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1. Enquadramento 

Este é o Relatório e as Contas de 2021 do CPEM que a Direção apresenta à Assembleia Geral de 

Sócios de 06 de maio de 2022, o qual foi submetido a parecer prévio do Conselho Fiscal.  

Do ponto de vista da pandemia e seus efeitos na sociedade, em particular na instituição, o ano de 

2021 foi um ano trágico, ainda pior do que 2020.  

Apesar de todos os cuidados e de se ter seguido à risca as orientações da DGS, nas vésperas da data 

em que utentes e trabalhadores iam ser vacinados, no início de fevereiro de 2021, o vírus entrou 

na instituição, provocando um surto entre utentes e colaboradores.  Do início de fevereiro a 

meados de março estivemos em completo isolamento, tendo falecido 11 utentes em resultado 

direto ou indireto da doença covid-19. 

Para além da tragédia social que significou para os mais velhos esta pandemia até o efeito das 

vacinas começar a fazer o seu curso, para as instituições sociais dedicadas aos mais velhos significou 

igualmente uma grave crise económica e financeira, pondo em causa a sua solvabilidade financeira 

e sustentabilidade económica. 

Nos meses seguintes ao surto na instituição e até utentes e colaboradores estarem todos vacinados, 

não foi feita qualquer admissão por razões de segurança. 

Só em maio se começou a fazer admissões para as vagas em aberto, sendo que nessa altura, por 

razões conjunturais, a procura era fundamentalmente proveniente de altas hospitalares, ou seja, 

de pessoas idosas que já estavam institucionalizadas. 

A característica da população idosa com esta proveniência adensou ainda mais o ambiente 

psicológico reinante entre os utentes, o que só se veio a aliviar um pouco com o aproximar do final 

do ano, em que o nível de confiança induziu outra procura e o estabelecimento viu de novo todas 

as suas vagas preenchidas.  

Os elevados encargos mensais com todo o material de proteção, organização dos serviços de modo 

a garantir de forma permanente as regras de segurança, o reforço do número de trabalhadores 

agora necessário para a ERPI conseguir prestar os serviços nas novas condições está traduzido nos 

resultados negativos das contas de exploração a que se juntou o valor das amortizações em 

resultado dos investimentos realizados em 2020 nas instalações para fazer face à pandemia: criação 

da enfermaria, criação de espaços de visitas exteriores adjacentes aos edifícios, aquisição de 

equipamentos de higienização e desinfeção. 
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Os resultados económicos de exploração da valência ERPI são negativos, conforme já acima 

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

torna inacessível para muitas famílias.  

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

estrutural: a capacidade instalada na ERPI (46 camas) gera uma receita insuficiente para fazer face 

aos serviços instalados e quadro pessoal mínimo necessário para os fazer funcionar com qualidade,  

e ainda manter o espaço exterior. 

 

2. Resultados económicos 

Os encargos globais em 2021 foram de €1.006.390,93, sendo a componente de depreciações, 

impostos e amortizações de €134.168,71. Ou seja, pela primeira vez a despesa ultrapassou 1 milhão 

de euros, tendo a receita ficado pelos €814.904,78, o que significa um resultado negativo do 

exercício de €191.533,17, sendo de €57.317,50 o défice antes dos juros, impostos, amortizações e 

depreciações (EBDITA). 

Entre 2017 e 2021, os gastos com o pessoal passaram de €411.642,83 para €583.831,76, um 

aumento de cerca de 48%, ou seja, esta rubrica passou a representar cerca de 67% da despesa. 

Se considerarmos apenas o EBDITA e um número médio mensal de 45 utentes ao longo do ano, o 

custo mensal por cliente do serviço ERPI em 2021 ficou em €1.615,22. 

Quanto às fontes de receita do CPEM em 2021, as receitas geradas pela Instituição significam 

73,66% e o Acordo celebrado com a Segurança Social para receber os utentes com menores 

rendimentos, 24,11%. A comparticipação anual da Segurança Social no âmbito do Acordo de 

Cooperação para 34 clientes da ERPI foi de €196.435,69.  

 

Receitas próprias – 73,66 % 

Comparticipação Segurança Social – 24,11% 

O CPEM não recebe quaisquer subsídios do Estado, apenas o montante resultante 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. 

 

3. 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 se não for contrariado a torna 

insustentável.  

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 
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cuidados a prestar são múltiplos e de grande densidade e as necessidades de organização dos 

serviços obrigarem a um maior número de cuidadores em cada turno. 

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, balancete e mapa comparativo 2017 – 2021. 

CPEM, 20 de abril de 2022 
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