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1. Enquadramento 

Este é o Relatório e as Contas de 2020 do CPEM que a Direção apresenta à Assembleia Geral de 

Sócios de 27 de maio de 2020, o qual foi submetido a parecer prévio do Conselho Fiscal. A realização 

da assembleia-geral de sócios apenas em maio tem como causa única o ter-se aguardado por 

melhores condições para a realização presencial do direito de reunião e à circulação de pessoas em 

maior segurança. 

A partir de março de 2020 a pandemia passou a dominar em absoluto as nossas vidas e toda 

atividade da Instituição, tornando-se, simultaneamente, o motivo e a medida de todas as ações, 

desde investimentos forçados e não planeados nas instalações, à reorganização dos serviços, ao 

reforço dos meios humanos e da manutenção por necessidades sanitárias, acabando no 

catastrófico resultado financeiro em resultado do desequilíbrio não só conjuntural, mas estrutural, 

provocado. 

Logo em março de 2020 teve de ser encerrado o serviço de centro de dia para diminuir as 

possibilidades de contágio, uma fonte de receita imediatamente diminuída. 

Em abril de 2020, num fim de semana, tivemos de proceder a uma remodelação no piso 1 do edifício 

B para instalar uma enfermaria com duas camas e autonomizar o espaço de saúde e assim se poder 

os isolar utentes que viessem a ficar infetados. 

Reafectámos espaços a  áreas de convívio dos utentes, fisicamente separadas e com zonas de 

circulação autónomas de modo a diminuir-se as possibilidades de contágio, e foi alargado o quadro 

de pessoal para poder ocupar e ficar predominante afeto a esses espaços. 

Em abril de 2020, instalamos um sistema de portas automáticas por alas, de modo a preparar as 

instalações para o surgimento de um foco infecioso. 

Edificamos três esplanadas cobertas exteriores para os utentes poderem receber as visitas dos seus 

familiares e os colaboradores poderem tomar as suas refeições em segurança sanitária. 

Investimos ainda em equipamentos para garantir uma melhor higiene dos espaços e sua 

desinfeção, sem depender da intervenção de terceiros. 

Trabalhamos na ERPI do CPEM em abril e parte de maio em espelho e a partir de outubro por 

grupos, o que implicou o reforço dos meios humanos e consequente desequilíbrio do rácio do 

número de utentes por colaborador e dos custos com a manutenção dos espaços. 

A isto soma-se, desde então, os elevados encargos mensais com EPI’s, desde máscaras, viseiras, 

luvas, batas, fatos, testes, álcool gel, etc. 
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Está aqui a principal causa dos elevados resultados negativos de exploração e do aumento de custos 

com as amortizações. 

Tornou-se providencial o investimento feito em 2019 na remodelação do piso 1 do edifício A e a 

instalação do vestiário dos trabalhadores em edifício autónomo, o que facilitou em muito as 

medidas organizativas de prevenção. 

O investimento planeado e orçamentado foi parcialmente cumprido com a aquisição de dois 

andares para rendimento, um em Carnaxide e outro no Dafundo, em agosto, e que foram logo 

arrendados. 

Os resultados económicos de exploração da valência ERPI são negativos, em resultado do acima 

exposto, mas o que é mais preocupante é o elevado preço de custo de cada utente, que se torna 

inacessível a muitas famílias.  

Este elevado custo unitário não é meramente conjuntural, resulta também de um desequilíbrio 

estrutural: a capacidade instalada na ERPI (46 camas) é insuficiente para os serviços instalados e 

quadro pessoal mínimo necessário para os funcionar com qualidade, os custos de manutenção com 

o espaço exterior, e que o encerramento do serviço de centro dia veio agravar. 

O CPEM continua a ter de suprir o défice anual à custa das suas escassas reservas financeiras, tendo 

subsidiado vinte e cinco residentes em parte significativa do seu custo mensal durante todo o ano 

de 2020, no valor total de €109.323,12 (cento e nove mil, trezentos e vinte e três euros e doze 

cêntimos). 

 

2. Alguns dados da ERPI do CPEM 

A média de idades em 2020 foi de 88 anos, mais 1 ano que em 2019, a esmagadora maioria são 

mulheres (73%), e é coincidente o maior tempo de institucionalização com a sua longevidade. 

Apenas 9% conseguem realizar as atividades básicas do seu quotidiano sem ajuda, sendo 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 

< 75 anos 1 1 4% 

76 - 85 anos 3 9 26,% 

86 – 95 anos  8 19 59% 

➢ 95 anos  1 3 10% 

Média idades 88 anos 
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Grau autonomia dos Clientes 

Grau autonomia Homens  Mulheres Peso relativo 

Autónomos 1 3 9% 

Dependentes  9 20 64% 

Grandes dependentes 2 10 27% 

    

De um modo muito significativo, a par da maior dependência, está o agravamento do seu estado 

de saúde, na esmagadora maioria com muitas comorbidades e a necessitar de intervenção diária 

de cuidados de enfermagem e muito frequente de assistência médica.  

Durante o ano de 2020 realizamos por iniciativa e a expensas próprias mais de 300 testes ao covid 

19, entre PCR, testes rápidos e serológicos.  Realizara-se 604 consultas médicas, 73 exames 

auxiliares de diagnóstico, ouve 16 idas às urgências hospitalares e faleceram 9 utentes. 

Em 2020, o quadro de trabalhadores necessários às atividades da ERPI do CPEM foi o que adianta 

se detalha: 

 

Trabalhadores do Quadro 37  
  

Prestadores Serviços 2   
    

Diretora Técnica 1 1   

Técnica Serviço Social 1 1   

Gerontóloga 1 1   

Enfermeiras  2 2   

Animadora sociocultural 1 1   

Médica Clínica Geral 1 1 (prestadora de Serviços) 

Fisioterapeuta 1 1 (prestadora de Serviços) 

Encarregada 1 1   

Auxiliares geriatria 21 19   

Auxiliares Serviços Gerais 4 4   

Cozinha e Copa 6 7   

Houve necessidade de recorrer a mais profissionais no regime de contratação a termo para fazer 

às exigências organizativas e de prestação de cuidados em resultado da pandemia.  

 

3. Resultados económicos 

Os custos globais foram de €995.240,52 (mais 11,8 % do que em 2019), sendo a componente de 

depreciações, impostos e amortizações de €110.677,96 (mais 33 % do que em 2019). As receitas 

foram de €787.554,66, praticamente as mesmas do ano anterior, o que traduz num resultado 

negativo de €207.876,20, sendo o défice de €97.007,53 antes dos juros, impostos, amortizações e 

depreciações (EBDITA). 
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Os gastos com o pessoal subiram em €35.638,86 em fornecimentos externos subiu €17.046,56 e 

em matérias e produtos consumidos, mais 19.548,47, quase tudo em material em material de 

proteção individual e produtos de desinfeção. 

Se considerarmos apenas o EBDITA, o custo médio mensal por cliente do serviço ERPI ficou em 31 

de dezembro de 2020 ficou em €1.602,46, contra os €1.409,50 de 2019.  

Quanto às fontes de receita do CPEM em 2020, as receitas geradas pela Instituição significam 77,2% 

e o Acordo celebrado com a Segurança Social para receber os utentes com menores rendimentos, 

22,8%. A comparticipação anual da Segurança Social no âmbito do Acordo de Cooperação para 34 

clientes da ERPI foi de €195.552,94.  

 

Receitas próprias – 77,2 % 

Comparticipação Segurança Social – 22,8% 

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. 

 

4. Conclusão 

Atendendo aos custos estruturais de funcionamento dos serviços e manutenção das instalações e 

espaço exterior e a redução do número de clientes resultantes do encerramento do serviço de 

centro de dia, a ERPI do CPEM tem um desequilíbrio estrutural que a torna insustentável. Com a 

atual configuração o preço unitário do serviço é muito elevado e inacessível a uma grande parte da 

população. 

Torna-se imperioso reduzir custos nos serviços em tudo o que for possível, apesar dos seus utentes 

e da procura ser feita cada vez mais em fases muito adiantadas do envelhecimento em que os 

cuidados a prestar são múltiplos e de grande densidade, e logo que possível reabrir o serviço de 

centro dia, potenciando o espaço e as pessoas.  

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, 25 de maio de 2021 
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