  períodos  anteriores 1.232,47 1.832,68 -32,75% -600,21

Donativos 100,00 50,00 100,00% 50,00

Quotizações 4.010,00 4.334,40 -7,48% -324,40

Subs ídios  de funeral 50,00 100,00 - -50,00

Outros 2.973,51 2.809,32 - 164,19

Total 13.868,21 15.737,82 -11,88% -1.869,61

Descrição
Período

Variação
Variação 

valor

 

28. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica “Juros e 

gastos similares suportados” apresentava a seguinte decomposição: 

31-12-2019 31-12-2018

Juros  suportados  com financiamentos  obtidos 14.142,95 16.629,39 -14,95% -2.486,44

Outros  gastos  e perdas  de financiamento 3.355,35 3.971,83 -15,52% -616,48

Total 17.498,30 20.601,22 -15,06% -3.102,92

Descrição
Período

Variação
Variação 

valor

 

  

29. VALOR DO CUSTO MÉDIO POR UTENTE 

Descrição
Estrutura 

Residencial
Centro de Dia

Apoio 

Domiciliário

Total  de encargos 615.659,02 143.140,77 308.640,30

Número médio de utentes 43 34 63

Custo anual  por utente 14.317,65 4.210,02 4.899,05

Custo médio mensal por utente 1.193,14 350,84 408,25

Custo médio mensal por utente em 2018 1.159,43 334,10 393,32
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30. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUÍDO DO 

EXERCÍCIO 

A distribuição de resultados obedece ao definido nos estatutos. A proposta da 

aplicação de resultados encontra-se apoiada em mapa próprio que se junta ao 

presente anexo e dele faz parte integrante, devidamente rubricado pelos 

membros da direção. 

 

31. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 

A Direção informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em 

situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a 

Direção informa que a situação perante a Segurança Social se encontra 

regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.  

 

32. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto 

significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019. 

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, 

não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada 

nas contas. 

O alastrar mundial da epidemia do vírus Covid-19, e do impacto das medidas 

de contenção entretanto tomadas pelas diversas autoridades, fazem antecipar 

uma degradação acentuada do perfil do crescimento económico em 2020.  

A propagação do surto Covid-19, obrigou ao encerramento da valência de 

Centro de Dia e dos Serviços de Médicos e Enfermagem, que irá provocar um 

efeito negativo na atividade desenvolvida. A escala, dimensão e duração do 

atual momento de incerteza, torna difícil avaliar a dimensão dos seus impactos 

diretos e indiretos, e, como tal, estimar, à data de hoje, o seu valor.  

No entanto e tendo em conta a atividade a desenvolver em 2020, é expetativa 

da direção que os impactos terão efeitos muito significativos. No entanto, dada 

a incerteza, a direção não está em condições de fornecer informação 

económica e financeira exata, sobre o impacto da pandemia nos gastos e 

rendimentos da Instituição.  

Considerando os desenvolvimentos recentes, existe ainda muito incerteza 

sobre o futuro desenvolvimento da situação. Nesta data a direção informa que 

não existem indicadores de que as atividades da empresa venham a ser 

interrompidas, e por isso, entendem que não está em causa a continuidade da 

Instituição. 
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33. DATA DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES PELA DIREÇÃO  

A Direção aprovou as demonstrações financeiras em 2020/03/10 

Contabilista 

certificado
 Presidente Vice Presidente Teosureiro Secretário Vogal

José Damasceno
Nelson António 

Mendes  da Si lva

Fernando Neves  

Alexandre

António Manuel  

Garcia  Rebordão

Jorge Manuel  

Mendes  Moreira

António Valezim 

Dias
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Convocatória 
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