
SÍNTESE ECONÓMICA E FINANCEIRA



Indicadores Económicos e Financeiros  
Santa Casa da Misericórdia do Porto  
 
 
 
Apresentamos um conjunto de indicadores que refletem a atividade económica e financeira da Instituição. 

 

São estabelecidos comparativos entre o exercício em análise o respetivo orçamento e o exercício anterior.   
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Análise de Estrutura do Balanço 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



31 Dezembro 31 Dezembro

ACTIVO Notas 2019 2018

ACTIVO NÃO CORRENTE:

Activos fixos tangíveis 6 149.351.063,54 150.442.632,88

Bens do património histórico e cultural 7 10.534.450,45 10.523.745,71

Ativos intangíveis 8 395.517,37 380.157,55

Ativos biológicos 11 5.560,50 11.100,00

Investimentos Financeiros 12 585.388,37 498.796,01

Outros créditos e ativos não correntes 12 8.608,42 68.608,42

Total do activo não corrente 160.880.588,65 161.925.040,57

ACTIVO CORRENTE:

Inventários 11 933.136,86 976.124,22

Créditos a receber 12 2.477.579,20 2.019.139,24

Estado e outros entes públicos 20 51.516,51 93.932,43

Fundadores/Beneméritos/Doadores 7.603,27 5.498,21

Diferimentos 13 281.957,10 248.781,41

Outros ativos correntes 12 86.461.234,36 60.064.920,84

Caixa e depósitos bancários 4 e 12 12.063.153,88 17.746.157,62

Total do activo corrente 102.276.181,18 81.154.553,97

Total do activo 263.156.769,83 243.079.594,54

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS:

Fundos 58.049.247,90 58.049.247,90

Reservas 1.450.030,04 1.450.030,04

Resultados transitados 18.524.532,69 19.246.504,11

Ajustamentos em ativos financeiros (246.558,26) (246.558,26)

Excedentes de revalorização 48.358.882,93 48.358.882,93

Ajustamentos/Outras variações fundos patrimoniais 38.720.349,68 39.595.399,04

Resultado líquido do exercício (4.642.592,80) (721.971,42)

Total dos Fundos Patrimoniais 15 160.213.892,18 165.731.534,34

PASSIVO:

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 9, 16 e 17 143.744,98 92.115,99

Provisões específicas 16 e 17 2.052.997,00 2.234.309,00

Financiamentos obtidos 18 2.002.555,99 1.641.941,59

Outras dívidas a pagar 18 150.631,03 128.918,82

Total do passivo não corrente 4.349.929,00 4.097.285,40

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 18 5.523.744,08 4.989.959,30

Adiantamentos de clientes 19 78.829.913,68 54.463.927,29

Estado e outros entes públicos 20 1.140.494,91 1.153.616,81

Financiamentos obtidos 18 273.765,49 230.176,08

Diferimentos 21 3.500.980,62 3.101.098,05

Outros passivos correntes 18 9.324.049,87 9.311.997,27

Total do passivo corrente 98.592.948,65 73.250.774,80

Total do passivo 102.942.877,65 77.348.060,20

Total do Fundos Patrimoniais e do Passivo 263.156.769,83 243.079.594,54

Santa Casa da Misericórdia do Porto

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2019



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

31 Dezembro 31 Dezembro

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2019 2018

Vendas e serviços prestados 23 42.442.366,19 50.579.268,27

Subsídios, Doações e Legados à exploração 24 6.647.263,52 6.430.848,57

Ganhos/(perdas) imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos 10 e 17 - -

Variação nos inventários da produção 11 (5.539,50) (450,00)

Trabalhos para a própria entidade 190.643,53 32.427,92

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 11 (6.101.255,10) (5.978.017,08)

Fornecimentos e serviços externos 24 (16.509.911,64) (17.842.005,90)

Gastos com o pessoal 25 (34.247.906,20) (37.654.139,68)

Imparidades de inventários ((perdas)/reversões) 11 - -

Imparidades de dívidas a receber ((perdas)/reversões) 12 (216.340,28) (225.426,67)

Provisões ((aumentos)/reduções) 9, 16 e 17 (339.616,68) (225.127,82)

Aumentos/reduções de justo valor 12 59.303,18 (26.087,27)

Outros rendimentos e ganhos 27 7.824.568,42 8.847.768,54

Outros gastos e perdas 28 (735.554,89) (870.625,21)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (991.979,45) 3.068.433,67

(Gastos) / reversões de depreciação e de amortização 26 (3.690.300,26) (3.860.610,85)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (4.682.279,71) (792.177,18)

Juros e rendimentos similares obtidos 29 48.063,19 72.631,55

Juros e gastos similares suportados 29 (8.376,28) (2.425,79)

Resultado antes de impostos (4.642.592,80) (721.971,42)

Imposto sobre o rendimento do exercício 11 - -

Resultado líquido do exercício (4.642.592,80) (721.971,42)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

Santa Casa da Misericórdia do Porto



Outras

Ajustamentos Excedentes variações nos Resultado Total dos

Resultados em activos de fundos líquido do fundos 

Notas Fundos Reservas transitados financeiros revalorização patrimoniais exercício patrimoniais

Posição em 1 de Janeiro de 2018 58.049.247,90 1.450.030,04 24.647.284,57 (246.558,26) 48.358.882,93 40.447.560,32 (5.400.780,47) 167.305.667,03

Alterações no exercício

Aplicação do resultado líquido do exercício anterior (5.400.780,47) 20.808,51 5.400.780,47 20.808,51

Subsidios ao investimento 15 (268.993,95) - (268.993,95)

Reconhecimento de subsídios ao investimento 15 e 27 - -

Doações 15 (603.975,84) - (603.975,84)

Reconhecimento de doações em resultados 15 e 27 - - -
- - (5.400.780,47) (852.161,28) 5.400.780,47 (852.161,28)

Resultado líquido do exercício (721.971,42) (721.971,42)

Resultado Extensivo (1.574.132,70) (1.574.132,70)

Posição em 1 de Janeiro de 2019 58.049.247,90 1.450.030,04 19.246.504,10 (246.558,26) 48.358.882,93 39.595.399,04 (721.971,42) 165.731.534,33

Alterações no exercício:

Aplicação do resultado líquido do exercício anterior (721.971,42) 721.971,42 -

Subsidios ao investimento 15 (271.073,52) (271.073,52)

Reconhecimento de subsídios ao investimento 15 e 27 -

Regularizações por resultados transitados 15

Doações 15 (603.975,84) (603.975,84)

Reconhecimento de doações em resultados 15 e 27 -
- - (721.971,42) (875.049,36) 721.971,42 (875.049,36)

Resultado líquido do exercício (4.642.592,80) (4.642.592,80)

Resultado Extensivo (5.517.642,16) (5.517.642,16)

Posição em 31 de Dezembro de 2019 58.049.247,90 1.450.030,04 18.524.532,68 (246.558,26) 48.358.882,93 38.720.349,68 (4.642.592,80) 160.213.892,17

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

Santa Casa da Misericórdia do Porto

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO FUNDO PATRIMONIAL NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2019

(Montantes expressos em Euros)



FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 47.523.570,66 60.651.972,90

Pagamentos a fornecedores (20.950.122,21) (23.571.081,66)

Pagamentos ao pessoal (34.166.257,13) (38.848.673,73)

Caixa gerada pelas operações (7.592.808,68) (1.767.782,49)

(Pagamento) / recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos / (pagamentos) (715.302,79) (292.654,05)

Fluxos das actividades operacionais [1] (8.308.111,47) (2.060.436,54)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (2.027.011,97) (2.101.589,96)

Activos intangíveis - -

Investimentos financeiros (45.000,00) -
Outros activos (3.064,59) (2.075.076,56) (12.734,19) (2.114.324,15)

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis - 1.000.000,00

Investimentos financeiros - -

Outros activos 4.628.121,05 4.332.662,29

Subsídios ao investimento 162.620,37 671.040,91

Juros e rendimentos similares 65.080,49 110.522,73
Dividendos 1.424,15 4.857.246,06 103.192,44 6.217.418,37

Fluxos das actividades de investimento [2] 2.782.169,50 4.103.094,22

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos 305.002,75 (269.083,71)

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio - -

Cobertura de prejuízos - -

Doações - -
Outras operações de financiamento - 305.002,75 - (269.083,71)

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (415.976,25) -

Juros e gastos similares (46.443,47) -

Dividendos - -

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio - -
Outras operações de financiamento - (462.419,72) - -

Fluxos das actividades de financiamento [3] (157.416,97) (269.083,71)

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] (5.683.358,94) 1.773.573,97

Efeito das diferenças de câmbio 355,20 (54,24)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 17.746.157,62 15.972.637,89

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 12.063.153,88 17.746.157,62

(Montantes expressos em Euros)

31 Dezembro 31 Dezembro

2019 2018

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

Santa Casa da Misericórdia do Porto

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018



 
 

Anexo às demonstrações financeiras  
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Montantes expressos em euros) 

1 NOTA INTRODUTÓRIA 

A Santa Casa da Misericórdia do Porto (“Instituição”) tem a sua sede na Rua das Flores, nº 15, Porto. 
 
A atividade da Instituição desenvolve-se nas seguintes áreas estratégicas: assuntos sociais, que inclui, 
nomeadamente, a sub-área da saúde (Hospital da Prelada e Centro Hospitalar Conde Ferreira) e de apoio 
social; área dos projetos especiais (Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo); ensino e 
formação profissional; cultura e culto; bem-estar e ambiente e gestão do património; gerando as suas receitas 
mais significativas nas áreas da saúde e de apoio social, bem como as resultantes de aplicações financeiras 
e de outros investimentos. 
 
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros e foram aprovadas pela Mesa 
Administrativa, na reunião de 04 de março de 2020. As mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pelo 
Definitório, nos termos do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
 
A Mesa Administrativa 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. 

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, 
em conformidade com o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, e de acordo com a estrutura conceptual, 
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro e Normas Interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2019. 

3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as 
seguintes: 
 

3.1 Bases de apresentação 
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 
partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (“NCRF-ESNL”). 

3.2 Ativos fixos tangíveis e Bens do património histórico e cultural 

Ativos fixos tangíveis 
 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a Instituição concluiu no essencial o processo iniciado 
em exercícios anteriores relacionado com a identificação, titularidade, valorização e reconciliação do seu 
património imobiliário com os seus registos contabilísticos e, em simultâneo, adoção dos critérios de 
mensuração requeridos pelo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Público Não 
Lucrativo (“SNC-ESNL”), do qual resultou a adoção dos seguintes critérios de valorização dos ativos fixos 
tangíveis: 



 

 

 
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de 
compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na 
localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa 
inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de 
instalação/operação dos mesmos que a Instituição espera incorrer, deduzido de depreciações 
 acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. 
 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 31 de dezembro de 1990, encontram-se registados: 

 
(i) ao seu custo de aquisição ou produção, deduzido de depreciações acumuladas e eventuais 

perdas por imparidade acumuladas, critério que vinha sendo utilizado em exercícios 
anteriores, ou 
 

(ii) nas situações em que o critério referido na alínea anterior não vinha sendo corretamente 
aplicado, ou não existia informação completa e adequada que assegurasse a sua aplicação, 
os correspondentes ativos fixos tangíveis estão mensurados pelo montante determinado de 
acordo com o Justo Valor aproximado à data de 1 de janeiro de 2012, o qual foi determinado 
pelo  Valor Patrimonial Tributário apurado à data de 1 de janeiro de 2012, deduzido de 
depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas desde essa data, 
ou excecionalmente, pelo montante de acordo com avaliações externas independentes 
efetuadas, com referência a 1 de janeiro de 2012, deduzido de depreciações acumuladas e 
eventuais perdas por imparidade acumuladas desde essa data. 

 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 31 de dezembro de 1990 e até 1 de janeiro de 2012 encontram-se 
registados ao seu “deemed cost”, o qual corresponde ao seu custo de aquisição, ou custo de aquisição 
reavaliado de acordo com as disposições legais, em conformidade com os princípios contabilísticos 
geralmente aceites em Portugal até àquela data, com base em coeficientes oficiais de desvalorização 
monetária, deduzido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 
 
Os restantes ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou produção, deduzido de 
depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 
 
As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 
de acordo com o método das quotas constantes, por duodécimos, em conformidade com o período de vida 
útil estimado para cada grupo de bens.  
 
As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas pelo método das quotas constantes com os 
seguintes períodos de vida útil estimada: 
 

Classe de Bens  Anos 
   

Edifícios e Outras Construções  50-100 
Equipamentos Biológicos  25-50 
Equipamento Básico  6-9 
Equipamento de Transporte  5-6 
Equipamento Administrativo  12 
Outros Ativos Fixos Tangíveis  6 

 
Os Equipamentos biológicos dizem respeito aos ativos biológicos de produção (essencialmente vinhas e 
oliveiras) localizado na Quinta D´Alva. 
 
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. 
 



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 
depreciações acumuladas, escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o 
abate ou a alienação. 
 
Bens do património histórico e cultural 
 
Os bens do património histórico e cultural adquiridos são mensurados ao custo, enquanto que os recebidos 
por herança ou doação são registados inicialmente ao justo valor, o qual é determinado pela avaliação 
efetuada por uma entidade especializada. 
 
Estes bens têm como característica o facto de não poderem ser substituídos, e de não se destinarem a 
ser realizados, consumidos ou vendidos no decurso da normal atividade da instituição, não sendo assim 
objeto de depreciação. 
 

3.3 Propriedades de investimento 
 
As propriedades de investimento compreendem, essencialmente, as edificações urbanas e propriedades 
rústicas que não se encontram afetas à atividade operacional da Instituição, mas são detidas essencialmente 
para a obtenção de rendimento, não se destinando ao uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços 
ou para fins administrativos ou para venda no curso ordinário dos negócios.  
 
As depreciações das propriedades de investimento encontram-se a ser efetuadas linearmente, e são 
registadas na rubrica “(Gastos)/reversões de depreciação e de amortização”, considerando uma vida útil 
estimada de 50 anos. 
 
As propriedades de investimento construídas ou adquiridas são mensuradas ao custo, enquanto que as 
propriedades de investimento recebidas por herança ou doação são registadas inicialmente ao justo valor, o 
qual é determinado pela avaliação efetuada por uma entidade especializada, ou, de acordo com o Valor 
Patrimonial Tributário, na ausência de outra determinação de justo valor alternativo, por se entender que se 
aproxima do seu justo valor.  
Os ativos da Instituição que se qualificam como propriedades de investimento só passam a ser reconhecidos 
como tal após o início da sua utilização. Até ao momento em que o ativo se qualifica como propriedade de 
investimento, o mesmo ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção. 
 
Os custos incorridos relacionados com propriedades de investimento em utilização nomeadamente, 
manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são reconhecidos como um gasto no 
período a que se referem. As beneficiações ou benfeitorias em propriedades de investimento relativamente 
às quais se espera a realização de atividades presentes ou futuras são capitalizadas na rubrica de 
“Propriedades de investimento”.  
 
Conforme preconizado no SNC-ESNL, a rubrica de Propriedades de Investimento encontra-se incluída na 
rubrica de Ativos Fixos Tangíveis. 
 

3.4 Ativos intangíveis 
 
Os ativos intangíveis são registados ao custo, deduzido de amortizações e perdas por imparidade 
acumuladas. A rubrica de “Ativos intangíveis” inclui, essencialmente, gastos com programas de computador 
e licenças. 
 
Os dispêndios com atividades de pesquisa são registados como gastos no período em que são incorridos.  
 



 

 

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada dos 
ativos intangíveis. 
 
As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 
 

Classe de Bens  Anos 
   

Programas de Computador  3-6 
 

As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente. O efeito de 
alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente. 

3.5 Imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis  

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e 
intangíveis 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 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.  

3.6 Participações financeiras em subsidiárias  

As participações em subsidiárias são registadas pelo método da equivalência patrimonial. De acordo com o 
método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas inicialmente pelo seu custo 
de aquisição e posteriormente ajustadas em função das alterações verificadas, após a aquisição, na quota-
parte da Instituição nos ativos líquidos das correspondentes entidades. Os resultados da Instituição incluem 
a parte que lhe corresponde nos resultados dessas entidades. 
 
O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de ativos e passivos identificáveis de cada entidade 
adquirida na data de aquisição é reconhecido como goodwill e é mantido no valor de investimento financeiro. 
Caso o diferencial entre o custo de aquisição e o justo valor dos ativos e passivos líquidos adquiridos seja 
negativo, o mesmo é reconhecido como uma perda do exercício. 
 
É feita uma avaliação dos investimentos financeiros quando existem indícios de que o ativo possa estar em 
imparidade, sendo registadas como gastos na demonstração dos resultados, as perdas por imparidade que 
se demonstre existir. 
 



Quando a proporção da Instituição nos prejuízos acumulados da subsidiária excede o valor pelo qual o 
investimento se encontra registado, o investimento é relatado por valor nulo, exceto quando a Instituição tenha 
assumido compromissos de cobertura de prejuízos da associada, casos em que as perdas adicionais 
determinam o reconhecimento de um passivo. Se posteriormente a associada relatar lucros, a Instituição 
retoma o reconhecimento da sua quota-parte nesses lucros somente após a sua parte nos lucros igualar a 
parte das perdas não reconhecidas. 
 
Os ganhos não realizados em transações com subsidiárias são eliminados proporcionalmente ao interesse 
da Instituição nas mesmas, por contrapartida da correspondente rubrica do investimento. As perdas não 
realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não resulte de uma 
situação em que o ativo transferido esteja em imparidade. 

3.7 Inventários 

Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O valor 
líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados 
necessários para concluir os inventários e para efetuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo 
é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva 
diferença. As variações do exercício nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de 
resultados “Perdas por imparidade em inventários” e “Reversões de ajustamentos em inventários”. 
 

Os inventários da Instituição incluem igualmente artigos do património artístico, nomeadamente itens do ar-
quivo histórico, porcelanas e pratas que se encontram registadas ao custo de aquisição.  
 
O método de custeio dos inventários adotado pela Instituição consiste no custo médio. 

3.8 Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Instituição se torna parte das 
correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF-ESNL 17 – 
Instrumentos financeiros. 
 
Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios: (i) ao custo 
ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados. 
 

(i) Ao custo ou custo amortizado 
 
São mensurados “ao custo ou custo amortizado” os ativos e os passivos financeiros que apresentem as 
seguintes características: 

• Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e 
• Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 
• Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro 

derivado. 
 
O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. O juro efetivo é calculado através da 
taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada 
do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do ativo ou passivo financeiro (taxa de juro efetiva). 
 
Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros: 
 

a) Clientes, utentes e outras contas a receber 
 
Os saldos de clientes e de outras contas a receber são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais 
perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do seu valor 
nominal. 



 

 

 
b) Caixa e depósitos bancários 

 
Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa, 
depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses 
(ou superior desde que possam ser desmobilizadas a qualquer momento sem penalização de juros) e para 
os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 
 
Estes ativos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros 
não difere do seu valor nominal.  
 

c) Fornecedores e Outras dívidas a pagar 
 
Os saldos de fornecedores e de Outras dívidas a pagar são registados ao custo amortizado. Usualmente, o 
custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal 
 

d) Financiamentos obtidos 
 
Os financiamentos obtidos são registados no passivo ao custo amortizado. 
 

(ii) Imparidade de ativos financeiros 
 
Os ativos financeiros incluídos na categoria “ao custo ou custo amortizado” são sujeitos a testes de imparidade 
em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência 
objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os 
seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.  
 
Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer 
corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na data de relato dos novos 
fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original. 
 
Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à 
diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato. 
 
As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Perdas por imparidade” no período em 
que são determinadas.  
 
Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente 
relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida 
por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo 
amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é 
registada em resultados na rubrica “Reversões de perdas por imparidade”. Não é permitida a reversão de 
perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo). 
 

(iii) Desreconhecimento de ativos e passivos financ eiros 
 
A Instituição desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa 
expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos 
os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos. 
 
A Instituição desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, 
cancelada ou expire. 

3.9 Subsídios e Doações 



 
Subsídios 
 
Os subsídios apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Instituição irá cumprir com as 
condições a ele associadas e de que os mesmos irão ser recebidos. 
 
Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente 
reconhecidos nos Fundos Patrimoniais e subsequentemente imputados, numa base sistemática, como 
rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende 
que eles compensem. Consideram-se subsídios não reembolsáveis quando exista um acordo individualizado 
de concessão de subsídio a favor da Instituição, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua 
concessão e não existam dúvidas de que os subsídios são recebidos. 
 
Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos.  
 
Um subsídio pode tornar-se recebível pela Instituição como compensação por gastos ou perdas incorridos 
num período anterior. Um tal subsídio é reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível, 
com a divulgação necessária para assegurar que o seu efeito seja claramente compreendido. 
 
Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimentos na demonstração dos resultados na rubrica 
“Outros rendimentos e ganhos”, no mesmo exercício em que são reconhecidos os gastos das ações e 
atividades subsidiadas. 
 
Doações 
 

Os ativos recebidos por herança ou doação, são registadas no ativo, ao justo valor, o qual é determinado por 
avaliação efetuada por uma entidade especializada e independente. De acordo com o preconizado na Portaria 
106/2011, de 14 de março, as doações que que estejam associadas a ativos depreciáveis / amortizáveis, são 
inicialmente registadas na rubrica “Outras variações nos fundos patrimoniais”, sendo transferidas, numa base 
sistemática, para a rubrica da demonstração dos resultados “Outros rendimentos – Imputação de doações 
para investimentos”, à medida que forem sendo contabilizadas as depreciações dos bens a que respeitam. 

3.10 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 venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas: 
 

• Todos os riscos e vantagens associados à propriedade dos bens foram transferidos para o 
comprador; 

• A Instituição não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 
• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Instituição; 
• Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade. 

 
 
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido desde que todas as seguintes condições sejam 
satisfeitas: 
 

• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Instituição; 
• Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; 
• A fase de acabamento da transação/serviço pode ser mensurada com fiabilidade. 

 



 

 

O rédito proveniente das propriedades de investimento é registado na rubrica “Outros rendimentos e ganhos” 
(Nota 27). 
 
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios 
económicos fluam para a Instituição e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade. 

3.11 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas 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: 
 

a) Vidas úteis de ativos fixos tangíveis e intangíveis; 
b) Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis; 
c) Registo de ajustamentos aos valores dos ativos e provisões. 

3.12 Imposto sobre o rendimento 

De acordo com a Declaração da Direção Geral das Contribuições e Impostos de 26 de fevereiro de 1990, a  
Instituição encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em relação às categorias 
de rendimentos comerciais e industriais (no âmbito dos seus fins estatutários), agrícolas, de capitais, prediais 
e de mais-valias. 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das 
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando 
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circuns-
tâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Instituição dos anos 
de 2015 a 2019 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.  
 
A Mesa Administrativa da Instituição entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções 
por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas de-
monstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018. 

3.13 Transações e saldos em moeda estrangeira 

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Instituição) são registadas às 
taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens 
monetários denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio dessa data. Os itens 
não monetários registados ao justo valor denominado em moeda estrangeira são atualizados às taxas de 
câmbio das datas em que os respetivos justos valores foram determinados. As quantias escrituradas dos itens 
não monetários registados ao custo histórico denominados em moeda estrangeira não são atualizadas. 



 
As diferenças de câmbio apuradas na data de recebimento ou pagamento das transações em moeda 
estrangeira e as resultantes das atualizações atrás referidas são registadas na demonstração dos resultados 
do período em que são geradas. 

3.14 Provisões 

As provisões são registadas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante 
dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos 
e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 
 
O montante das provisões registadas consiste na melhor estimativa, na data de relato, dos recursos 
necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa, revista em cada data de relato, é determinada tendo em 
consideração os riscos e incertezas associados a cada obrigação.  
 
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 
que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os 
ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for 
provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

3.15 Benefícios aos empregados 

A Instituição reconhece em gastos os benefícios a curto prazo para os empregados que tenham prestado 
serviço no respetivo período contabilístico, e como um passivo, após a dedução da quantia já paga. 
 
 
Obrigações com férias, subsídio de férias e subsídi o de Natal 
 
De acordo com a legislação vigente em Portugal, os colaboradores têm anualmente direito a um mês de férias 
e a um mês de subsídio de férias, direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento. Adicionalmente 
os colaboradores têm anualmente direito a um mês de subsídio de Natal, direito esse adquirido ao longo do 
ano e liquidado durante o mês de dezembro de cada exercício civil. Assim, estas responsabilidades são re-
gistadas no período em que os colaboradores adquirem o respetivo direito, independentemente da data do 
seu respetivo pagamento. 
 
 
Planos de benefícios definidos 
 
A Instituição tem um plano de benefícios definidos para complementos de reforma, mas apenas para 
colaboradores que já se reformaram em exercícios anteriores no âmbito da Caixa Privativa da Instituição e 
da Caixa Geral de Aposentações (Nota 17). A Instituição quantifica e regista uma provisão para fazer face 
aqueles encargos. 
 
As responsabilidades da Instituição relacionadas com este plano são revistas em cada data de relato. Os 
ganhos e perdas atuariais são reconhecidos nos resultados na rubrica “Provisões ((aumentos)/reduções)”. 
 
A Instituição não assume quaisquer responsabilidades por complementos de pensões com empregados no 
ativo. 

3.16 Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida que 
são incorridos. 
 



 

 

 

3.17 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. 

 
 
3.18 Ativos e passivos contingentes 
 
A Instituição não reconhece ativos e passivos contingentes. 
 
Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos 
que incorporem benefícios económicos. Os ativos são divulgados, quando for provável um influxo de 
benefícios económicos. 
 
Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os desenvolvimentos 
estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras.  
 
Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item previamente 
tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras do período 
em que a alteração da probabilidade ocorra. 
 
Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o rendimento 
relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorra. 

3.19 Acontecimentos subsequentes 

 

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 04 de março de 
2020, data em que foram aprovadas pela Mesa Administrativa, conforme referido na Nota 1. 
 
Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço são conside-
rados na preparação das demonstrações financeiras. 
 
Os acontecimentos materiais após a data do balanço que não dão lugar a ajustamentos são divulgados na 
Nota 30. 

4 FLUXOS DE CAIXA 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos 
bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no 
mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo 
equivalentes. Caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2019 e 2018 detalha-se conforme segue: 
 
                             

      31-12-2019   31-12-2018 
      

Numerário 24.290,15    18.262,38  

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 955.156,05    405.255,24  

Aplicações de tesouraria 11.083.707,68    17.322.640,00  

Linhas de crédito de curto prazo  -    -  



   12.063.153,88    17.746.157,62  

            
      

 

A rubrica de “Aplicações de tesouraria” refere-se a montantes relacionados com aplicações de curto prazo, 
as quais se encontram efetuadas em seis diferentes instituições bancárias nacionais, e que vencem juros a 
taxas de juro de mercado. Algumas aplicações de tesouraria têm maturidade superior a 3 meses, sendo as 
mesmas apresentadas na Demonstração do Fluxos de Caixa, na rubrica Caixa e Equivalentes, pelo fato de 
poderem ser desmobilizadas a qualquer momento. 

5 ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E CORRECÇÕES DE 
ERROS  

 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não ocorreram quaisquer alterações de políticas con-
tabilísticas ou alterações significativas de estimativas, nem foram identificados erros materiais que devessem 
ser corrigidos. 

6 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o movimento ocorrido na quantia escriturada 
dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade 
acumuladas, foi o seguinte: 

 

 
 

Terrenos e Edifícios e Equipam. Outros Equipamentos Propriedades Activos fixos

recursos outras Equipam. de Equipam. activos fixos biológicos de tangíveis

naturais construções básico transporte administ. tangíveis Investimento em curso Total

Saldo inicial 39.495.030 72.979.139 18.595.495 1.079.389 5.587.712 892.099 2.400.140 73.632.200 3.463.172 218.124.376

Aquisições 9.211 493.927 103.192 213.763 1.756.830 2.576.924

Alienações

Transferências 875.087 573 (573) 1.678.104 (2.553.190) -

Abates (64.720) (147.852) (60.325) (67.424) (12.139) (352.460)

Outras variações

Saldo final 39.495.030 73.863.437 19.025.275 931.537 5.630.579 891.526 2.400.140 75.456.644 2.654.673 220.348.840

Depreciações Acumuladas:

Saldo inicial 35.318.591 17.255.744 801.840 5.449.294 814.497 376.132 7.665.646 67.681.743

Depreciações do exercício (Nota 26) 1.706.115 492.483 99.699 56.468 33.141 53.724 1.116.507 3.558.136

Alienações -

Transferências 573 (573) -

Abates (39.572) (147.852) (47.278) (7.164) (241.866)

Outras variações (237) (237)

Saldo final 37.024.706 17.709.228 753.687 5.458.246 847.064 429.856 8.774.989 70.997.777

39.495.030 36.838.731 1.316.047 177.850 172.332 44.462 1.970.284 66.681.654 2.654.673 149.351.063

2019

Terrenos e Edifícios e Equipam. Outros Equipamentos Propriedades Activos fixos

recursos outras Equipam. de Equipam. activos fixos biológicos de tangíveis

naturais construções básico transporte administ. tangíveis Investimento em curso Total

Saldo inicial 39.495.030 71.455.798 17.896.114 1.166.601 5.679.641 891.173 2.400.140 73.876.677 3.294.820 216.155.994

Aquisições 25.561 503.049 25.296 61.396 1.077 24.694 1.859.853 2.500.926

Alienações (19.045) (112.508) (87.050) (150) (464.658) (683.410)

Transferências 1.497.781 195.487 (1.693.268)

Abates

Outras variações 215.376 (66.276) 1.766 150.867

Saldo final 39.495.030 72.979.139 18.595.495 1.079.389 5.587.712 892.099 2.400.140 73.632.200 3.463.172 218.124.376

Depreciações Acumuladas:

Saldo inicial 33.637.308 16.610.824 801.776 5.471.673 780.704 322.408 6.596.318 64.221.011

Depreciações do exercício (Nota 26) 1.684.023 519.292 112.572 54.871 33.942 53.724 1.113.173 3.571.597

Alienações (18.056) (112.508) (84.262) (150) (43.844) (258.820)

Transferências

Abates

Outras variações (2.739) 143.684 7.012 147.956

Saldo final 35.318.591 17.255.744 801.840 5.449.294 814.497 376.132 7.665.646 67.681.743

39.495.030 37.660.548 1.339.751 277.549 138.418 77.603 2.024.008 65.966.554 3.463.172 150.442.633

2018



 

 

 
 
Em 31 de dezembro de 2019, os movimentos ocorridos na linha “Transferências” referem-se à passagem a 
firme de um conjunto de obras de reabilitação, essencialmente Rua das Flores, 83 e 12 (466.711 euros e 
172.699 euros respetivamente), Rua Cândido dos Reis, 91 (232.482 euros), Rua Chã, 102 (640.401 euros), 
Rua de S. Miguel, 38 (338.509 euros), e Adaptação da Ala Poente do CBNS (163.467 euros). 
 
 
A repartição dos “Ativos fixos tangíveis em curso”, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, por projeto de 
investimento é como segue: 
 

        

 2019   2018 

Rua de Costa Cabral  165.378,37   165.378,37  
Obra HSL 130.950,33   128.778,50  
Rua das Flores, 83 -   445.245,05  
Rua Cândido dos Reis, 91 -   223.723,25  
Rua Chã 102 -   620.763,38  
Rua das Fontainhas, 71 a 75 100.722,93   -  
Rua do Rosário, 224 a 234 417.936,41   28.577,59  
Rua do Bonfim, 241 a 243 236.291,99   141.591,03  
Rua do Almada, 79 a 83 237.110,20   8.730,43  
Rua de S. Miguel, 38-40 -   326.365,07  
Rua St.º Ildefonso, 48 312.034,69   246.918,92  
Rua das Flores, 12 -   171.767,69  
Adaptação Ala Poente CBNS -   162.761,49  
Parque da Prelada - Infraestruturas + Rest. 124.114,21   75.467,78  
Requalificação Luso 106.849,60   -  
Centro Hospitalar Conde Ferreira 89.765,12   156.981,67  
Hospital da Prelada "Dr. Domingos Braga Cruz" 176.352,26   121.799,27  
Outros ativos fixos tangíveis em curso 446.982,82   347.087,78  
Adiantamentos de ativos fixos tangíveis 110.184,22   91.234,40  

 2.654.673,15    3.463.171,67  
        

 

Em 31 de dezembro de 2019, as depreciações do exercício, no montante de 3.558.136 euros (3.571.597 
euros em 31 de dezembro de 2018) foram registadas na rubrica “gastos de depreciação e amortização” (Nota 
26). 
 
As propriedades de investimento são objeto de contratos de arrendamento. 
 
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foram reconhecidos em resultados os 
seguintes rendimentos e gastos relacionados com propriedades de investimento: 
 

    2019     

          

  Rendimentos  Depreciações Outros   

  de rendas do exercício Rendimentos Resultado 

Arrendadas     
 Propriedades de Investimento (Notas 26 e 27) 4.987.906,25  (1.116.506,61) 603.975,84  4.475.375,48  

           

   4.987.906,25  (1.116.506,61) 603.975,84  4.475.375,48  

   4.987.906,25  (1.116.506,61) 603.975,84  4.475.375,48  

            

           
            

     2018     

           

   Rendimentos  Depreciações Outros    

   de rendas do exercício Rendimentos Resultado 

Arrendadas           



 Propriedades de Investimento (Notas 26 e 27) 4.939.671,58  (1.113.172,69) 603.975,84  4.430.474,73  

           

   4.939.671,58  (1.113.172,69) 603.975,84  4.430.474,73  

   4.939.671,58  (1.113.172,69) 603.975,84  4.430.474,73  

            

Uma parte significativa das propriedades de investimento corresponde a imóveis doados à Instituição. De 
acordo com o preconizado na Portaria 106/2011, de 14 de março, as doações que que estejam associadas a 
ativos, deverão ser inicialmente registadas na rubrica “Outras variações nos fundos patrimoniais”, devendo 
ser transferidas, numa base sistemática, para a rubrica da demonstração dos resultados “Outros rendimentos 
– Imputação de doações para investimentos”, à medida que forem sendo contabilizadas as depreciações dos 
bens a que respeitam. Assim, nos exercícios de 2019 e de 2018, foi registado na rubrica “Outros rendimentos”, 
um montante de 603.975,84 euros (2018: 603.975,84 euros) (Notas 27).  
 
As propriedades de investimento são depreciadas de acordo com o método de quotas constantes, por 
duodécimos, durante as vidas úteis estimadas e de acordo com a política contabilística descrita na Nota 3.3. 
As depreciações do exercício, no montante de 1.116.506,61 euros (1.113.172,69 euros em 31 de dezembro 
de 2018) foram registadas na rubrica “Gastos de depreciação e amortização” (Nota 26). 
 
O resultado acima evidenciado não inclui outros encargos afetos à gestão e manutenção das propriedades 
de investimento arrendadas. 

7 BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Instituição apresenta bens relacionados com o património histórico 
e artístico que se considera oportuno preservar por razões de natureza histórico/cultural, e que se apresenta 
como traço característico o facto de não poderem ser substituídos, no montante de 10.534.450,45 euros 
(10.523.745,71 euros em 31 de dezembro de 2018). Estes bens, de acordo com o normativo aplicável, NCRF-
ESNL, não são objeto de depreciação.  
Nesta rubrica encontram-se também considerados adiantamentos para aquisição de bens do património 
histórico e cultural num total de 59.218 euros. 

8 ACTIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e em 2018, o movimento ocorrido no montante dos 
ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o 
seguinte:  
 

 2019 

  Programas Outros Ativos fixos Contrato    

 de ativos intangíveis  de concessão  

 computador intangíveis  em curso CRN Total 

Ativos  

 
    

Saldo inicial 1.706.603,88 50.430,50 142.886,37 138.570,82 2.038.491,57  

Aquisições 61.977,50   85.546,50   147.524,00  

Abates (194,06)    (194,06) 

Outras variações      
Saldo final 1.768.387,32 50.430,50 228.432,87 138.570,82 2.185.821,51 

      
Amortizações acumuladas e      
perdas por imparidade      
Saldo inicial 1.510.136,82  9.626,38  -  138.570,82  1.658.334,02  

Amortizações do exercício (Nota 26) 127.121,13  5.043,04    132.164,17  

Alienações/Abates (194,06)    (194,06) 

Saldo final 1.637.063,89  14.669,42    138.570,82  1.790.304,13  

      
Ativos líquidos 131.323,43  35.761,08  228.432,87    395.517,38  



 

 

      
      
 2018 

  Programas Outros Ativos fixos Contrato    

 de ativos intangíveis  de concessão  

 computador intangíveis  em curso CRN Total 

Ativos      
Saldo inicial 1.568.245,02 50.000,00 160.753,22 2.445.057,37 4.224.055,61  

Aquisições 5.658,00  430,50  114.834,01   120.922,51  

Alienações    (2.306.486,55) (2.306.486,55) 

Transferências  132.700,86   (132.700,86)  -  

Saldo final 1.706.603,88 50.430,50 142.886,37 138.570,82 2.038.491,57 

      
Amortizações acumuladas e      
perdas por imparidade      
Saldo inicial 1.381.274,19  4.583,33   1.756.043,27  3.141.900,79  

Amortizações do exercício (Nota 26) 128.862,63  5.043,05   155.108,52  289.014,20  

Alienações/Abates    (1.772.580,97) (1.772.580,97) 

Saldo final 1.510.136,82  9.626,38    138.570,82  1.658.334,02  

      
Ativos líquidos 196.467,06  40.804,12  142.886,37  0,00  380.157,55  

            

 
 
Em 25 de novembro de 2013, a Instituição celebrou um Acordo de Gestão (“Acordo”) com a Administração 
Regional de Saúde do Norte, I.P. (“ARSN”), para a exploração do Centro de Reabilitação do Norte (“CRN”), 
em regime de concessão, com um modelo de exploração conforme previsto no Decreto-Lei 138/2013, de 9 
de outubro. As principais bases do referido Acordo, pela sua importância e impacto na situação económica e 
financeira da Instituição, são: 
 

• A Instituição tem a obrigação de assegurar a prestação de serviços de medicina física e de 
reabilitação, a instalação e exploração do CRN, bem como a manutenção e conservação do edifício 
e a manutenção e conservação dos equipamentos integrantes do CRN. A Instituição fica, assim, 
investida na posse do CRN, o qual inclui o edifício, as obras subsequentes realizadas e os bens 
móveis afetos a esta atividade, não tendo o acordo por efeito a transferência da propriedade para a 
mesma; 

 
• O Acordo teve prazo de três anos, renovável por períodos anuais posteriores, cujo limite máximo da 

concessão não poderia ultrapassar no seu conjunto os cinco anos. 

 
• O Acordo extinguiu-se em 26/11/2018. 

 
• Com a extinção do Acordo, os bens e direitos afetos ao centro reverteram a favor do Centro Hospitalar 

Vila Nova de Gaia e Espinho (CHVNG), tendo, no entanto, a Instituição direito a receber o valor líquido 
dos bens adquiridos e afetos ao centro. 
 

Desta forma, e de acordo com o modelo do Ativo Intangível previsto na IFRC 12 (Nota 3.4), a Instituição 
apresenta o investimento efetuado no CRN a reverter para o concedente como um direito na rubrica “Ativos 
intangíveis”, e procede à sua depreciação de acordo com o descrito na Nota 3.4. O valor líquido a receber, à 
data de 26/11/2018 representa o valor de aproximadamente 544.500 euros. 
 
As depreciações do exercício, no montante de 132.164,17 euros (289.014,20 euros em 31 de dezembro de 
2018) foram registadas na rubrica “Gastos de depreciação e amortização” (Nota 26).  
 
Os ativos fixos intangíveis são amortizados de acordo com o método das quotas constantes, por duodécimos, 
durante as vidas úteis estimadas de acordo com a política contabilística descrita na Nota 3.4. 



9 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Instituição evidenciava o seguinte investimento em subsidiária:  
 

        2019 

      Capital Resultado  % Proporção Montante  

   Sede Ativo Passivo próprio líquido  

de-
tida no resultado registado 

Subsidiária:           
CASA TESTA – COMÉRCIO DE LOTARIAS  Lisboa 374 451,86 397.078,12  (22.626,26) (25.510,27)  100% (25.510,27) (25.510,27) 
E NUMISMÁTICA, UNIPESSOAL, LDA.          
          (25.510,27) (25.510,27) 

                       

            
            
        2018 

      Capital Resultado  % Proporção Montante  

   Sede Ativo Passivo próprio líquido  

de-
tida no resultado registado 

Subsidiária:           
CASA TESTA – COMÉRCIO DE LOTARIAS  Lisboa 507.692,86 599.808,85  (92.115,99) (678,17)  100% (678,17) (678,17) 
E NUMISMÁTICA, UNIPESSOAL, LDA.          
          (678,17) (678,17) 

                       

 
A Casa Testa – Comércio de Lotarias e Numismática, Unipessoal, LDA, tem como atividade operacional a 
venda de lotaria clássica e popular, bem como a compra e venda de moedas antigas, ouro, prata e cobres, 
sendo uma das casas de apostas mais antigas no Pais.  
Os investimentos em subsidiárias são registados pelo método da equivalência patrimonial em conformidade 
com a NCRF-ESNL. 
 
A Instituição não se encontra a apresentar contas consolidadas, na medida em que a sua única participada, 
Casa Testa, não é considerada materialmente relevante para a realização do objetivo de as demonstrações 
financeiras darem uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira das demonstrações financeiras 
da Instituição. 
 
Em virtude de a proporção da Instituição nos resultados acumulados negativos da subsidiária ter excedido a 
quantia escriturada do correspondente investimento, a Instituição encontra-se a registar uma provisão no 
montante do Capital Próprio negativo da mesma (Nota 16) que totaliza em 2019 um valor de 22.626 euros 
(2018: 92.116 euros). 

10 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

De acordo com a Declaração da Direção Geral das Contribuições e Impostos de 26 de fevereiro de 1990, a  
Instituição encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em relação às categorias 
de rendimentos comerciais e industriais (no âmbito dos seus fins estatutários), agrícolas, de capitais, prediais 
e de mais-valias. 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das 
autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando 
tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, 
reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados 
ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Instituição dos anos de 2015 a 2019 poderão vir ainda 
ser sujeitas a revisão. 
 
A Mesa Administrativa da Instituição entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções 
por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e em 2018. 



 

 

11 INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os inventários da Instituição eram detalhados conforme se segue:  
 

  2019  2018 

 Montante Perdas por Montante  Montante Perdas por Montante 

 bruto imparidade líquido  bruto imparidade líquido 
        

Mercadorias 429.858,30  -  429.858,30    449.489,01  -  449.489,01  

Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo 556.368,99  53.090,43  503.278,56    579.725,64  53.090,43  526.635,21  

 986.227,29  53.090,43  933.136,86    1.029.214,65  53.090,43  976.124,22  

        
               

 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consu midas e variação dos inventários de produção 
 
O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 é detalhado conforme se segue:  
 
                   

  2019 

  MP, subsíd.  

 Mercadorias consumo Total 

Saldo inicial 449.489,01  579.725,64  1.029.214,65  

Compras 276.806,89  5.982.642,69  6.259.449,58  

Regularizações (16.894,01) (184.287,83) (201.181,84) 

Saldo final 429.858,30  556.368,99  986.227,29  

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 279.543,59  5.821.711,51  6.101.255,10  

        
    
    
  2018 

  MP, subsíd.  

 Mercadorias consumo Total 

Saldo inicial 434.909,61  543.713,98  979.801,64  

Compras 340.819,11  5.846.824,55  6.187.643,66  

Regularizações (29.405,08) (130.808,44) (160.213,52) 

Saldo final 449.489,01  579.725,64  1.029.214,65  

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 296.834,63  5.680.004,45  5.978.017,13  

        

 
 
Ativos Biológicos 
 
A variação dos ativos biológicos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é detalhada 
conforme se segue:  

 
              

  2019 

 Produtos   Produtos     

 acabados Subprodutos trab. curso Outros Total 

Saldo inicial 11.100,00  -  -  -  11.100,00  

Regularizações           

Saldo final 5.560,50  -  -  -  5.560,50  

Variação dos inventários da produção (5.539,50) -  -  -  (5.539,50) 

            

           

  2018 

 Produtos   Produtos     

 acabados Subprodutos trab. curso Outros Total 



Saldo inicial -  -  -  -  -  

Regularizações           

Saldo final 11.100,00  -  -  -  11.100,00  

Variação dos inventários da produção 11.100,00  -  -  -  11.100,00  

            

 
 

Perdas por imparidade de inventários 
 
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as perdas por imparidade de 
inventários apresentaram o movimento conforme segue: 
 
                                    

      2019   2018 

         

 Saldo Inicial  53.090,43    53.090,43  

 Reversões        

 Saldo Final  53.090,43    53.090,43  

            

12 ATIVOS FINANCEIROS 

Categorias de ativos financeiros 
 
As categorias de ativos financeiros em 31 de dezembro de 2019 e em 2018 são detalhadas conforme segue: 
 

 
 
Outras aplicações financeiras 
 
A rubrica de “Outras aplicações financeiras” refere-se, essencialmente, a instrumentos financeiros cuja 
intenção da Instituição é de detenção por um período superior a um ano. O impacto da valorização ao justo 
valor destes instrumentos encontra-se registado na rubrica da demonstração dos resultados 
“Aumentos/(Reduções) de justo valor”. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica analisa-se como 
segue: 
 

    2019   2018 

     

Ativos Financeiros Montante bruto

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Montante 

líquido
Montante bruto

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Montante 

líquido

Não Corrente

Ativos financeiros ao justo valor por resultados:

Outras aplicações financeiras 414.184,69 414.184,69 354.881,51 354.881,51 

414.184,69 414.184,69 354.881,51 354.881,51 

Ativos financeiros ao custo:

Outras Contas a Receber 8.608,42 8.608,42 68.608,42 68.608,42 

Investimentos Financeiros 171.203,68 171.203,68 143.914,50 143.914,50 

179.812,10 179.812,10 212.522,92 212.522,92 

Corrente

Disponibilidades:

Caixa e depósitos bancários 12.063.153,88 12.063.153,88 17.746.157,62 17.746.157,62 

12.063.153,88 12.063.153,88 17.746.157,62 17.746.157,62 

Ativos financeiros ao custo:

Clientes 3.172.863,20 (695.284,00) 2.477.579,20 2.793.358,44 (774.219,20) 2.019.139,24 

Outras Contas a Receber 86.867.954,31 (406.719,95) 86.461.234,36 60.431.254,59 (366.333,75) 60.064.920,84 

90.040.817,51 (1.102.003,95) 88.938.813,56 63.224.613,03 (1.140.552,95) 62.084.060,08 

102.697.968,18 (1.102.003,95) 101.595.964,23 81.538.175,08 (1.140.552,95) 80.397.622,13 

2019 2018



 

 

Ações cotadas 170.651,89    127.518,32  

Ações não cotadas 16.636,39    16.318,39  

Títulos da divida pública 226.896,41    211.044,80  

  414.184,69    354.881,51  

          

 
 
As “Outras aplicações financeiras” encontram-se consideradas em “Investimentos Financeiros” juntamente 
com a participação no Fundo de compensação do trabalho (155.678,18 euros), no Fundo de Reestruturação 
do Setor Social (2.641,49 euros) e em Ações Representativas do Capital Social do Montepio Geral (10.000 
euros).  
 
Outras contas a receber – Ativo não corrente 
 
Em 31 de dezembro de 2018 a rubrica de “Outras contas a receber” do Ativo não corrente refere-se, essen-
cialmente, à conta a receber da Casa Testa – Comércio de Lotarias e Numismática, Unipessoal, LDA, no 
montante de 60.000 euros. 
Em 2019 a Casa Testa sofreu um aumento de capital social da empresa através da conversão dos suprimen-
tos realizados no valor de 60.000 euros. 
 
 
 
 
Clientes e Outras contas a receber 
 
A rubrica de “Outras contas a receber” do Ativo corrente refere-se, essencialmente, ao valor da prestação de 
serviços do exercício de 2019, ainda não faturado pelo Hospital da Prelada à Administração Regional de 
Saúde do Norte (ARS -Norte) no montante de, aproximadamente, 25.580.000 euros bem como do exercício 
de 2018, no montante de aproximadamente 27.125.000 euros, e valores do ano 2017 no montante de apro-
ximadamente 27.542.000 euros.  A emissão da respetiva faturação relativamente aos montantes referidos 
apenas ocorrerá após o encerramento de procedimentos administrativos junto das entidades respetivas.   
 
Do montante total da receita referida acima, a Instituição já recebeu, a título de adiantamento, o montante de 
aproximadamente 78.690.000 euros refletido na rubrica “Adiantamentos de Clientes” (Nota 19). 
 
Em 31 de dezembro de 2019 e em 2018, as perdas por imparidade da Instituição apresentavam-se conforme 
segue: 
 

 
 
No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram reforçadas imparidades líquidas em dívidas 
a receber de clientes no montante de 137.462 euros bem como as imparidades para outras contas a receber 
no montante de 78.879 euros.  

31 Dezembro 2019

Saldo inicia l Aumentos Reversões Trans ferência s Uti l izações Saldo fina l

Impa ridade de cl ientes 774.219 206.369 -68.907 0 -216.396 695.284

Impa ridade de outras  conta s  a  receber 366.334 91.352 -12.473 0 -38.493 406.720

1.140.553 297.721 -81.380 0 -254.889 1.102.004

31 Dezembro 2018

Saldo inicia l Aumentos Reversões Trans ferência s Uti l izações Saldo fina l

Impa ridade de cl ientes 613.430 203.824 -264 0 -42.771 774.219

Impa ridade de outras  conta s  a  receber 341.817 25.175 -3.309 0 2.651 366.334

955.247 228.999 -3.573 0 -40.120 1.140.553



13 DIFERIMENTOS ATIVOS 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica do ativo corrente “Diferimentos” é constituída, essencialmente, 
por pagamentos antecipados de prémios de apólices de seguros multirrisco, no montante de 102.558 euros 
e 102.762 euros, respetivamente, e pagamentos antecipados de rendas de contratos de renting de equipa-
mento informático, no montante de 110.567 euros e de 121.256 euros, respetivamente.  
 

14 GARANTIAS PRESTADAS  

Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, a responsabilidade da Instituição por garantias 
prestadas analisa-se como segue: 
 

 

15 FUNDOS PATRIMONIAIS 

Fundos patrimoniais  
 
O valor do Fundo Social foi apurado em 1989, aquando da adoção, pela Instituição, do Plano previsto no 
Decreto-Lei nº 78/89, de 3 de março, que aprovou o “Plano de Contas das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social – “PCIPSS”. Consequentemente, a situação patrimonial da Instituição (Fundo Social) foi 
apurada como resultado da avaliação dos seus ativos e do registo dos seus passivos naquela data.  

 
 
Excedentes de Revalorização 
 
Esta rubrica para além de reavaliações extraordinárias ao nível de ativos fixos tangíveis realizadas em 
exercícios anteriores, inclui também uma reavaliação ao abrigo da legislação aplicável de acordo com o 
Decerto lei nº 264/92, de 24 de novembro. 
 
 
Resultados Transitados 
 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os movimentos ocorridos na rúbrica “Resultados 
transitados” analisa-se como segue: 
               

          
          

    2019   2018 

          

1 de janeiro    19.246.504,11    24.647.284,57  

          

Aplicação do resultado líquido do exercício anterior   (721.971,42)   (5.400.780,46) 

Regularizações por resultados (ver Nota 28)         

Beneficiário 2019 2018 Tipo Natureza

Departamento de Jogos da Santa Casa da 

Misercórdia de Lisboa
315.000,00 315.000,00 Aval

Casa Testa - Comércio de Lotarias e 

Numismática Unipessoal, Lda.

Ministério da Justiça - Direção Regional dos 

Serviços Prisionais - Direção dos Serviços de 

Gestão dos Recursos Financeiros e Patrimoniais

483.110,25 483.110,25 Garantia Bancária

Protocolo celebrado entre a Instituição e a 

Direção Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais, para a gestão do Estabelecimento 

prisional de Santa Cruz do Bispo (Feminino)

Outras 22.813,36 22.813,36 Garantia Bancária

820.923,61 820.923,61



 

 

          

31 de dezembro   18.524.532,69    19.246.504,11  

          

          

 
 
Conforme deliberado pela Mesa Administrativa em 27 de fevereiro de 2019, o resultado líquido do exercício 
de 2018 foi transferido para a rubrica “Resultados Transitados”. 
 
 
 
 
Outras variações nos fundos patrimoniais 
 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os movimentos ocorridos na rubrica “Outras 
variações nos fundos patrimoniais” analisam-se como segue: 
              

            
 
Subsídios ao investimento 
 
Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente 
reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, na rubrica “Outras variações nos fundos patrimoniais” e 
subsequentemente imputados, numa base sistemática, como rendimentos durante os períodos necessários 
para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.  
 
Doações 
 
As doações relacionadas com Propriedades de Investimento são inicialmente reconhecidas nos Fundos 
Patrimoniais, na rubrica “Outras variações nos fundos patrimoniais” (ver Nota 3.9) e subsequentemente 
imputadas, numa base sistemática, como rendimentos, à medida que forem contabilizadas as depreciações 
destes ativos. No exercício de 2019 foi imputado a resultados um montante de 613.479,36 Euro (2018: 
613.405,64 Euro) (ver Nota 27). 

16 PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS 
CONTINGENTES 

A evolução das provisões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é detalhada como 
segue:  

Subsídios ao 

investimento
Doações Total

1 de janeiro de 2018 3.957.839,06 36.489.721,26 40.447.560,36

Aumentos 20.808,51 20.808,51

Diminuições (259.564,19) (613.405,64) (872.969,83)

31 de dezembro 2018 3.698.274,87 35.897.124,13 39.595.399,04

Diminuições (261.570,00) (613.479,36) (875.049,36)

31 de dezembro 2019 3.436.704,87 35.283.644,77 38.720.349,68



 
 
 
Processos judiciais em curso 
 
A rubrica de Processos Judiciais em Curso refere-se a encargos para fazer face ao pagamento de valores 
declarados em sentença judicial. A SCMP terá que pagar aos Exequentes a quantia de 82.591 euros 
acrescida dos juros vencidos, contados desde 1 de maio de 2009 até 1 de fevereiro de 2020, no valor total de 
35.643 euros.  
 
 
Pensões a liquidar 
 
A rubrica de Pensões a liquidar refere-se a encargos para fazer face ao pagamento de pensões a liquidar no 
âmbito da Caixa Privativa e da Caixa Geral de Aposentações (Nota 17).  
 
 
Provisões para participações financeiras 
 
A rubrica de “Provisões para participações financeiras” refere-se ao registo das provisões para a participação 
financeira na Casa Testa em virtude de a proporção da Instituição nos resultados acumulados negativos da 
subsidiária ter excedido a quantia escriturada do correspondente investimento financeiro (Nota 9). 
 
O decréscimo ocorrido no exercício de 2019 na rubrica “Provisões para Participações Financeiras” está 
relacionado com o aumento de capital da sua participada Casa Testa no montante de 95.000 euros. O 
aumento ocorrido no exercício de 2019 na mesma rubrica compreende a absorção do resultado negativo do 
exercício de 2019 no montante de 25.510 euros (2018: 678 euros). No exercício de 2019 e 2018, este efeito 
foi evidenciado na Demonstração dos Resultados, na rubrica Provisões ((aumentos)/reduções). 
 
  
Outros potenciais compromissos 
 
Em 31 de dezembro de 2019, de acordo com os advogados da Instituição, existem processos judiciais em 
curso intentados contra a Instituição, dos quais se destacam: 
 

• Execução interposta pelos enfermeiros do Hospital da Prelada - Dr. Domingos Braga da Cruz em que 
é peticionado a sua progressão na carreira por módulos de 3 anos, na progressão de índices fixados 
para a carreira de enfermagem, independentemente das categorias fixadas naquela carreira e 
consequentemente pagar as diferenças salariais relativas às remunerações de cada um dos 
exequentes/enfermeiros no valor de 807.306,12 euros. 
 

A Mesa Administrativa considera que é remota a probabilidade do desfecho dos referidos processos resultar 
em responsabilidades para a Instituição com impacto relevante nas demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2019, pelo que não refletiu qualquer provisão para eventual desfecho desfavorável dos mesmos. 

Saldo inicial Aumentos Diminuições
Outras 

variações
Utilizações Saldo final

Processos judiciais em curso - 118.234,71 - - - 118.234,71

Pensões a liquidar 2.234.309 195.871,70 (377.184) 2.052.997

Provisões para participações financeiras (Nota 9) 92.116 25.510 - (92.116) 25.510

2.326.425 339.617 - (469.300) 2.196.742

Saldo inicial Aumentos Diminuições
Outras 

variações
Utilizações Saldo final

Pensões a liquidar 2.417.953 224.626 (408.270) 2.234.309

Provisões para participações financeiras (Nota 9) 91.614 678 (176) 92.116

2.509.567 225.304 - (176) (408.270) 2.326.425

2019

2018



 

 

17 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

Benefícios pós-emprego – planos de benefícios defin idos 
 

Os encargos com complementos de pensões de reforma, referem-se apenas a empregados já reformados, 
que estavam abrangidos pela Caixa Privativa da Instituição ou pela Caixa Geral de Aposentações, como 
segue: 
Pensões - Caixa Privativa - Na ausência de um regime de Previdência Social até 1959, a Instituição assumia, 
até àquela data, o compromisso de conceder aos seus empregados, inscritos na Caixa Privativa, prestações 
pecuniárias a título de pensões de reforma. 
 
Pensões - Caixa Geral de Aposentações - Com as nacionalizações dos Hospitais propriedade da Instituição, 
ocorridas na década de 70, os funcionários que estavam integrados nos seus quadros passaram a ser 
funcionários do Estado. No entanto, a Instituição mantém a responsabilidade pelos anos em que esses ex-
funcionários estiveram ao seu serviço, relativamente às pensões que lhes são devidas. Os pagamentos 
dessas pensões são adiantados, na totalidade, pela Caixa Geral de Aposentações, a qual requer 
posteriormente à Instituição a liquidação desses encargos. 
 
De acordo com o estudo atuarial efetuado por uma entidade independente e credenciada para o efeito, com 
referência a 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o valor atual por serviços passados é conforme segue: 
 

      31-12-2019   31-12-2018 

      
i)            Caixa Privativa  1.288.879,00   1.376.420,00  

Ii)           Caixa Geral de Aposentações 764.118,00   857.889,00  

   2.052.997,00   2.234.309,00  

Provisões (Nota 17)  2.052.997,00   2.234.309,00  

 
Em 31 de dezembro de 2019, as responsabilidades acima referidas incluem 29 aposentados da Caixa 
Privativa e 106 aposentados da Caixa Geral de Aposentações (60 com pensão de aposentação e 46 com 
pensão de sobrevivência) (2018: 34 aposentados da Caixa Privativa e 116 aposentados da Caixa Geral de 
Aposentações (67 com pensão de aposentação e 49 com pensão de sobrevivência). Durante o exercício de 
2019, verificaram-se 5 saídas da Caixa Privativa, 11 saídas da Caixa Geral de Aposentações, e 1 novas 
entradas. De referir que 6 beneficiários auferem simultaneamente Pensão de Aposentação e Pensão de 
Sobrevivência. 
Os pressupostos atuariais utilizados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes: 
 

   31-12-2019  31-12-2018 

i) Taxas de referência:     
Taxa de desconto  0,65%  1,35% 

Taxa de crescimento das pensões 0,00%  0,00% 

      
ii) Tabelas de mortalidade dos pensionistas TV 88/90  TV 88/90 

18 PASSIVOS FINANCEIROS 

Fornecedores e Outras dívidas a pagar  
 
Em 31 dezembro de 2019 e em 2018 as rubricas de “Fornecedores” e de “Outras dívidas a pagar” 
apresentavam a seguinte composição: 
 

  31 Dezembro  31 Dezembro 

  2019  2018 

      

 Passivos Financeiros     

Não Corrente     



 Outras Dividas a Pagar 150.631,03    128.918,82  

  150.631,03    128.918,82  

Corrente     

 Fornecedores, conta corrente 5.523.744,08    4.989.959,30  

 Outras Dívidas a Pagar:       

 Férias, subsídios ferias e outros enc. c/ pessoal  (i) 4.655.265,26    4.764.221,77  

 Fornecedores de imobilizado 556.888,28    590.459,27  

 Adiantamentos de utentes (ii) 2.851.882,91    2.896.953,37  

 Outros credores e encargos a liquidar (iii) 1.260.013,42    1.060.362,86  

  9.324.049,87    9.311.997,27  

  14.998.424,98    14.430.875,39  

          

i) Férias, subsídio de férias e respetivos encargos, relativos ao exercício em análise, cujo venci-
mento e fluxo financeiro só irá ocorrer no exercício seguinte.   

 
ii) Corresponde, fundamentalmente, aos adiantamentos efetuados por utentes do Hospital Conde 

Ferreira. 
 

iii) Corresponde, fundamentalmente, aos encargos com pessoal médico e de enfermagem relativos 
a prestações de serviços relacionadas com programas adicionais de produção – SIGIC e outros.  

 
 
Financiamentos obtidos  
Os financiamentos obtidos em 31 dezembro de 2019 e 2018 são detalhados conforme segue: 
 

 
 

Os empréstimos em instituições financeiras têm prazo de reembolso de 20 anos, com amortizações trimestrais 
iguais e sucessivas, a primeira das quais venceu-se em fevereiro de 2002. Adicionalmente os financiamentos 
beneficiam de uma bonificação de taxa de juro a suportar pelo Instituto Nacional da Habitação (INH), no 
montante de 75% e de 60% da taxa de referência, respetivamente, para cada um dos contratos. A taxa de 
juro a suportar pela Instituição corresponde à taxa de juro contratual aplicada em cada período deduzida da 
bonificação do INH. Como garantia destes financiamentos, foi emitida uma Procuração Notarial Irrevogável a 
favor da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para garantia do capital global, a qual confere poderes à CGD, 
numa situação de incumprimento por parte da Instituição das obrigações dos financiamentos, para constituir 
hipoteca sobre os prédios construídos nos fogos objeto de financiamento. 
 
O empréstimo recebido do 'Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana” tem o objetivo de promoção da 
Operação de Reabilitação, sendo o mesmo concedido pelo prazo da obra / período de utilização de 12 meses 
acrescido de um prazo de carência de 6 meses. 

19 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica “Adiantamentos de Clientes”, corresponde essencialmente aos 
adiantamentos efetuados por parte da ARS Norte ao abrigo do Contrato Programa do Hospital da Prelada, no 
montante de 78.690.000 euros. (2018: 52.228.715 euros referentes ao Contrato Programa do Hospital da 
Prelada) (Nota 12). 
 
 
 

Entidade 

financiadora Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Instituições financeiras:

Empréstimos bancários:

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana IHRU 52.053,58 1.589.406,67 1.641.460,25 8.512,02 1.174.159,73 1.182.671,75

Contrato nº 6510012824820027 CGD 101.361,79 25.340,45 145.690,60 101.345,28 126.704,57 228.049,85

Contrato nº 6510012824820019 CGD 120.350,15 30.087,54 131.449,33 120.318,78 150.442,12 270.760,90

Locações Financeiras Montepio 357.721,30 357.721,30 190.635,17 190.635,17

Total instituições financeiras 273.765,52 2.002.555,96 2.276.321,48 230.176,08 1.641.941,59 1.872.117,67

2019 2018

Montante utilizado Montante utilizado



 

 

 
 
 
 
 
 

20 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31 de dezembro de 2019 e em 2018 as rubricas “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte 
composição: 
 
 

    2019   2018 

         
  Ativo  Passivo  Ativo  Passivo 

                

 Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares     404.998,64        419.425,48  

 Imposto sobre o valor acrescentado  51.516,51    108.527,94    93.932,43    96.799,77  

 Contribuições para a Segurança Social      615.829,36        626.967,02  

 Outros Impostos      11.138,97        10.424,54  

                

  51.516,51    1.140.494,91    93.932,43    1.153.616,81  

                  

 
 
Em 31 de dezembro de 2019, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (Reembolsos pedidos) no montante de 
6.154 euros (16.076 euros em 31 de dezembro de 2018) diz respeito à restituição do IVA suportado pela 
Instituição nas aquisições de bens ou serviços relacionados com a construção, manutenção e conservação 
dos seus imóveis, ao abrigo do nº1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº20/90, de 13 de janeiro, bem como 45.362 
euros referente à restituição de IVA Suportado na aquisição de bens e serviços de alimentação da área social 
(n.º 3 da Lei n.º 85-B/2014 de 31 de dezembro). 

21 DIFERIMENTOS  PASSIVOS 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica do passivo corrente “Diferimentos” era constituída essencialmente por 
subsídios para as diversas ações de formação do POISE – Programa Operacional de Inclusão Social e 
Emprego, mais Instituto de Formação Profissional, no montante de 3.083.891,59 euros (Nota 23). Estão 
consideradas também Rendas antecipadas de Propriedades de Investimento, no montante de 106.417,58 
euros (105.918,16 euros a 31 de dezembro de 2018).  

22 RÉDITO 

O rédito reconhecido pela Instituição nos exercícios de 2019 e de 2018 é detalhado conforme segue:  
 
 

  31 Dezembro  31 Dezembro 

 2019  2018 
    

Venda de bens 547.244,14    545.247,71  

Prestação de serviços       

Hospital da Prelada 31.600.457,63    31.006.676,74  

Centro Reabilitação do Norte -    8.760.897,75  

Hospital Conde Ferreira 4.348.975,94    4.572.596,13  



Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo 1.572.926,77    1.686.745,30  

Outros 4.372.761,71    4.007.104,64  

 42.442.366,19    50.579.268,27  

       

Rendimentos de Propriedade de Investimento (Notas 6 e 27) 4.987.906,25    4.939.671,58  

 47.430.272,44    55.518.939,85  

       

 
 

Relativamente ao Hospital da Prelada, a receita evidenciada é, essencialmente, proveniente de prestações 
de serviços realizados na área da saúde no âmbito do Acordo de Cooperação celebrado em 24 de outubro 
de 2008 entre a Administração Regional de Saúde do Norte e a Instituição, cujo prazo terminou a 23 de 
outubro de 2018. O acordo foi renovado por igual período (5 anos) com inicio a 24 de outubro de 2018.  O 
valor registado, é aproximadamente, 25.580.000 euros (27.125.000 euros em 31 de dezembro de 2018). 
 
A receita relativamente ao Centro de Reabilitação do Norte resulta do Acordo de Gestão celebrado em 25 de 
novembro de 2013 entre a Administração Regional de Saúde do Norte e a Instituição e que terminou em 26 
de novembro de 2018 (Notas 3.4 e 8). 
 
A Prestação de Serviços – Outros, refere-se fundamentalmente ao rédito obtido nas áreas da educação, 
infância e juventude e apoio à terceira idade. 
 
 
A rubrica “Vendas” é constituída, essencialmente, por vendas de produtos da Quinta d’Alva e Cantina Social 
do Estabelecimento Prisional, bem como artigos do Museu. 
 
 
A rubrica “Rendimentos de Propriedade de Investimento” refere-se essencialmente às rendas obtidas pelo 
arrendamento dos imóveis classificados na rubrica “Propriedades de Investimento” (Notas 6 e 27). 
 

23 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Instituição beneficiou dos seguintes 
subsídios à exploração: 
 
 

      31 Dezembro   31 Dezembro 

    Subsídio 2019  2018 

Subsídios à exploração:    
 Centro Regional de Segurança Social do Porto  
  Terceira idade 1.129.106,28  1.135.083,25 

  Invalidez e reabilitação 2.411.725,01  2.342.508,76 

  Infância e juventude 1.008.910,20  970.079,71 

  Família e comunidade 836.583,55  777.378,77 

        

  Outros:      

  DGEN 47.109,00  51.657,57 

  Sec. Estado Assuntos Parlam. e Igualdade 4.800,00  9.913,69 

  IFAP 56.095,02  54.806,96 

  Fundo Social Europeu - IEFP 871.761,51  822.272,76 

  Subsídios de Outras Entidades 84.675,71  14.582,20 

  Donativos 196.497,24  252.564,90 

   6.647.263,52  6.430.848,57 

           

 
 
As comparticipações do Centro Regional de Segurança Social do Porto estão relacionadas com os vários 
serviços prestados à comunidade pela Instituição, e são definidos de acordo com o número de Utentes dos 
serviços comparticipados por esta entidade. 



 

 

 
 
Em 31 de dezembro de 2019 encontra-se registado na rubrica “Fundo Social Europeu – IEFP” um montante 
de 871.762 euros (822.273 euros em 31 de dezembro de 2018), relacionado com os subsídios para as 
diversas ações de formação do POISE – Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego. 

24 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
é detalhada conforme segue: 
 

 
O decréscimo registado na rubrica rendas e alugueres está relacionado com o fim do Acordo do Centro de 
Reabilitação do Norte. Em 2018, a renda da utilização das instalações era registada nesta rubrica. 

25 GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é detalhada 
conforme se segue: 
 

      2019   2018 

         

Remunerações Certas  21.962.255,11    24.025.165,10  

Remunerações Adicionais  5.954.926,81    6.564.773,58  

Indemnizações   76.402,73    177.929,53  

Encargos sobre remunerações  5.915.889,56    6.465.081,73  

Seguros de ac. trabalho e doenças prof. 258.357,20    304.751,43  

Gastos de ação social  2.974,54    2.855,12  

Outros  77.100,25    113.583,29  

   34.247.906,20    37.654.139,78  

            

 
O número médio de colaboradores ao serviço da Instituição durante os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 ascendeu a 1.249 e 1.260, respetivamente. 
 
 

31 Dezembro 31 Dezembro

2019 2018

Subcontratos 6.815.233,57 6.185.957,76

Trabalhos Especializados 2.090.412,64 2.371.294,76

Publicidade e Propaganda 149.464,42 88.320,97

Vigilância e Segurança 764.150,58 876.081,40

Honorários 790.877,59 881.114,50

Comissões 2.409,35 1.197,03

Conservação e Reparação 1.035.365,00 1.282.987,50

Outros Serviços Especializados 351.154,25 282.939,51

Materiais 220.811,15 236.662,72

Energia e Fluidos 2.188.967,37 2.533.165,49

Deslocações, Estadas e Transportes 124.318,57 137.988,22

Rendas e Alugueres 309.841,46 750.597,16

Comunicação 317.966,14 444.192,24

Seguros 174.950,53 208.013,75

Contencioso e Notariado 8.195,08 4.953,28

Limpeza, Higiene e Conforto 950.034,42 1.096.825,32

Outros Serviços Diversos 215.759,52 459.714,29

16.509.911,64 17.842.005,90



26 (GASTOS) / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO  

A decomposição da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização” nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2019 e em 2018 é conforme segue: 
 

    2019   2018 

Ativos fixos tangíveis (Nota 6)  3.558.136,09   3.726.705,18  

Ativos intangíveis (Nota 8)  132.164,17    133.905,67  

  3.690.300,26    3.860.610,85  

          

27 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A decomposição da rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e em 2018 é conforme segue: 
 

      31 Dezembro  31 Dezembro 

   2019  2018 

         

Rendimentos suplementares:        

 Rendimentos suplementares  857.465,27    680.040,97  

 Rendimentos de propriedades de investimento (Notas 6 e 22)  4.987.906,25    4.939.671,58  

 Alienações  36.250,00    960.859,82  

Descontos de pronto pagamento obtidos     40,00  

Rendimentos e ganhos em investimentos financeiros  22.336,80    28.749,43  

Recuperação de dívidas a receber  8.673,82    381,05  

Ganhos em Inventários  2.465,44    55.264,48  

Sinistros  26.734,27    7.582,19  

Imputação de subsídios para investimentos (Nota 15)  261.570,00    259.564,15  

Imputação de doações a resultados (Nota 15)  613.479,36    613.405,64  

Correções relativas a períodos anteriores  420.876,20    1.049.950,55  

Outros  586.811,01    252.258,68  

   7.824.568,42    8.847.768,54  

            

 
Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica Alienações está relacionada com a venda de viaturas, 31 de dezembro 
de 2018 o valor registado nesta rubrica está relacionado com a venda de imóveis, nomeadamente Ponte de 
Lima e C. Recreativo Árvore.  
                
A rubrica correções relativas a períodos anteriores inclui o montante de 179.691 euros respeitante a acerto 
de estimativa para férias e subsidio de férias do ano 2018 pago em 2019. Inclui também o valor de 71.207 
euros relativos a valores faturados aos utentes do CHCF referentes à atividade de anos anteriores. 
              
Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica “Outros” inclui o valor de 213.763 euros relativo a Divisão de Coisa 
Comum dos prédios da Rua Fonte do Outeiro e outros. Inclui também o montante de 141.652 euros (142.998 
euros em 31 de dezembro de 2018), referente a valores relativos a pensões de utentes do Centro Hospitalar 
Conde Ferreira que já faleceram e que não foram objeto de reclamação pelos respetivos familiares. 
 
 
 
 
 
 
 

28 OUTROS GASTOS E PERDAS 



 

 

 
A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
em 2018 é conforme segue: 

      31 Dezembro  31 Dezembro 

   2019  2018 

       

Correções relativas a períodos anteriores  302.373,46   408.016,84 

Donativos  144.225,06   186.642,34 

Quotizações  16.288,75   29.146,74 

Impostos  44.893,74   30.777,46 

Perdas em inventários  20.998,28   68.205,52 

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 102.638,84   49.416,75 

Dívidas incobráveis  1.119,35   11.459,33 

Descontos de pronto pagamento concedidos  1.923,45   2.020,50 

Gastos c/apoios financ. concedidos Assoc./Clientes 62.350,56   28.250,66 

Outros gastos e perdas  38.743,40   56.689,07 

   735.554,89   870.625,21  

            

 
 

As correções relativas a períodos anteriores estão relacionadas com valores relativos a FSE não registados.  

29 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS SIMILARES 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e em 2018 são detalhados conforme segue:  

 

    2019  2018 
       
Juros suportados      
  Financiamentos bancários 4.920,86 4.920,86   89,56 89,56 

              

Outros gastos de financiamento   3.455,42     2.336,23 

      8.376,28     2.425,79 

              

 
 
Os juros e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e em 2018 são detalhados conforme segue:  
 
                     

    2019  2018 

       
Juros obtidos      
 Depósitos em instituições de crédito 38.639,95      62.326,01    

 

Outras aplicações em meios financeiros líqui-
dos 552,34      552,34    

 Outros 8.870,90  48.063,19    9.753,20  72.631,55  

    48.063,19      72.631,55  

              

 

30 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

 



Não são conhecidos outros eventos posteriores a 31 de dezembro de 2019 que possam influenciar a apre-
sentação e interpretação das demonstrações financeiras reportadas a 31 de dezembro de 2019. 
 
 
 

A Contabilista Certificada,      A Mesa Administrativa, 
 



EXPLORAÇÃO DEPARTAMENTAL



 

 

 

ÁREAS DE EXPLORAÇÃOÁREAS DE EXPLORAÇÃOÁREAS DE EXPLORAÇÃOÁREAS DE EXPLORAÇÃO 

CENTROS DE RESULTADOS 

Saúde 
Hospital da Prelada   
Centro Hospitalar Conde Ferreira  
 

Social 
Hospital S. Lázaro ERPI 
Lar Nª. Senhora Misericórdia ERPI 
Lar Pereira Lima ERPI  
Casa Stº. António  
Casa Rua  
Centro Alojamento Social D. Manuel Martins   
Serviço Apoio Domiciliário 
Departamento de Intervenção Social 
Serviços de Saúde  
 

Património de Rendimento 
Complexos  
Outros Imóveis na Zona do Porto  
Imóveis de Concelhos fora do Porto  
Parques de Estacionamento 
 

Educação  
Colégio Nª. Srª. Esperança 
 

Ensino Especial 
Centro Integrado Apoio Deficiência (Instituto S. 
Manuel) 
 

Justiça 
Estabelecimento Prisional Especial Stª. Cruz Bispo 
 

Agricultura 
Quinta d´ Alva 
 

Ambiente 
Parque da Prelada  
Parque Avides Moreira 
 

Juventude 
Colégio Barão Nova Sintra 
Residências Barão Nova Sintra 
Residências Bento XVI 

 

Cultura 
Museu  
Casa da Prelada 
Residências Galerias Misericórdia 
Gabinete Religioso e Culto  
 

Artes Gráficas 
Artes Gráficas Serviços Imprensa  
Centro Professor Albuquerque Castro 
 

Novos Projetos 
Gabinetes Novos Projetos 
Arco Maior 
 
 

Serviços Partilhados e 
Corporativos 
Provedoria  
Depart. Gestão Administrativa e Património  
Depart. Contabilidade e Finanças  
Depart. Recursos Humanos e Form. Profissional  
Depart. Sistemas de Informação  
Departamento Auditoria Interna 
Gabinete Assuntos Jurídicos e Contencioso  
Gabinete Ambiente e Qualidade  
Gabinete Estudos e Projetos, Controlo de Gestão  
Gabinete Segurança Risco e Compliance 
Gestão de Eventos e Residências Universitárias 
Sede 
 
 
 

    

    

    

    

    



 

 

 

MODELO ANALÍTICOMODELO ANALÍTICOMODELO ANALÍTICOMODELO ANALÍTICO    

As Demostrações de Resultados 2019 apresentam um 

modelo analítico assente em 12121212 Áreas de Áreas de Áreas de Áreas de ExploraçãoExploraçãoExploraçãoExploração, a 

saber: 

 

Saúde | Património de Rendimento | Social | Juventude Saúde | Património de Rendimento | Social | Juventude Saúde | Património de Rendimento | Social | Juventude Saúde | Património de Rendimento | Social | Juventude 

| Artes e Cultura | Ensino Especial | Educação | | Artes e Cultura | Ensino Especial | Educação | | Artes e Cultura | Ensino Especial | Educação | | Artes e Cultura | Ensino Especial | Educação | 

Ambiente | Agricultura | Justiça | Novos Projetos | Artes Ambiente | Agricultura | Justiça | Novos Projetos | Artes Ambiente | Agricultura | Justiça | Novos Projetos | Artes Ambiente | Agricultura | Justiça | Novos Projetos | Artes 

Gráficas Gráficas Gráficas Gráficas     

 

Nestas Áreas de ExploraçãoÁreas de ExploraçãoÁreas de ExploraçãoÁreas de Exploração encaixam-se diversos 

Centros de ResCentros de ResCentros de ResCentros de Resultadosultadosultadosultados agrupados pela natureza da sua 

atividade: 

 

Saúde» Hospital da Prelada | Centro Hospitalar Conde Hospital da Prelada | Centro Hospitalar Conde Hospital da Prelada | Centro Hospitalar Conde Hospital da Prelada | Centro Hospitalar Conde 

FerreiraFerreiraFerreiraFerreira 

Património de Rendimento» Complexos | Outros Complexos | Outros Complexos | Outros Complexos | Outros 

imóveis na Zona do Porto | Imóveis de Concelhos Fora imóveis na Zona do Porto | Imóveis de Concelhos Fora imóveis na Zona do Porto | Imóveis de Concelhos Fora imóveis na Zona do Porto | Imóveis de Concelhos Fora 

do Porto | Parque de Estacionamentodo Porto | Parque de Estacionamentodo Porto | Parque de Estacionamentodo Porto | Parque de Estacionamento    

Social» ERPI´s | Casa RuaERPI´s | Casa RuaERPI´s | Casa RuaERPI´s | Casa Rua | C. S. António | CAS DMM | | C. S. António | CAS DMM | | C. S. António | CAS DMM | | C. S. António | CAS DMM | 

SAD |DIS | Serviço de SaúdeSAD |DIS | Serviço de SaúdeSAD |DIS | Serviço de SaúdeSAD |DIS | Serviço de Saúde 

Juventude» Colégio Barão Nova Sintra | Residências Colégio Barão Nova Sintra | Residências Colégio Barão Nova Sintra | Residências Colégio Barão Nova Sintra | Residências 

Barão Nova Sintra e Bento XVIBarão Nova Sintra e Bento XVIBarão Nova Sintra e Bento XVIBarão Nova Sintra e Bento XVI    

Artes e Cultura» Museu | Casa da Prelada | Gabinete Museu | Casa da Prelada | Gabinete Museu | Casa da Prelada | Gabinete Museu | Casa da Prelada | Gabinete 

Religioso e Culto | Centro de Restauro | Religioso e Culto | Centro de Restauro | Religioso e Culto | Centro de Restauro | Religioso e Culto | Centro de Restauro | Residências Residências Residências Residências 

Galeria MisericórdiaGaleria MisericórdiaGaleria MisericórdiaGaleria Misericórdia 

Ensino Especial» Centro Integrado Apoio à Deficiência Centro Integrado Apoio à Deficiência Centro Integrado Apoio à Deficiência Centro Integrado Apoio à Deficiência  

Educação» Colégio N. Senhora da EsperançaColégio N. Senhora da EsperançaColégio N. Senhora da EsperançaColégio N. Senhora da Esperança    

Ambiente» Parque Avides Moreira | Parque da PreladaParque Avides Moreira | Parque da PreladaParque Avides Moreira | Parque da PreladaParque Avides Moreira | Parque da Prelada 

Agricultura» Quinta D´Alva Quinta D´Alva Quinta D´Alva Quinta D´Alva     

Justiça» Estabelecimento Prisional S.C. Bispo Estabelecimento Prisional S.C. Bispo Estabelecimento Prisional S.C. Bispo Estabelecimento Prisional S.C. Bispo ----    FemininoFemininoFemininoFeminino    

Novos Projetos» Arco Maior | Outros Projetos Arco Maior | Outros Projetos Arco Maior | Outros Projetos Arco Maior | Outros Projetos   

Artes Gráficas»    Artes Gráficas Serviços de imprensa | Artes Gráficas Serviços de imprensa | Artes Gráficas Serviços de imprensa | Artes Gráficas Serviços de imprensa | 

Centro Prof. Albuquerque e CastroCentro Prof. Albuquerque e CastroCentro Prof. Albuquerque e CastroCentro Prof. Albuquerque e Castro 

   

As Áreas de Exploração/Centro de Resultados 

suportam parte da sua atividade nos Serviços Serviços Serviços Serviços 

Partilhados e CorpPartilhados e CorpPartilhados e CorpPartilhados e Corporativos da SCMPorativos da SCMPorativos da SCMPorativos da SCMP que oferecem 

serviços especializados transversais a toda a operação, 

a saber: 

Contabilidade e Finanças | Recursos Humanos | Gestão 

Administrativa e Patrimonial | Sistemas de Informação 

| Auditoria Interna | Controlo de Gestão | Segurança, 

Risco e Compliance | Ambiente e Qualidade | Jurídico 

e Contencioso | Eventos e Residências Universitárias | 

Provedoria.    

 

Na leitura das Demonstrações dos Resultados numa 

ótica analítica, as Áreas de Exploração/Centros de Áreas de Exploração/Centros de Áreas de Exploração/Centros de Áreas de Exploração/Centros de 

Resultados Resultados Resultados Resultados apresentam os seus resultados económicos 

e financeiros assentes numa lógica de contabilização 

direta da sua operação aos quais terão, obviamente, de 

acrescer os serviços partilhados e corporativos atrás 

referidos.  

Esta Imputação de gastos e rendimentos dos Serviços 

Partilhados e Corporativos (SPeC) pelas Áreas de 

Exploração/Centros de Resultado (AE/CR) das unidades 

operacionais da SCMP tem sido prática nos últimos 

exercícios (2016 | 2017 | 2018). 

No ano de 2019 manteve-se essa regra atendendo aos 

princípios da comparabilidade, consistência e 

coerência.  

Numa perspetiva de melhorar, a cada ano, a 

apresentação das Demostrações dos Resultados optou-

se, em 2019, pela referida imputação em rubrica 

autónoma na conta Fornecimentos e Serviços ExternosFornecimentos e Serviços ExternosFornecimentos e Serviços ExternosFornecimentos e Serviços Externos, 

evidenciando assim o cariz de serviço prestado.  

Assim, na análise dos mapas a seguir apresentados 

deve-se ter em conta que o resultado por Área de Área de Área de Área de 

ExploraçãoExploraçãoExploraçãoExploração contém as respetivas imputaçõesimputaçõesimputaçõesimputações, numa 

conta própria na rubrica de Fornecimento e Serviços 

Externos, tendo sido efetuado o devido ajustamento ao 

realizado em 2018 e Orçamento de 2019, de acordo 

com o referido anteriormente. 

O mapa referente às demostrações dos resultados dos 

SPeC é meramente informativo e apresenta a 

distribuição da referida imputação pelas diferentes 

Áreas de ExploraçãoÁreas de ExploraçãoÁreas de ExploraçãoÁreas de Exploração.      



ÁREAS EXPLORAÇÃO

CONTAS
HOSPITAL DA 

PRELADA

CENTRO HOSP. 

CONDE 

FERREIRA

TOTAL

Vendas e serviços prestados 31.600.458 4.348.976 35.949.434 89.757 168.108 11.898 225.585 1.712.478 110.388 73.772 220.064 25.951 1.967.085 1.883.167 42.437.687 32.174 42.410.192

Vendas 1.936 166.517 25 16.861 51.665 310.240 547.244 547.244

Prestações de serviços 31.600.458 4.348.976 35.949.434 87.821 1.591 11.873 208.724 1.712.478 110.388 73.772 220.064 25.951 1.915.420 1.572.927 41.890.443 32.174 41.862.948

          Matrículas e mensalidades 1.494.351 98.267 19.369 1.898.532 3.510.519 3.510.519

          Outras 31.600.458 4.348.976 35.949.434 87.821 1.591 11.873 208.724 218.127 12.120 54.403 220.064 25.951 16.888 1.572.927 38.379.924 32.174 38.352.429

Subsídios, doações e legados à exploração 1.752 1.596.153 1.597.905 269.268 56.095 3.195 636.830 1.006.595 374.686 823.307 1.868.283 6.636.163 11.100 6.636.163

          ISS, IP - Centros distritais 1.481.145 1.481.145 269.268 635.728 930.580 373.182 1.696.422 5.386.325 5.386.325

          Outros 1.752 115.008 116.759 56.095 3.195 1.102 76.015 1.504 823.307 171.861 1.249.838 11.100 1.249.838

Variação nos inventários da produção -5.540 -5.540 -5.540

Trabalhos para a própria entidade 46.514 163.288 209.803 190.644

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -4.856.722 -483.774 -5.340.497 -22.085 -1.830 -602 -13.715 -82.451 -47.657 -53.068 -11.957 -103 -196.234 -320.712 -6.090.910 -29.505 -6.071.751

Fornecimentos e serviços externos -10.596.899 -2.487.282 -13.084.181 -78.684 -68.428 -158.053 -557.021 -770.992 -375.167 -262.629 -670.768 -808.984 -2.297.118 -1.005.863 -20.137.887 -1.381.147 -20.110.392

          Subcontratos -4.293.484 -1.068.345 -5.361.829 -184.161 -144.918 -67.990 -2.666 -851.786 -201.883 -6.815.234 -6.815.234

          Energia e fluidos -886.258 -273.919 -1.160.177 -6.580 -19.697 -11.119 -60.594 -55.507 -21.654 -25.979 -24.736 -50.172 -278.925 -271.484 -1.986.623 -202.344 -1.986.623

          Outros -5.417.157 -1.145.018 -6.562.175 -72.104 -48.731 -146.933 -496.427 -531.324 -208.595 -168.660 -643.366 -758.812 -1.166.406 -532.496 -11.336.030 -1.178.803 -11.308.535

Gastos com pessoal -17.486.019 -4.131.091 -21.617.110 -358.604 -127.860 -212.716 -615.436 -1.836.537 -1.047.126 -435.829 -471.565 -124.226 -3.520.781 -616.853 -30.984.643 -3.263.264 -30.984.643

          Remunerações certas -9.983.345 -2.837.872 -12.821.216 -262.841 -94.409 -158.607 -470.212 -1.405.302 -691.242 -314.048 -351.901 -93.620 -2.445.441 -452.777 -19.561.616 -2.400.639 -19.561.616

          Remunerações adicionais -4.300.571 -543.082 -4.843.653 -33.133 -10.120 -15.810 -38.344 -91.358 -129.196 -43.505 -29.588 -9.317 -433.115 -53.728 -5.730.866 -224.061 -5.730.866

          Formação profissional -10.668 -315 -10.983 -80 -608 -656 -1.490 -13.817 -9.593 -13.817

          Encargos sobre remunerações -3.057.195 -706.670 -3.763.865 -58.587 -21.910 -35.446 -99.566 -318.214 -162.020 -73.700 -80.466 -19.627 -588.570 -102.992 -5.324.964 -590.926 -5.324.964

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -111.860 -33.900 -145.760 -3.513 -1.196 -1.864 -5.898 -17.142 -8.574 -3.662 -3.567 -1.381 -29.523 -5.641 -227.723 -30.634 -227.723

          Outros custos com o pessoal -22.380 -9.252 -31.632 -530 -224 -989 -1.337 -3.912 -56.093 -914 -5.388 -281 -22.641 -1.714 -125.655 -7.411 -125.655

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -53.669 -55.052 -108.720 -3.484 -499 -2.215 -930 -15.468 -2.244 -1.566 -74.793 -13.307 -3.960 -227.187 10.847 -227.187

Provisões (aumentos/reduções) -118.235 -118.235 -118.235 -221.382 -118.235

Aumentos/reduções de justo valor 59.303

Outros rendimentos e ganhos 895.695 670.548 1.566.243 605 17.768 4.011 199.044 110.739 48.810 8.814 9.757 5.407.330 144.026 17.562 7.534.708 289.861 7.534.708

Outros gastos e perdas -179.380 -16.342 -195.722 -4.123 -4.178 -1.663 -9.923 -20.195 -5.683 -18.580 -46.490 -117.533 -54.161 -59.599 -537.849 -197.706 -537.849

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -793.019 -557.864 -1.350.883 -60.836 33.637 -196.051 -769.201 -265.596 -312.084 -314.399 -147.651 4.307.642 -2.102.207 -106.258 -1.283.888 -4.689.719 -1.283.888

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -662.204 -727.375 -1.389.579 -8.215 -75.906 -1.469 -222.995 -86.854 -79.992 -66.347 -59.982 -1.095.843 -263.076 -395 -3.350.653 -339.648 -3.350.653

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -1.455.223 -1.285.239 -2.740.462 -69.051 -42.269 -197.520 -992.196 -352.450 -392.076 -380.747 -207.633 3.211.799 -2.365.283 -106.653 -4.634.541 -5.029.366 -4.634.541

Juros e rendimentos similares obtidos 48.063

Juros e gastos similares suportados -3.586 -3.586 -4.466 -8.052 -324 -8.052

Resultado antes de impostos -1.458.809 -1.285.239 -2.744.048 -69.051 -42.269 -197.520 -992.196 -352.450 -392.076 -380.747 -207.633 3.207.332 -2.365.283 -106.653 -4.642.593 -4.981.627 -4.642.593

Resultado líquido do período -1.458.809 -1.285.239 -2.744.048 -69.051 -42.269 -197.520 -992.196 -352.450 -392.076 -380.747 -207.633 3.207.332 -2.365.283 -106.653 -4.642.593 -4.981.627 -4.642.593

Valores em euros

 * (Valores faturados Intra Grupos)

CONSOLIDADO

COM EXPURGOS 

* 

SERVIÇOS 

PARTILHADOS E 

CORPORATIVOS

CONSOLIDADO

SAÚDE

SOCIAL JUSTIÇA

E.P.E.S.C.B.

ARTES GRÁFICAS AGRICULTURA AMBIENTE CULTURA EDUCAÇÃO
ENSINO 

ESPECIAL
JUVENTUDE

PATRIMÓNIO DE 

RENDIMENTO
NOVOS

PROJETOS



Vendas e serviços prestados 35.949.434 35.461.725 487.708 1 44.340.171 -8.390.737 -19

Vendas     

Prestações de serviços 35.949.434 35.461.725 487.708 1 44.340.171 -8.390.737 -19

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 35.949.434 35.461.725 487.708 1 44.340.171 -8.390.737 -19

Subsídios, doações e legados à exploração 1.597.905 1.553.078 44.826 3 1.493.695 104.209 527

          ISS, IP - Centros distritais 1.481.145 1.550.612 -69.467 -4 1.475.073 6.072 0

          Outros 116.759 2.466 114.293 4.635 18.622 98.137 527

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -5.340.497 -4.510.103 -830.394 -18 -5.282.701 -57.796 27

Fornecimentos e serviços externos -13.084.181 -11.880.663 -1.203.518 -10 -12.882.124 -202.057 -2

          Subcontratos -5.361.829 -4.277.202 -1.084.626 -25 -5.321.562 -40.267 -1

          Energia e fluidos -1.160.177 -1.191.035 30.858 3 -1.630.748 470.570 29

          Outros -6.562.175 -6.412.425 -149.750 -2 -5.929.815 -632.361 43

Gastos com pessoal -21.617.110 -21.172.547 -444.563 -2 -28.198.776 6.581.666 23

          Remunerações certas -12.821.216 -12.766.684 -54.532 0 -17.249.419 4.428.202 26

          Remunerações adicionais -4.843.653 -4.422.782 -420.870 -10 -5.732.159 888.507 16

          Formação profissional -10.983 -65.593 54.610 83 -7.626 -3.357 -44

          Encargos sobre remunerações -3.763.865 -3.688.463 -75.402 -2 -4.875.537 1.111.672 23

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -145.760 -166.880 21.119 13 -218.053 72.293 33

          Outros custos com o pessoal -31.632 -62.145 30.513 49 -115.982 84.350 73

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -108.720 -108.720  -162.856 54.135 33

Provisões (aumentos/reduções) -118.235 -118.235  -174.402 56.167 32

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -17.503 17.503 100

Outros rendimentos e ganhos 1.566.243 1.124.310 441.933 39 2.210.553 -644.310 -29

Outros gastos e perdas -195.722 -85.000 -110.722 -130 -487.518 291.797 60

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -1.350.883 490.801 -1.841.684 -375 838.539 -2.189.422 -261

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1.389.579 -1.290.934 -98.645 -8 -1.811.660 422.081 23

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -2.740.462 -800.133 -1.940.329 -243 -973.121 -1.767.341 -182

Juros e rendimentos similares obtidos   0   

Juros e gastos similares suportados -3.586 -3.586  -2.312 -1.273 -55

Resultado antes de impostos -2.744.048 -800.133 -1.943.915 -243 -975.434 -1.768.615 -181

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -2.744.048 -800.133 -1.943.915 -243 -975.434 -1.768.615 -181

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018
SAÚDE

92%

4%
4%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos

13%

31%52%

3%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Depreciação e amortização



Vendas e serviços prestados 31.600.458 30.994.893 605.565 2 31.006.677 593.781 2

Vendas     

Prestações de serviços 31.600.458 30.994.893 605.565 2 31.006.677 593.781 2

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 31.600.458 30.994.893 605.565 2 31.006.677 593.781 2

Subsídios, doações e legados à exploração 1.752 2.466 -714 -29 5.418 -3.666 -68

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros 1.752 2.466 -714 -29 5.418 -3.666 -68

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -4.856.722 -4.029.336 -827.386 -21 -4.370.943 -485.780 -11

Fornecimentos e serviços externos -10.596.899 -9.375.655 -1.221.244 -13 -7.596.347 -3.000.552 -39

          Subcontratos -4.293.484 -3.066.895 -1.226.588 -40 -3.323.044 -970.439 -29

          Energia e fluidos -886.258 -885.067 -1.192 0 -863.849 -22.409 -3

          Outros -5.417.157 -5.423.693 6.536 0 -3.409.454 -2.007.703 -59

Gastos com pessoal -17.486.019 -17.105.617 -380.402 -2 -18.907.313 1.421.294 8

          Remunerações certas -9.983.345 -9.974.630 -8.715 0 -11.086.981 1.103.636 10

          Remunerações adicionais -4.300.571 -3.910.516 -390.055 -10 -4.332.440 31.869 1

          Formação profissional -10.668 -44.437 33.769 76 -5.291 -5.377 -102

          Encargos sobre remunerações -3.057.195 -2.998.679 -58.517 -2 -3.293.908 236.713 7

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -111.860 -135.255 23.394 17 -132.989 21.129 16

          Outros custos com o pessoal -22.380 -42.101 19.721 47 -55.703 33.324 60

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -53.669 -53.669  -58.919 5.251 9

Provisões (aumentos/reduções) -118.235 -118.235  -73.568 -44.667 -61

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -14.403 14.403 100

Outros rendimentos e ganhos 895.695 800.000 95.695 12 1.415.730 -520.036 -37

Outros gastos e perdas -179.380 -85.000 -94.380 -111 -348.396 169.017 49

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -793.019 1.201.751 -1.994.770 -166 1.057.936 -1.850.955 -175

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -662.204 -589.371 -72.833 -12 -827.376 165.172 20

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -1.455.223 612.380 -2.067.603 -338 230.560 -1.685.783 -731

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados -3.586 -3.586  -2.285 -1.301 -57

Resultado antes de impostos -1.458.809 612.380 -2.071.189 -338 228.275 -1.687.085 -739

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -1.458.809 612.380 -2.071.189 -338 228.275 -1.687.085 -739

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018
HOSPITAL DA PRELADA

97%

3%

Prestações de serviços

Outros rendimentos e ganhos

14%

31%

51%

1% 2%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização



Vendas e serviços prestados 4.348.976 4.466.832 -117.856 -3 4.572.596 -223.620 -5

Vendas     

Prestações de serviços 4.348.976 4.466.832 -117.856 -3 4.572.596 -223.620 -5

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 4.348.976 4.466.832 -117.856 -3 4.572.596 -223.620 -5

Subsídios, doações e legados à exploração 1.596.153 1.550.612 45.541 3 1.487.020 109.133 7

          ISS, IP - Centros distritais 1.481.145 1.550.612 -69.467 -4 1.475.073 6.072 0

          Outros 115.008 115.008  11.947 103.061 863

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -483.774 -480.767 -3.008 -1 -500.155 16.381 3

Fornecimentos e serviços externos -2.487.282 -2.505.007 17.725 1 -2.075.869 -411.414 -20

          Subcontratos -1.068.345 -1.210.307 141.962 12 -1.155.877 87.532 8

          Energia e fluidos -273.919 -305.969 32.050 10 -323.316 49.397 15

          Outros -1.145.018 -988.732 -156.286 -16 -596.676 -548.343 -92

Gastos com pessoal -4.131.091 -4.066.930 -64.161 -2 -4.417.110 286.019 6

          Remunerações certas -2.837.872 -2.792.054 -45.817 -2 -3.048.815 210.943 7

          Remunerações adicionais -543.082 -512.266 -30.815 -6 -553.680 10.598 2

          Formação profissional -315 -21.155 20.840 99 -938 623 66

          Encargos sobre remunerações -706.670 -689.784 -16.885 -2 -754.051 47.381 6

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -33.900 -31.625 -2.275 -7 -39.287 5.386 14

          Outros custos com o pessoal -9.252 -20.044 10.792 54 -20.339 11.087 55

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -55.052 -55.052  -97.191 42.140 43

Provisões (aumentos/reduções)   -7.767 7.767 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -3.100 3.100 100

Outros rendimentos e ganhos 670.548 324.310 346.238 107 485.221 185.326 38

Outros gastos e perdas -16.342 -16.342  -41.503 25.161 61

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -557.864 -710.950 153.086 22 -597.858 39.994 7

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -727.375 -701.563 -25.812 -4 -744.892 17.517 2

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -1.285.239 -1.412.513 127.274 9 -1.342.750 57.511 4

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -1.285.239 -1.412.513 127.274 9 -1.342.750 57.511 4

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -1.285.239 -1.412.513 127.274 9 -1.342.750 57.511 4

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018
CENTRO HOSPITALAR CONDE FERREIRA

66%

24%

10%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos

6%

31%

52%

1%
9%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

Depreciação e amortização



Vendas e serviços prestados   8.760.898 -8.760.898 -100

Vendas     

Prestações de serviços   8.760.898 -8.760.898 -100

          Matrículas e mensalidades     

          Outras   8.760.898 -8.760.898 -100

Subsídios, doações e legados à exploração   1.258 -1.258 -100

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros   1.258 -1.258 -100

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas   -411.603 411.603 100

Fornecimentos e serviços externos   -3.209.908 3.209.908 100

          Subcontratos   -842.641 842.641 100

          Energia e fluidos   -443.582 443.582 100

          Outros   -1.923.685 1.923.685 100

Gastos com pessoal   -4.874.354 4.874.354 100

          Remunerações certas   -3.113.623 3.113.623 100

          Remunerações adicionais   -846.040 846.040 100

          Formação profissional   -1.396 1.396 100

          Encargos sobre remunerações   -827.578 827.578 100

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais   -45.777 45.777 100

          Outros custos com o pessoal   -39.939 39.939 100

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)   -6.745 6.745 100

Provisões (aumentos/reduções)   -93.067 93.067 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor     

Outros rendimentos e ganhos   309.601 -309.601 -100

Outros gastos e perdas   -97.619 97.619 100

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   378.461 -378.461 -100

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -239.392 239.392 100

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   139.069 -139.069 -100

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados   -28 28 100

Resultado antes de impostos   139.041 -139.041 -100

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período   139.041 -139.041 -100

Valores em euros

REALIZADO

2018 VALOR

DESVIO 

(%)
CENTRO DE REABILITAÇÃO DO NORTE

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)



Vendas e serviços prestados 1.883.167 1.945.842 -62.675 -3 2.014.267 -131.100 -7

Vendas 310.240 317.739 -7.498 -2 327.521 -17.281 -5

Prestações de serviços 1.572.927 1.628.103 -55.176 -3 1.686.745 -113.819 -7

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 1.572.927 1.628.103 -55.176 -3 1.686.745 -113.819 -7

Subsídios, doações e legados à exploração 200 -200 -100 200 -200 -100

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros 200 -200 -100 200 -200 -100

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -320.712 -301.780 -18.932 -6 -328.394 7.682 2

Fornecimentos e serviços externos -1.005.863 -1.155.384 149.521 13 -1.029.880 24.017 2

          Subcontratos -201.883 -219.473 17.590 8 -218.044 16.161 7

          Energia e fluidos -271.484 -296.149 24.665 8 -295.704 24.220 8

          Outros -532.496 -639.762 107.267 17 -516.132 -16.364 -3

Gastos com pessoal -616.853 -564.844 -52.008 -9 -749.929 133.076 18

          Remunerações certas -452.777 -422.483 -30.294 -7 -551.390 98.613 18

          Remunerações adicionais -53.728 -39.089 -14.639 -37 -62.692 8.964 14

          Formação profissional -2.544 2.544 100 -321 321 100

          Encargos sobre remunerações -102.992 -93.808 -9.184 -10 -125.479 22.487 18

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -5.641 -4.496 -1.145 -25 -7.162 1.521 21

          Outros custos com o pessoal -1.714 -2.423 709 29 -2.884 1.170 41

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -3.960 -3.960  -214 -3.746 -1.754

Provisões (aumentos/reduções)   -7.365 7.365 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -781 781 100

Outros rendimentos e ganhos 17.562 10.018 7.544 75 15.788 1.774 11

Outros gastos e perdas -59.599 -69.672 10.073 14 -78.579 18.979 24

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -106.258 -135.621 29.364 22 -164.885 58.628 36

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -395 -87 -308 -354 -12.203 11.808 97

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -106.653 -135.708 29.056 21 -177.088 70.435 40

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -106.653 -135.708 29.056 21 -177.088 70.435 40

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -106.653 -135.708 29.056 21 -177.088 70.435 40

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

JUSTIÇA
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESP. STª. CRUZ DO BISPO

16%

83%

1%

Vendas

Prestações de serviços

Outros rendimentos e ganhos

16%

50%

31%

3%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas



Vendas e serviços prestados 168.108 198.765 -30.657 -15 141.328 26.780 19

Vendas 166.517 196.025 -29.508 -15 139.577 26.940 19

Prestações de serviços 1.591 2.740 -1.149 -42 1.751 -160 -9

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 1.591 2.740 -1.149 -42 1.751 -160 -9

Subsídios, doações e legados à exploração 56.095 48.000 8.095 17 54.807 1.288 2

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros 56.095 48.000 8.095 17 54.807 1.288 2

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção -5.540 -5.540  -450 -5.090 -1.131

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -1.830 -3.050 -646 -21 -1.274 -556 -44

Fornecimentos e serviços externos -68.428 -64.133 -4.295 -7 -52.719 -15.709 -30

          Subcontratos     

          Energia e fluidos -19.697 -23.345 3.649 16 -20.784 1.088 5

          Outros -48.731 -40.788 -7.944 -19 -31.934 -16.797 -53

Gastos com pessoal -127.860 -142.532 14.672 10 -142.895 15.035 11

          Remunerações certas -94.409 -96.578 2.169 2 -106.346 11.937 11

          Remunerações adicionais -10.120 -21.155 11.035 52 -10.496 376 4

          Formação profissional -832 832 100 -13 13 100

          Encargos sobre remunerações -21.910 -22.199 289 1 -24.255 2.345 10

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -1.196 -1.049 -147 -14 -1.345 149 11

          Outros custos com o pessoal -224 -718 494 69 -439 215 49

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -499 -499  -25 -475 -1.925

Provisões (aumentos/reduções)   -1.050 1.050 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -40 40 100

Outros rendimentos e ganhos 17.768 16.680 1.088 7 19.874 -2.107 -11

Outros gastos e perdas -4.178 -940 -3.238 -344 -4.713 535 11

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 33.637 52.790 -19.153 -36 12.844 20.794 162

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -75.906 -90.423 14.517 16 -75.669 -237 0

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -42.269 -37.632 -4.636 -12 -62.825 20.557 33

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -42.269 -37.632 -4.636 -12 -62.825 20.557 33

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -42.269 -37.632 -4.636 -12 -62.825 20.557 33

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

AGRICULTURA
QUINTA D'ALVA

70%

1%

24%

-2%
8%

Vendas

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Variação nos inventários da produção

Outros rendimentos e ganhos

1%

25%

46%

1%

27%
Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização



Vendas e serviços prestados 11.898 108.212 -96.313 -89 12.265 -367 -3

Vendas 25 1.100 -1.075 -98 482 -456 -95

Prestações de serviços 11.873 107.112 -95.239 -89 11.783 90 1

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 11.873 107.112 -95.239 -89 11.783 90 1

Subsídios, doações e legados à exploração     

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros     

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade 163.288 147.484 15.805 11 163.288  

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -602 -1.000 398 40 -611 9 2

Fornecimentos e serviços externos -158.053 -134.553 -23.499 -17 -77.231 -80.822 -105

          Subcontratos     

          Energia e fluidos -11.119 -41.850 30.731 73 -11.092 -27 0

          Outros -146.933 -92.703 -54.230 -58 -66.139 -80.795 -122

Gastos com pessoal -212.716 -222.305 9.588 4 -322.864 110.147 34

          Remunerações certas -158.607 -163.696 5.088 3 -122.549 -36.058 -29

          Remunerações adicionais -15.810 -17.467 1.657 9 -11.073 -4.737 -43

          Formação profissional -1.472 1.472 100 -10 10 100

          Encargos sobre remunerações -35.446 -36.660 1.214 3 -56.467 21.021 37

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -1.864 -1.765 -99 -6 -1.454 -410 -28

          Outros custos com o pessoal -989 -1.245 256 21 -131.310 130.321 99

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -2.215 -2.215  -30 -2.185 -7.261

Provisões (aumentos/reduções)   -107 107 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -49 49 100

Outros rendimentos e ganhos 4.011 3.700 311 8 4.563 -552 -12

Outros gastos e perdas -1.663 -1.663  -1.079 -583 -54

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -196.051 -98.463 -97.588 -99 -385.143 189.092 49

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1.469 -13.593 12.124 89 -1.221 -248 -20

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -197.520 -112.056 -85.464 -76 -386.364 188.844 49

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -197.520 -112.056 -85.464 -76 -386.364 188.844 49

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -197.520 -112.056 -85.464 -76 -386.364 188.844 49

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

AMBIENTE
PARQUE DA PRELADA | PARQUE AVIDES MOREIRA

42%56%

1%

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

7%

91%

2%

Prestações de serviços

Trabalhos para a própria entidade

Outros rendimentos e ganhos



Vendas e serviços prestados 89.757 82.160 7.597 9 71.764 17.993 25

Vendas 1.936 2.160 -224 -10 4.971 -3.035 -61

Prestações de serviços 87.821 80.000 7.821 10 66.793 21.028 31

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 87.821 80.000 7.821 10 66.793 21.028 31

Subsídios, doações e legados à exploração 269.268 260.160 9.108 4 288.632 -19.364 -7

          ISS, IP - Centros distritais 269.268 260.160 9.108 4 260.162 9.106 4

          Outros   28.470 -28.470 -100

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade 46.514 110.000 -63.486 -58 63.253 -16.739 -26

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -22.085 -24.650 2.565 10 -21.886 -198 -1

Fornecimentos e serviços externos -78.684 -86.934 8.251 9 -45.038 -33.646 -75

          Subcontratos     

          Energia e fluidos -6.580 -5.498 -1.082 -20 -6.004 -576 -10

          Outros -72.104 -81.437 9.333 11 -39.034 -33.070 -85

Gastos com pessoal -358.604 -359.962 1.358 0 -412.015 53.411 13

          Remunerações certas -262.841 -273.907 11.066 4 -308.453 45.613 15

          Remunerações adicionais -33.133 -20.653 -12.480 -60 -29.720 -3.414 -11

          Formação profissional -1.873 1.873 100 -26 26 100

          Encargos sobre remunerações -58.587 -60.177 1.590 3 -68.553 9.966 15

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -3.513 -2.869 -644 -22 -4.124 611 15

          Outros custos com o pessoal -530 -482 -47 -10 -1.139 609 53

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -3.484 -3.484  -50 -3.434 -6.820

Provisões (aumentos/reduções)   -814 814 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -82 82 100

Outros rendimentos e ganhos 605 605  2.124 -1.520 -72

Outros gastos e perdas -4.123 -180 -3.943 -2.190 -6.513 2.391 37

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -60.836 -19.406 -41.430 -213 -60.626 -210 0

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -8.215 -18.815 10.601 56 -16.830 8.615 51

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -69.051 -38.221 -30.829 -81 -77.456 8.405 11

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -69.051 -38.221 -30.829 -81 -77.456 8.405 11

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -69.051 -38.221 -30.829 -81 -77.456 8.405 11

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

ARTES GRÁFICAS
ARTES GRÁFICAS | CENTRO PROF. ALBUQUERQUE CASTRO

5%

17%

75%

1%
1% 2%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização

22%

66%

11%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Trabalhos para a própria entidade



Vendas e serviços prestados 225.585 264.480 -38.895 -15 128.690 96.895 75

Vendas 16.861 16.000 861 5 14.422 2.439 17

Prestações de serviços 208.724 248.480 -39.756 -16 114.268 94.456 83

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 208.724 248.480 -39.756 -16 114.268 94.456 83

Subsídios, doações e legados à exploração 3.195 2.530 664 26 9.100 -5.905 -65

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros 3.195 2.530 664 26 9.100 -5.905 -65

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -13.715 -18.202 4.488 25 -14.076 362 3

Fornecimentos e serviços externos -557.021 -366.628 -190.393 -52 -339.209 -217.812 -64

          Subcontratos     

          Energia e fluidos -60.594 -60.921 328 1 -41.883 -18.711 -45

          Outros -496.427 -305.707 -190.720 -62 -297.326 -199.101 -67

Gastos com pessoal -615.436 -622.524 7.088 1 -463.288 -152.149 -33

          Remunerações certas -470.212 -464.412 -5.800 -1 -351.492 -118.720 -34

          Remunerações adicionais -38.344 -45.153 6.809 15 -27.535 -10.809 -39

          Formação profissional -80 -3.285 3.205 98 -39 -41 -104

          Encargos sobre remunerações -99.566 -102.653 3.087 3 -78.307 -21.259 -27

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -5.898 -4.963 -934 -19 -4.467 -1.430 -32

          Outros custos com o pessoal -1.337 -2.057 721 35 -1.447 111 8

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -930 -930  -76 -854 -1.119

Provisões (aumentos/reduções)   -988 988 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -125 125 100

Outros rendimentos e ganhos 199.044 187.850 11.194 6 121.411 77.633 64

Outros gastos e perdas -9.923 -3.580 -6.343 -177 -5.237 -4.686 -89

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -769.201 -556.074 -213.127 -38 -563.798 -205.403 -36

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -222.995 -229.785 6.790 3 -200.757 -22.238 -11

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -992.196 -785.859 -206.337 -26 -764.556 -227.640 -30

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -992.196 -785.859 -206.337 -26 -764.556 -227.640 -30

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -992.196 -785.859 -206.337 -26 -764.556 -227.640 -30

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

CULTURA
MUSEU | CASA DA PRELADA | RESIDÊNCIAS 

GALERIAS MISERICÓRDIA | GABINETE RELIGIOSO E DE CULTO

1%

39%
43%

1%

16%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização

4%

49%

1%

47%

Vendas

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos



Vendas e serviços prestados 1.712.478 1.747.178 -34.699 -2 1.665.331 47.147 3

Vendas 67.124 -67.124 -100   

Prestações de serviços 1.712.478 1.680.054 32.425 2 1.665.331 47.147 3

          Matrículas e mensalidades 1.494.351 1.510.495 -16.143 -1 1.458.537 35.814 2

          Outras 218.127 169.559 48.568 29 206.794 11.333 5

Subsídios, doações e legados à exploração 636.830 615.503 21.327 3 609.777 27.053 4

          ISS, IP - Centros distritais 635.728 573.624 62.104 11 609.518 26.210 4

          Outros 1.102 41.879 -40.777 -97 259 843 325

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -82.451 -62.320 -20.131 -32 -68.370 -14.081 -21

Fornecimentos e serviços externos -770.992 -714.261 -56.731 -8 -583.160 -187.832 -32

          Subcontratos -184.161 -184.177 16 0 -177.370 -6.791 -4

          Energia e fluidos -55.507 -45.000 -10.507 -23 -59.102 3.595 6

          Outros -531.324 -485.084 -46.240 -10 -346.688 -184.636 -53

Gastos com pessoal -1.836.537 -1.839.757 3.220 0 -1.953.657 117.120 6

          Remunerações certas -1.405.302 -1.406.429 1.127 0 -1.496.526 91.224 6

          Remunerações adicionais -91.358 -95.409 4.051 4 -93.744 2.386 3

          Formação profissional -608 -8.837 8.229 93 -357 -251 -70

          Encargos sobre remunerações -318.214 -306.073 -12.141 -4 -338.086 19.872 6

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -17.142 -14.629 -2.513 -17 -19.661 2.519 13

          Outros custos com o pessoal -3.912 -8.379 4.467 53 -5.283 1.371 26

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -15.468 -15.468  -13.659 -1.810 -13

Provisões (aumentos/reduções)   -4.746 4.746 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -1.039 1.039 100

Outros rendimentos e ganhos 110.739 36.002 74.736 208 96.983 13.756 14

Outros gastos e perdas -20.195 -20.195  -13.053 -7.142 -55

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -265.596 -217.656 -47.940 -22 -265.592 -4 0

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -86.854 -86.940 86 0 -96.570 9.716 10

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -352.450 -304.596 -47.854 -16 -362.162 9.712 3

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -352.450 -304.596 -47.854 -16 -362.162 9.712 3

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -352.450 -304.596 -47.854 -16 -362.162 9.712 3

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

ORÇAMENTADO

2018 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

EDUCAÇÃO
COLÉGIO Nª. SRª. DA ESPERANÇA

3%

27%

65%

1%1%
3%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Imparidades de dívidas a receber (perdas)

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização
69%

26%

4%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos



Vendas e serviços prestados 110.388 75.972 34.415 45 133.518 -23.130 -17

Vendas     

Prestações de serviços 110.388 75.972 34.415 45 133.518 -23.130 -17

          Matrículas e mensalidades 98.267 75.972 22.295 29 80.187 18.081 23

          Outras 12.120 12.120  53.331 -41.211 -77

Subsídios, doações e legados à exploração 1.006.595 912.226 94.369 10 1.268.903 -262.308 -21

          ISS, IP - Centros distritais 930.580 860.595 69.985 8 919.093 11.487 1

          Outros 76.015 51.631 24.384 47 349.810 -273.795 -78

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -47.657 -28.240 -19.417 -69 -46.305 -1.351 -3

Fornecimentos e serviços externos -375.167 -329.665 -45.502 -14 -412.044 36.877 9

          Subcontratos -144.918 -134.719 -10.199 -8 -131.696 -13.222 -10

          Energia e fluidos -21.654 -28.834 7.181 25 -31.019 9.365 30

          Outros -208.595 -166.111 -42.484 -26 -249.328 40.733 16

Gastos com pessoal -1.047.126 -940.661 -106.465 -11 -1.068.175 21.049 2

          Remunerações certas -691.242 -656.437 -34.805 -5 -759.791 68.549 9

          Remunerações adicionais -129.196 -111.451 -17.746 -16 -119.069 -10.127 -9

          Formação profissional -6.117 6.117 100 -76 76 100

          Encargos sobre remunerações -162.020 -153.390 -8.630 -6 -171.820 9.799 6

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -8.574 -7.479 -1.096 -15 -8.998 424 5

          Outros custos com o pessoal -56.093 -5.788 -50.305 -869 -8.421 -47.672 -566

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -2.244 -2.244  -1.771 -474 -27

Provisões (aumentos/reduções)   -1.541 1.541 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -254 254 100

Outros rendimentos e ganhos 48.810 16.227 32.583 201 63.265 -14.454 -23

Outros gastos e perdas -5.683 -1.783 -3.900 -219 -30.258 24.575 81

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -312.084 -295.924 -16.160 -5 -94.661 -217.423 -230

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -79.992 -95.356 15.364 16 -133.442 53.450 40

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -392.076 -391.280 -796 0 -228.103 -163.973 -72

Juros e rendimentos similares obtidos   5.047 -5.047 -100

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -392.076 -391.280 -796 0 -223.056 -169.020 -76

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -392.076 -391.280 -796 0 -223.056 -169.020 -76

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

ENSINO ESPECIAL
CENTRO INTEGRADO DE APOIO À DEFICIÊNCIA

3%

24%

67%

5%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Depreciação e amortização

9%

86%

4%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos



Vendas e serviços prestados 73.772 89.372 -15.600 -17 34.857 38.915 112

Vendas     

Prestações de serviços 73.772 89.372 -15.600 -17 34.857 38.915 112

          Matrículas e mensalidades 19.369 21.372 -2.003 -9 20.765 -1.396 -7

          Outras 54.403 68.000 -13.597 -20 14.092 40.311 286

Subsídios, doações e legados à exploração 374.686 355.169 19.517 5 366.540 8.145 2

          ISS, IP - Centros distritais 373.182 355.169 18.013 5 360.562 12.620 4

          Outros 1.504 1.504  5.979 -4.475 -75

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -53.068 -58.250 5.182 9 -43.312 -9.756 -23

Fornecimentos e serviços externos -262.629 -269.956 7.327 3 -185.572 -77.057 -42

          Subcontratos -67.990 -84.340 16.350 19 -59.714 -8.276 -14

          Energia e fluidos -25.979 -49.791 23.812 48 -29.538 3.559 12

          Outros -168.660 -135.826 -32.835 -24 -96.320 -72.340 -75

Gastos com pessoal -435.829 -476.120 40.291 8 -467.229 31.401 7

          Remunerações certas -314.048 -341.167 27.119 8 -337.106 23.058 7

          Remunerações adicionais -43.505 -45.599 2.094 5 -44.104 600 1

          Formação profissional -2.735 2.735 100 -29 29 100

          Encargos sobre remunerações -73.700 -80.246 6.547 8 -79.183 5.484 7

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -3.662 -3.767 105 3 -4.336 674 16

          Outros custos com o pessoal -914 -2.605 1.691 65 -2.471 1.557 63

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -1.566 -1.566  -1.812 246 14

Provisões (aumentos/reduções)   -668 668 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor   -97 97 100

Outros rendimentos e ganhos 8.814 900 7.914 879 5.983 2.831 47

Outros gastos e perdas -18.580 -19.859 1.279 6 -14.966 -3.614 -24

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -314.399 -378.745 64.345 17 -306.276 -8.123 -3

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -66.347 -63.517 -2.830 -4 -63.313 -3.035 -5

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -380.747 -442.262 61.515 14 -369.589 -11.158 -3

Juros e rendimentos similares obtidos   1.683 -1.683 -100

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -380.747 -442.262 61.515 14 -367.905 -12.841 -3

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -380.747 -442.262 61.515 14 -367.905 -12.841 -3

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

JUVENTUDE
COLÉGIO DO BARÃO DE NOVA SINTRA | RESIDÊNCIAS BARÃO 

NOVA SINTRA | RESIDÊNCIAS BENTO XVI

6%

31%

52%

2%
8%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização

16%

82%

2%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos



Vendas e serviços prestados 220.064 220.064  220.064  

Vendas     

Prestações de serviços 220.064 220.064  220.064  

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 220.064 220.064  220.064  

Subsídios, doações e legados à exploração 823.307 1.605.137 -781.830 -49 823.307  

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros 823.307 1.605.137 -781.830 -49 823.307  

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -11.957 -59.187 47.230 80 -11.957  

Fornecimentos e serviços externos -670.768 -1.142.158 471.390 41 -670.768  

          Subcontratos -2.666 -182.738 180.071 99 -2.666  

          Energia e fluidos -24.736 -24.423 -312 -1 -24.736  

          Outros -643.366 -934.998 291.631 31 -643.366  

Gastos com pessoal -471.565 -489.971 18.406 4 -471.565  

          Remunerações certas -351.901 -361.893 9.993 3 -351.901  

          Remunerações adicionais -29.588 -37.568 7.980 21 -29.588  

          Formação profissional -656 -2.713 2.057 76 -656  

          Encargos sobre remunerações -80.466 -82.295 1.829 2 -80.466  

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -3.567 -3.891 324 8 -3.567  

          Outros custos com o pessoal -5.388 -1.611 -3.777 -234 -5.388  

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)     

Provisões (aumentos/reduções)     

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor     

Outros rendimentos e ganhos 9.757 9.757  9.757  

Outros gastos e perdas -46.490 -1.230 -45.260 -3.680 -46.490  

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -147.651 -87.409 -60.242 -69 0 -147.651  

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -59.982 -67.971 7.989 12 -59.982  

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -207.633 -155.380 -52.253 -34 0 -207.633  

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados     

Resultado antes de impostos -207.633 -155.380 -52.253 -34 0 -207.633  

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -207.633 -155.380 -52.253 -34 0 -207.633  

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

REALIZADO

2018 VALOR

DESVIO 

(%)

NOVOS PROJETOS
GABINETE NOVOS PROJETOS | ARCO MAIOR

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

1%

53%37%

4%
5%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização

21%

78%

1%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos



Vendas e serviços prestados 25.951 32.040 -6.089 -19 123.040 -97.089 -79

Vendas     

Prestações de serviços 25.951 32.040 -6.089 -19 123.040 -97.089 -79

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 25.951 32.040 -6.089 -19 123.040 -97.089 -79

Subsídios, doações e legados à exploração     

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros     

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -103 -103  -4.482 4.379 98

Fornecimentos e serviços externos -808.984 -993.574 184.591 19 -786.231 -22.752 -3

          Subcontratos   -173 173 100

          Energia e fluidos -50.172 -47.175 -2.997 -6 -81.275 31.104 38

          Outros -758.812 -946.399 187.587 20 -704.783 -54.029 -8

Gastos com pessoal -124.226 -146.559 22.333 15 -393.654 269.428 68

          Remunerações certas -93.620 -110.108 16.488 15 -294.552 200.932 68

          Remunerações adicionais -9.317 -9.735 418 4 -28.050 18.734 67

          Formação profissional -831 831 100 -1.002 1.002 100

          Encargos sobre remunerações -19.627 -24.483 4.856 20 -65.595 45.969 70

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -1.381 -1.167 -214 -18 -3.702 2.321 63

          Outros custos com o pessoal -281 -235 -46 -20 -752 471 63

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)   0   

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -74.793 -74.793  -24.352 -50.441 -207

Provisões (aumentos/reduções)   -9.135 9.135 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros   0   

Outras imparidades (perdas/reversões)   0   

Aumentos/reduções de justo valor   -2.988 2.988 100

Outros rendimentos e ganhos 5.407.330 6.032.028 -624.698 -10 6.141.648 -734.318 -12

Outros gastos e perdas -117.533 -16.500 -101.033 -612 -81.523 -36.010 -44

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4.307.642 4.907.434 -599.792 -12 4.962.323 -654.681 -13

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1.095.843 -1.104.634 8.791 1 -1.142.935 47.092 4

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 3.211.799 3.802.800 -591.002 -16 3.819.388 -607.589 -16

Juros e rendimentos similares obtidos     

Juros e gastos similares suportados -4.466 -4.466  -111 -4.356 -3.940

Resultado antes de impostos 3.207.332 3.802.800 -595.468 -16 3.819.277 -611.945 -16

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período 3.207.332 3.802.800 -595.468 -16 3.819.277 -611.945 -16

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

PATRIMÓNIO DE RENDIMENTO
COMPLEXOS | PARQUES ESTACIONAMENTO | OUTROS PRÉDIOS DE 

RENDIMENTO

36%

6%
3%

5%

49%

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Imparidades de dívidas a receber

(perdas/reversões)

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização

100%

Prestações de serviços



Vendas e serviços prestados 1.967.085 1.830.100 136.985 7 2.531.695 -564.610 -22

Vendas 51.665 50.536 1.129 2 58.274 -6.610 -11

Prestações de serviços 1.915.420 1.779.564 135.856 8 2.473.421 -558.000 -23

          Matrículas e mensalidades 1.898.532 1.026.679 871.853 85 1.843.267 55.265 3

          Outras 16.888 752.885 -735.997 -98 630.154 -613.266 -97

Subsídios, doações e legados à exploração 1.868.283 1.735.347 132.936 8 2.339.194 -470.911 -20

          ISS, IP - Centros distritais 1.696.422 1.721.203 -24.781 -1 1.662.213 34.208 2

          Outros 171.861 14.144 157.717 1.115 676.981 -505.120 -75

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -196.234 -182.731 -13.502 -7 -197.429 1.196 1

Fornecimentos e serviços externos -2.297.118 -2.302.014 4.896 0 -2.066.457 -230.661 -11

          Subcontratos -851.786 -917.448 65.661 7 -860.485 8.699 1

          Energia e fluidos -278.925 -308.221 29.296 10 -326.017 47.091 14

          Outros -1.166.406 -1.076.345 -90.061 -8 -879.955 -286.451 -33

Gastos com pessoal -3.520.781 -3.543.420 22.639 1 -3.481.659 -39.123 -1

          Remunerações certas -2.445.441 -2.436.377 -9.064 0 -2.447.540 2.099 0

          Remunerações adicionais -433.115 -446.563 13.448 3 -406.131 -26.985 -7

          Formação profissional -1.490 -19.853 18.363 92 -450 -1.040 -231

          Encargos sobre remunerações -588.570 -595.094 6.524 1 -581.799 -6.771 -1

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -29.523 -28.082 -1.441 -5 -31.448 1.924 6

          Outros custos com o pessoal -22.641 -17.451 -5.191 -30 -14.291 -8.351 -58

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)   0   

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -13.307 -13.307  -20.583 7.276 35

Provisões (aumentos/reduções)   -24.313 24.313 100

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros   0   

Outras imparidades (perdas/reversões)   0   

Aumentos/reduções de justo valor   -3.129 3.129 100

Outros rendimentos e ganhos 144.026 12.844 131.182 1.021 165.576 -21.550 -13

Outros gastos e perdas -54.161 -15.147 -39.014 -258 -147.185 93.024 63

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -2.102.207 -2.465.021 362.814 15 -904.290 -1.197.917 -132

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -263.076 -280.796 17.720 6 -306.012 42.935 14

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -2.365.283 -2.745.817 380.534 14 -1.210.302 -1.154.982 -95

Juros e rendimentos similares obtidos   65.901 -65.901 -100

Juros e gastos similares suportados   -2 2 100

Resultado antes de impostos -2.365.283 -2.745.817 380.534 14 -1.144.403 -1.220.880 -107

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -2.365.283 -2.745.817 380.534 14 -1.144.403 -1.220.880 -107

Valores em euros
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VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2018

SOCIAL
ERPI'S | CASA DA RUA | CASA STº. ANTÓNIO | CAS D. MANUEL MARTINS | 

SERVIÇOS APOIO DOMICILIÁRIO | DCEP. INTERV. SOCIAL | SERV. SAÚDE

3%

36%
55%

1% 4%

Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Outros gastos e perdas

Depreciação e amortização

1%

48%47%

4%

Vendas

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Outros rendimentos e ganhos



Vendas e serviços prestados 32.174 33.200 -1.026 -3 692.708 -660.534 -95

Vendas   9.113 -9.113 -100

Prestações de serviços 32.174 33.200 -1.026 -3 683.595 -651.421 -95

          Matrículas e mensalidades     

          Outras 32.174 33.200 -1.026 -3 683.595 -651.421 -95

Subsídios, doações e legados à exploração 11.100 14.000 -2.900 -21 696.181 -685.081 -98

          ISS, IP - Centros distritais     

          Outros 11.100 14.000 -2.900 -21 696.181 -685.081 -98

Ganhos (perdas) imputados de subs., associadas e emp. Conjuntos     

Variação nos inventários da produção     

Trabalhos para a própria entidade     

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -29.505 -27.458 -2.047 -7 -46.339 16.835 36

Fornecimentos e serviços externos -1.381.147 -1.037.870 -343.277 -33 -1.606.439 225.292 14

          Subcontratos   -1.189 1.189 100

          Energia e fluidos -202.344 -41.847 -160.498 -384 -87.247 -115.097 -132

          Outros -1.178.803 -996.024 -182.779 -18 -1.518.002 339.200 22

Gastos com pessoal -3.263.264 -3.461.529 198.265 6 -4.619.863 1.356.600 29

          Remunerações certas -2.400.639 -2.546.131 145.493 6 -3.406.863 1.006.224 30

          Remunerações adicionais -224.061 -275.981 51.921 19 -338.632 114.572 34

          Formação profissional -9.593 -12.727 3.134 25 -9.749 155 2

          Encargos sobre remunerações -590.926 -595.349 4.423 1 -772.297 181.372 23

          Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais -30.634 -27.490 -3.144 -11 -43.869 13.235 30

          Outros custos com o pessoal -7.411 -3.850 -3.561 -92 -48.453 41.042 85

Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)     

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) 10.847 10.847  -15.955 26.801 168

Provisões (aumentos/reduções) -221.382 -600.000 378.618 63 -225.128 3.746 2

Provisões específicas (aumentos/reduções)     

Ganhos em outros investimentos financeiros     

Outras imparidades (perdas/reversões)     

Aumentos/reduções de justo valor 59.303 59.303  -26.087 85.390 327

Outros rendimentos e ganhos 289.861 509.108 -219.247 -43 136.282 153.578 113

Outros gastos e perdas -197.706 -109.344 -88.362 -81 -310.496 112.790 36

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -4.689.719 -4.679.892 -9.826 0 -5.325.136 635.418 12

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -339.648 -400.469 60.821 15 -388.802 49.154 13

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -5.029.366 -5.080.361 50.995 1 -5.713.938 684.572 12

Juros e rendimentos similares obtidos 48.063 65.000 -16.937 -26 72.632 -24.568 -34

Juros e gastos similares suportados -324 -324  -5 -319 -6.052

Resultado antes de impostos -4.981.627 -5.015.361 33.734 1 -5.641.312 659.685 12

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período -4.981.627 -5.015.361 33.734 1 -5.641.312 659.685 12

Hospital da Prelada 2.844.746 2.832.817 2.709.891

Centro Hospitalar Conde Ferreira 586.332 600.583 597.090

Centro Reabilitação do Norte 0 0 1.659.438

Saúde 3.431.078 3.433.400 4.966.419

Agricultura 20.362 24.491 21.104

Ambiente 9.151 14.440 8.807

Artes Gráficas 35.322 35.953 22.603

Cultura 48.649 34.913 31.538

Educação 232.599 233.364 224.202

Ensino Especial 125.896 107.403 -20.703

Justiça 164.657 175.462 215.953

Juventude 49.661 47.869 504

Novos Projetos 85.380 138.985 0

Património de Rendimentos 357.881 394.232 600.804

Social 420.991 374.849 -429.919

Resultado líquido do período | Após Imputação 0 0 0

Valores em euros

Análise de estrutura de Rendimentos e Gastos

IMPUTAÇÕES SPeC

SERVIÇOS PARTILHADOS E CORPORATIVOS

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019

REALIZADO

2018

REALIZADO

2018 VALOR

DESVIO 

(%)

REALIZADO

2019

ORÇAMENTADO

2019 VALOR

DESVIO 

(%)

1%

25%

60%

1%

4%
4%

6%
Custo mercad. vendidas e mat. consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com pessoal

Imparidades de dívidas a receber

(perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)

Outros gastos e perdas

7%

2%
8%

60%

10%

Prestações de serviços

Subsídios, doações e legados à exploração

Reversões

Outros rendimentos e ganhos

Juros e rendimentos similares obtidos


