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1. Introdução 

Este é o Relatório e as Contas de 2018 do CPEM que a Direcção apresentou ao Conselho Fiscal e 

apresenta à Assembleia Geral de Sócios de 17 de Maio de 2019. 

Do ponto de vista dos objectivos, continua-se a percorrer o trilho da indagação das necessidades, do 

aprofundamento dos serviços e da medição dos resultados obtidos a cada momento com as 

respostas, quer em dados objectivos quer no modo como isso é sentido pelos seus beneficiários. 

No campo do investimento, foram feitas três intervenções na propriedade, duas programadas e uma 

não programada. Foi ainda adquirida uma viatura de serviço de cinco lugares para o transporte dos 

clientes às consultas e outras deslocações de serviço, conforme programado e orçamentado. 

As obras programadas e realizadas foram a criação do Jardim dos Sentidos e o alcatroamento do 

parque de estacionamento dos colaboradores. 

A obra realizada e não programada foi construção do muro e vedação da delimitação norte da 

propriedade do CPEM. 

O jardim dos sentidos foi mais uma intervenção potenciadora de reforçar a qualidade de vida dos 

nossos clientes, quer pela agradabilidade do espaço quer pelas acções de estimulação em ambiência 

natural que para ali estão programadas e são realizadas. 

O alcatroamento do espaço de estacionamento visa permitir aos colaboradores do CPEM recolher as 

suas viaturas e libertar todo o estacionamento da entrada para os visitantes. Para além disso, 

reforçou-se o muro de suporte de terras e a iluminação exterior do espaço. 

A delimitação norte da propriedade mediante a construção do muro impôs-se como obra urgente, 

em face da degradação do exterior municipal não cuidado e para onde é despejado o lixo dos prédios 

vizinhos e deixado mato abandonado que pode arder e pôr em perigo a segurança da propriedade e 

dos residentes. 

No campo da actividade corrente, foi cumprido o plano delineado, tendo a fisioterapia tido grande 

incremento e sendo já melhor percebida a sua importância na qualidade de vida dos clientes. 

Do ponto de vista dos recursos humanos, voltamos a aumentar o número de colaboradores e a 

actualizar minimamente as suas remunerações, o que fez passar o peso dos custos com pessoal para 

68%, se abatermos as depreciações, ou de 61%, se obtermos pelo resultado geral do exercício 

(EBITDA).  

Os resultados económicos de exploração da valência ERPI são negativos em razão de persistir a 

insuficiência de meios de certos clientes para pagar a mensalidade bastante para custear o preço do 
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serviço. O CPEM continua a ter de obter receitas à custa do seu parco e esgotado património para 

fazer face a esta situação, tendo subsidiado vinte e cinco residentes durante todo o ano de 2018, no 

valor total de €53.055,48 (cinquenta e três mil, cinquenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos). 

Conseguimos fazer frente a este acréscimo de encargos em resultado do CPEM ter visto finalmente 

reconhecido o justo valor indemnizatório da parcela do seu terreno expropriado em 1992, através de 

transito em julgado em Abril de 2019 de uma acção judicial introduzida em 2004, tendo em Junho 

sido liquidado o crédito judicialmente reconhecido. 

 

 

2. Retrato da ERPI e do CENTRO DE DIA do CPEM 

 

2.1 No plano social 

Algumas estatísticas ajudam a caracterizar a nossa comunidade residente e a entender melhor os 

nossos planos de acção e prioridades. 

A média de idades situa-se agora nos 86 anos, menos 2 anos que em 2017, apesar de passarmos a 

contar com uma centenária; 86% dos clientes tem 80 e mais anos, a esmagadora maioria são 

mulheres e quanto mais cedo na idade entram na Instituição mais tempo de vida têm. Apenas 14% 

são autónomos, o que significa que a esmagadora maioria precisa de auxílio para suprir as mais 

elementares necessidades básicas diárias. 

 

Caracterização etária dos Clientes 

Grupo etário  Homens  Mulheres 
Peso % 
Idades 

Até 80 anos 2 4 14% 

80 - 89 anos 9 23 62% 

90 anos e superior 3 9 24% 

Média idades 88 anos 

 
  

   

    

Grau autonomia dos Clientes 

Grau autonomia Homens  Mulheres Peso relativo 

Autónomos 3 4 14% 

Parcialmente dependentes 3 7 20% 

Dependentes  5 12 34% 

Grandes dependentes 3 13 32% 
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2.2 No plano da saúde 

Podíamos verter aqui dados estatísticos sobre o número de intervenções médicas, de tratamentos de 

enfermagem, deslocações a serviços de urgência e a consultas, mas nestes dados o enfoque seria os 

serviços prestados e não uma radiografia das manifestações do envelhecimento da nossa 

comunidade residente durante o ano de 2018. Vamos antes dar relevância às situações dos nossos 

clientes nos dados que vamos verter. 

Registo de Infecções em 2018 

Tipo infecções Nº Situações Peso relativo 

Urinárias 36 45% 

Respiratórias 26 33% 

Outros tipos 18 22% 

Total  80 (117 em 2017)  

Foi cumprido integralmente o plano de vacinação, nomeadamente tétano, broncopneumonia e 

gripe. 

Risco Geriátrico (escala Morse) 

Grau Risco  Nº Clientes Peso Relativo 

Baixo risco 7 15% 

Médio risco 17 37% 

Alto risco 22 48% 

   
Tipo de risco geriátrico 

Risco Nº Clientes Peso Relativo 

Distúrbios nutricionais 5 11% 

Quedas 25 54% 

Incontinência urinária 36 78% 

Obstipação 31 67% 

Problemas visuais e auditivos 38 82% 

Alteração ao padrão sono 24 52% 

O grosso das quedas ocorreu no quarto e com os residentes com autonomia motora, no momento de 

se levantarem da cama ou a quererem levantar-se da cadeira de rodas. 

Risco de úlceras por pressão (escala de Braden) 

Grau Risco  Nº Clientes Peso Relativo 

Baixo risco 34 74% 

Alto risco 12 26% 

   
Número de óbitos em 2018: 6 
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3. Os meios humanos 

 

Em 2018, o quadro de trabalhadores necessários às actividades do CPEM foi o que adianta se 

detalha: 

 

Trabalhadores do Quadro 35  
  

Prestadores Serviços 2   
    

Diretora Técnica 1   

Técnica Serviço Social  1   

Gerontóloga 1   

Enfermeira 1   

Animadora sociocultural  1   

Médica Clínica Geral 1 (prestadora de Serviços) 

Fisioterapeuta 1 (prestadora de Serviços) 

Encarregada 1   

Auxiliares geriatria 19   

Auxiliares Serviços Gerais 4   

Cozinha e Copa 6   

 

Houve necessidade de recorrer a mais profissionais, estes no regime de contratação a termo, 

para substituir os trabalhadores ausentes por maternidade, doença e durante o seu período 

das férias.  

 

4. Resultados económicos 

Tendo o CPEM a ambição de densificar e alargar os seus serviços de ERPI e CENTRO DIA e 

continuando uma parte substantiva dos seus clientes da ERPI (25 em 46) a não ter capacidade 

para os pagar integralmente mesmo somados ao montante do Acordo de Cooperação, 

mantem-se a tendência de obter resultados de exploração negativos,  

Os custos globais foram de €742.519,38, sendo a componente de depreciações, impostos e 

amortizações de €75.128,67; e as receitas de €690.953,71. 

Os gastos com o pessoal subiram em €44.777,54, mais 11%, e as receitas com a venda dos 

serviços subiu €38.353€, apenas mais 8%.  

O custo médio mensal por cliente ficou em 31 de Dezembro de 2018 em €1.345,14, contra os 

€1.255,00 de 2017.   

Quanto às fontes de receita do CPEM em 2018, continuaram a reforçaram-se a receitas 

geradas pela Instituição, reduzindo-se o impacto do montante recebido em resultado do 

Acordo celebrado a 25%. A comparticipação anual da Segurança Social no âmbito do Acordo 

de Cooperação para 34 clientes da ERPI foi de €169.969,04.  
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Receitas próprias – 75% 

Comparticipação Segurança Social – 25% 

 

O CPEM não recebe quaisquer subsídios do Estado, apenas o montante do Acordo de 

Cooperação celebrado com a Segurança Social no âmbito dos serviços prestados e que está 

longe de cobrir a diferença entre o custo do serviço e a disponibilidade financeira do cliente, 

sendo o remanescente suportado pelo CPEM. 

 

5. Conclusão 

Os serviços do CPEM ainda estão a anos-luz daquilo que um envelhecimento digno e com 

qualidade de vida precisam. O CPEM quer continuar a perseguir essas necessidades, 

produzindo respostas e medindo os resultados obtidos com essas respostas.  

O Relatório e Contas agora apresentado obteve prévia aprovação do Conselho Fiscal. 

Em anexo: documentos contabilísticos - Demonstração de resultados, detalhe dos 

fornecimentos e serviços externos e balancete 

CPEM, 13 de Maio de 2019 

 

A Direcção 

 










