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Introdução

Cumprindo as disposições compromissais, cabe à Mesa Administrativa apresentar à Assembleia

Geral, para apreciação e votação, o Relatório e Contas do ano 2015.

Os Relatórios em causa procuram espelhar, de forma tão objetiva quanto possível, e tentando ser

sucintos, as principais medidas de gestão e ações desenvolvidas ao longo de 2015, que foi um ano de

muitas mudanças em vários planos da vida da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo

(SCMAH), e da Caixa Económica desta Instituição.

Foi um ano marcado pelo complexo processo de revisão e de aprovação integral do Estatuto da Caixa

Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo (CEMAH), tornando-o consentâneo com a

legislação financeira em vigor e demais orientações emanadas da entidade reguladora, o Banco de

Portugal, e também da eleição e composição dos novos Órgãos de Deliberação (Assembleia Geral),

de Administração (Conselho de Administração) e de Fiscalização (Conselho Fiscal) desta Instituição

Financeira, que de acordo com o novo Regime Jurídico das Caixas Económicas, passou a ser uma

Caixa Económica Bancária.

Para além desta revisão do texto estatutário da CEMAH, foi também promovido o estudo, a proposta

e a aprovação do novo Compromisso da SCMAH, dando-se cumprimento ao Decreto-Lei nº 172-

A/2014, de 14 de novembro, que veio alterar substancialmente o disposto no Decreto-Lei nº119/83,

de 25 de fevereiro, que enquadram o Estatuto Jurídico das Instituições Particulares de Solidariedade

Social (IPSS’s).

Assim, a Caixa Económica, Instituição Financeira anexa, criada a 26 de abril de 1896, perfazendo

neste ano 2016, 120 anos de existência, e a Misericórdia, fundada nos finais do longínquo séc. XV

(em 1498), viram atualizados os seus contextos legais orgânicos, funcionais e estatutários, que

estavam em vigor desde a sua última aprovação, datada de 1987, constituindo os Estatutos da

CEMAH, o Anexo I do Compromisso da Santa Casa.

Em todo este processo de profunda alteração e de exigentes e complexos trabalhos para os Órgãos

Executivos da SCMAH/CEMAH, correspondeu inteiramente a Assembleia Geral, que reuniu, por cinco

vezes, em sessões extraordinárias, ora para a revisão e aprovação destes documentos, ora para a

eleição e composição dos novos Órgãos Sociais da CEMAH.

Deseja-se, pois, num imperativo de justiça e de reconhecimento pelo trabalho, esforço e

competência desenvolvidos, agradecer o empenhamento e a dedicação da Mesa da Assembleia

Geral da SCMAH e de todos os Irmãos que participaram ativamente nestas reuniões, e fazemo-lo, nas
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pessoas do seu Presidente, Dr. Álvaro Pereira Leal Monjardino, do Presidente do Conselho Fiscal, Dr.

Nuno Melo Alves, e do anterior Presidente do Conselho de Administração da CEMAH, Dr. Carlos da

Silva Raulino, apreço que abarca, naturalmente, as senhoras e senhores Mesários e todos os técnicos

que colaboraram neste objetivo.

De realçar também a função cooperante que foi prestada pelos responsáveis dos Serviços

competentes da Cúria Diocesana, Chancelaria e Vigararia Geral, que merecem todo o

reconhecimento e gratidão, e expressamo-lo na pessoa do Senhor Bispo D. António de Sousa Braga,

que com a sua homologação aprovou canonicamente os Estatutos da CEMAH e o Compromisso da

SCMAH.

Em termos de abordagem geral, refira-se que os Relatórios de Atividades e Contas, procuram

corresponder à execução e avaliação do que foi planificado e orçamentado, contando com um

conteúdo expositivo de informação, que é complementado por gráficos comparativos, grelhas com

variáveis e indicadores de gestão, que facilitam a compreensão dos documentos.

De realçar que, no âmbito das valências dos Cuidados de Saúde e Sociais (Centro Geriátrico e Lar de

Idosos), foi promovida uma alteração profunda com a extinção do Centro de Cuidados Geriátricos,

em funcionamento desde 2001, e a criação da Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI),

integrada na Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma dos Açores (RCCIRAA),

com a capacidade para 36 camas, 4 camas destinadas à Unidade de Média Duração e Reabilitação

(UMDR) e de 32 camas que se destinam à Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM), nova

valência esta que começou a ser assumida pela Instituição em janeiro de 2015, após a sua aprovação

pela Mesa Administrativa e a celebração do Acordo de Cooperação entre a Instituição e o Governo

Regional, no âmbito das Secretarias Regionais da Saúde e da Solidariedade Social.

Trata-se da Terceira Rede Regional de Cuidados de Saúde, prestando cuidados de reabilitação e de

manutenção, que articula com o Serviço Regional de Saúde, no âmbito dos cuidados hospitalares e

dos cuidados de saúde primários, os serviços de Ação Social Pública e as restantes Unidades de

Cuidados Continuados instaladas em Misericórdias e IPSS’s, tal como se verifica no Continente e nos

países mais desenvolvidos, na disponibilização de cuidados de saúde e sociais destinados a pessoas

atingidas por acidentes ou outras patologias que careçam de cuidados específicos, que possam ser

prestados por esta rede de Instituições Sociais.

É uma filosofia de apoio social em cuidados de saúde, consideravelmente diferente da que vinha a

ser seguida, em que a articulação e a gestão é mais partilhada com as estruturas local e regional de

acompanhamento e de referenciação clínica, as Equipas de Coordenação Local e Regional e as
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Equipas de Gestão de Altas, num modelo de autonomia das Instituições e de responsabilização

conjunta, que exige um redobrado cuidado de supervisão e avaliação, com resultados que

consideramos positivos.

No âmbito da Valência Lar de Idosos, foi necessário corresponder às exigências orgânicas e

funcionais da UCCI, integrando, por transferência interna, utentes não referenciados clinicamente

em cuidados continuados, que paulatinamente, mediante a disponibilidade da Enfermaria do Lar,

foram sendo transferidos para esta estrutura, dado o seu nível elevado de dependência, o que exigiu

alguma morosidade no processo de admissão interna de utentes, diminuindo a capacidade de

admissão externa de idosos ou de não idosos dependentes, situação que, ao longo do ano, se foi

normalizando, com as admissões de utentes inscritos e que, de acordo com a avaliação da Direção

Técnica do Lar, evidenciavam maior prioridade em face do nível de dependência, de morbilidade ou

de falta de suporte familiar ou social em domicílio.

Na valência de apoio à Infância, realça-se um acréscimo de inscrições, tanto no âmbito da Creche

como do Jardim de Infância, que não foi possível corresponder na totalidade. Mesmo assim, a

capacidade instalada, tanto na estrutura da Guarita como na de São Carlos, tem-se mantido

esgotada, potenciando os recursos humanos, os equipamentos, a nova estrutura de apoio à Infância,

construída na sequência de candidatura ao Programa PRORURAL, através da GRATER, inaugurada em

setembro de 2015, promovendo mais espaço e melhores condições para o desenvolvimento, com

segurança e conforto, do projeto educativo, que tem evidenciado o maior sucesso junto da

comunidade educativa.

Foram concluídos os estudos técnicos de arquitetura e de especialidade, bem como o processo de

concurso para as obras de requalificação da atual estrutura do Colégio da Guarita, em conformidade

com as conclusões do relatório técnico do Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), no âmbito

do processo de licenciamento destes esquipamentos, aguardando-se o financiamento público por

parte da Direção Regional da Solidariedade Social (DRSS), que está prometido ser parcialmente

disponibilizado em 2016, por forma a permitir o início das referidas obras de requalificação e

segurança funcional da estrutura física existente, o que permitirá um salto qualitativo no apoio à

Infância.

No âmbito da formação, a Escola Profissional, desenvolveu uma atividade singular, no esforço de

formação e qualificação dos jovens que optaram pela via de ensino profissionalizante, onde, nestes

últimos dois anos letivos (refira-se que o ano 2015 abrange os anos letivos 2014/2015 e 2015/2016)

ministrou doze cursos profissionais de nível IV e cinco cursos do programa REATIVAR, sendo de

realçar o Curso de Calceteiro, que corresponde a uma necessidade do Concelho e a uma novidade
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desta tipologia de curso, para além de outras ações de formação, correspondendo a uma oferta

formativa muito válida, que não esgota a sua capacidade de formação, não obstante considerar-se

limitativa a exiguidade das suas instalações.

A Escola Profissional desenvolveu também, no âmbito do Centro de Formação de Ativos, projetos de

formação e/ou de intervenção social, direcionados para a qualificação profissional, realizando quatro

ações de formação, nas áreas de Formação Pedagógica Inicial de Formadores e em Higiene e

Segurança Alimentar.

Salienta-se que, em termos de áreas sociais mais importantes da Instituição, não é possível deixar de

referenciar o papel insubstituível da atividade das Farmácias no âmbito da economia social, como

suporte financeiro da sua obra social.

Com a rede de serviços farmacêuticos existente, constituída por duas farmácias, a da Guarita e a de

São Mateus, e de dois postos farmacêuticos, o de São Sebastião e o da Ilha Graciosa, dependentes,

orgânica e funcionalmente, da Farmácia da Guarita, a Santa Casa deu o seu maior salto neste setor,

em termos de recursos humanos, âmbito territorial abrangido, volume de compras e de vendas e,

consequentemente, de negócio, com grande impacto para o citado financiamento da sua obra social.

O invulgar serviço social de disponibilização de medicamentos à população da Ilha Graciosa,

existente desde 15 de dezembro de 2014, por necessidade sentida naquela Ilha, evidenciada por

muitas pessoas e pelas entidades públicas, concretizado com elevado nível técnico e

profissionalismo, só foi possível dado o empenho e a competência da equipa técnica farmacêutica e

a excelente parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa, proprietária do

edifício do ex-Hospital concelhio da Ilha e ex-Centro de Saúde, onde se encontra instalado o posto

farmacêutico, o que potenciou os investimentos necessários em obras de adaptação de parte do

edifício, a aquisição e montagem de equipamentos, exigindo um reforçado stock de medicamentos,

por forma a corresponder às expetativas e às necessidades dos Graciosenses.

Por último, uma referência ao nível de execução da agenda cultural concebida para o ano 2015, que

integrou a participação da Misericórdia de Angra, através da abertura da Igreja da Misericórdia ao

público, no Programa Angra a Pé, da responsabilidade da Direção Regional de Turismo e do Cartão

Terceira Pass, no quadro de protocolo entre esta Instituição, a Associação Regional de Turismo (ART)

e a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), a realização de mais uma edição das

Festividades em Louvor do Divino Espírito Santo, com a expressiva mobilização da comunidade dos

Irmãos da Misericórdia, a realização, na Igreja da Misericórdia, duma conferência sobre “A tese social

do Espírito Santo”, proferida pela Doutora Antonieta Costa e, no Teatro Angrense, um espetáculo de
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Comédia e Ato de Variedades, evento solidário, protagonizado pela Sociedade Filarmónica Rainha

Santa Isabel das Doze Ribeiras, e cujas receitas reverteram a favor do Centro (de Dia) Especializado

em Demências, um projeto que se espera ser realidade dentro de pouco tempo na Misericórdia de

Angra.

Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Provedoria, 27 de março de 2016

A Mesa Administrativa
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1. Idosos
1.1.Lar de Idosos

A gestão é assegurada pela Diretora Técnica do Lar, coadjuvada pela Equipa Técnica multidisciplinar,

pelo Encarregado Geral e pelos Encarregados das diversas áreas.

O Lar de Idosos tem capacidade instalada em Protocolo com o ISSA, para 153 utentes. Anteriormente

tinha capacidade para 184, mas o antigo Centro de Cuidados Geriátricos, foi reconvertido em

Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), desde janeiro de 2015. Assim sendo, foram

realizadas, ao longo do ano, transferências dos utentes que se encontravam integrados no Centro de

Cuidados Geriátricos e não reuniam critérios para integração na UCCI.

Atividades de gestão e rotina

 Supervisão do trabalho desempenhado pelos auxiliares de apoio a idosos, no que diz

respeito à prestação de cuidados diretos aos utentes;

 Encaminhamento dos utentes para consultas clínicas (internas e externas), bem como

para atividades na sala de convívio e serviços técnicos;

 Supervisão dos serviços de limpeza nos espaços de utilização comum e quartos dos

utentes;

 Resolução de questões de natureza administrativa e verificação do Livro de Ocorrências;

 Gestão de stocks e controle de mercadorias, requisição dos produtos alimentares,

produtos de higiene pessoal e de higienização de espaços;

 Aquisição de prendas de aniversários para os utentes;

 Participação na decoração das instalações nas datas festivas;

 Planificação de programa de atividades de animação, em articulação com a

coordenadora da animação;

 Encaminhamento dos utentes para participação nas atividades animação;

 Atendimento aos utentes e representantes legais para mediação de conflitos e resolução

de situações problemas;

 Tratamento de reclamações, exaradas no Livro de Reclamações, ou outras, aquando do

surgimento de situações problema;

 Transferências de utentes de quarto, ou de setor, sempre que se justifique, em

articulação com a Equipa de Enfermagem;

 Apoio Técnico a todos os setores do Lar, utentes e familiares.
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Outras Atividades/Projetos e melhorias nas instalações e equipamentos

 Estabelecimento de equipas fixas de auxiliares de apoio a idosos;

 Rotatividade de auxiliares de apoio a idosos entre setores (pisos), uma vez que deixaram

de estar afetos sempre ao mesmo piso/setor;

 Participação nos processos de seleção para a ccontratação de auxiliares de apoio a idosos

e de ajudantes de limpeza, através da contratação direta ou do Programa CTT´S

(contratação temporária de trabalhadores subsidiados) e do RECUPERAR;

 Prorrogação do período de estagiar L por mais um ano de uma Terapeuta da Fala e

Técnica Superior de Serviço Social;

 Acolhimento e integração de Estagiários de Cursos Técnico Profissionais da Escola

Jerónimo Emiliano de Andrade e orientação duma Estagiária do Curso Técnico de

Gerontologia, do Instituto Politécnico de Leiria;

 Contratação de dois Enfermeiros ao abrigo do Programa Estagiar L;

 Aquisição de camas articuladas e televisores para os quartos dos utentes;

 Manutenção das ajudas técnicas do Lar;

 Aquisição de redes de mobilização de utentes;

 Organização das arrecadações dos pisos;

 Reuniões técnicas com os auxiliares de apoio a idosos e equipa de limpeza e a

Encarregada responsável pela gestão do pessoal;

 Reuniões Técnicas da Equipa Multidisciplinar para discussão de casos e situações

problema do Lar;

 Contrato com a Empresa SCA Care e Peixoto e Dâmaso, na aquisição de produtos de

incontinência urinária (fraldas). No âmbito deste contrato, foi feita a formação para

todos os auxiliares de apoio a idosos e acompanhamento de uma Enfermeira da Empresa

SCA Care, de forma presencial, trimestralmente.

 Candidatura Valor - Cliente, para uma resposta social atípica, que visa a criação de um

Centro de Dia para pessoas com Demência.

 Participação no Concurso de Seleção de Enfermeiros.
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Síntese Estatística

De realçar que as camas foram maioritariamente ocupadas em regime de internamento permanente

mas, ao longo do ano, ocorreram algumas admissões em regime de internamento temporário.

O gráfico acima apresentado explana a caracterização dos utentes em Lar.

No que diz respeito aos grupos etários com maior incidência na valência, pode-se verificar que, nos

homens, situa-se entre os 75-79 anos e 85-89 anos, tendo também evoluído consideravelmente os

utentes admitidos com idade igual ou inferior a 59 anos, sendo que, quanto à média de idades, estes

posicionam-se nos 66,13 anos. No que concerne a estas últimas admissões, com idades iguais ou

inferiores a 59 anos, estas aconteceram pelo facto da Instituição ter recebido alguns utentes que se

encontravam em situação de sem abrigo e que não eram propriamente idosos, tendo sido acolhidos

em apartamento partilhado. Acresce também o facto de terem entrado alguns utentes que se

encontravam na UCCI, sendo dependentes nas atividades de vida diária e não reunindo condições

para regressar ao domicilio. Nas mulheres, grande parte têm idades compreendidas entre os 80-84

anos, destacando-se um elevado número situado no grupo etário entre os 85-89 anos, sendo, nas

mulheres, a média de idades de 79,44 anos.
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Evolução das Entradas e Saídas

No que concerne às saídas do Lar pode-se verificar que ocorreram 33, maioritariamente por óbitos.

Quanto a admissões externas (novos utentes), verificaram-se um total de 37, sendo que o número de

admissões é superior às saídas, uma vez que foram instaladas algumas camas em quartos individuais,

devido à transferência de utentes que se encontravam integrados no antigo Centro Geriátrico,

reconvertido em UCCI e não reuniam critérios para estarem internadas nesta Unidade.
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Destaca-se ainda que a ocupação destas valências foi quase sempre total, havendo apenas lugar a

curtos períodos que mediaram entre saídas definitivas de utentes e a tomada de decisão para a

admissão de novos utentes.

Proveniência das Admissões

Relativamente à proveniência das admissões, pode-se verificar que, na sua maioria, foram idosos da

comunidade que se encontravam em Lista de Espera. Devido ao facto do antigo Centro Geriátrico ter

sido reconvertido em UCCI, 11 utentes tiveram que ser transferidos para os setores Enfermaria, 2º

piso e Instalações Antigas do Lar (IAL).

Grau de dependência
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Dos 155 utentes, pode-se verificar que a maior parte apresenta um elevado grau de dependência,

uma vez que, segundo as Escalas de Barthel aplicadas, os utentes têm maior incidência na categoria

de totalmente dependentes e severamente dependentes. Contudo, existe um número considerável

de idosos independentes e ligeiramente dependentes que ocupam, na sua grande maioria, as camas

do 3º piso e das Instalações Antigas no piso inferior, onde a Instituição dispõe de 11 quartos

individuais para pessoas com autonomia.

Importa referir que o Lar foi reestruturado, por pisos, consoante o nível de dependência, estando os

mesmos distribuídos da seguinte forma: 2º piso e Enfermaria, utentes totalmente dependentes e

severamente dependentes; 3ºpiso, utentes moderada ou ligeiramente dependentes e

independentes; IAL, de momento, existem utentes com graus de dependência heterogéneos, mas o

intuito é abranger pessoas com demência.

1.2.Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)

A UCCI surge em janeiro, na sequência de protocolo estabelecido com a Secretaria Regional de

Solidariedade Social e a Secretaria Regional da Saúde. Integra a RRCCI e tem como missão contribuir,

numa perspetiva integrada, para o processo ativo e contínuo de recuperação e manutenção global

dos utentes, prestando cuidados de saúde e de apoio social.

É composta por duas tipologias de internamento:

 A Unidade Média Duração e Reabilitação (UMDR), que tem como objetivo a estabilização

clinica, a avaliação e a reabilitação da pessoa que se encontre em perda transitória de

autonomia potencialmente recuperável. Tem capacidade para acolher 4 utentes e

proporcionar o internamento, por um período até 90 dias consecutivos;

 A Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM), que tem como objetivo

proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de

dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida a pessoas com doenças ou

processos crónicos. Tem capacidade para acolher 32 utentes e proporcionar o

internamento por um período superior a 90 dias consecutivos, estando também previsto

o acolhimento de situações decorrentes de dificuldade de apoio familiar ou a

necessidade de descanso do principal cuidador, até 90 dias por ano.
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Referenciações e Caracterização dos Utentes da UCCI

A referenciação de utentes é feita pela Equipa de Coordenação Local (ECL), mediante validação da

Equipa de Coordenação Regional (ECR). Foram admitidos, externamente, 38 utentes.

Referenciações por tipologia de internamento
Média Duração e Reabilitação 6
Longa Duração e Manutenção 32

No entanto, na tipologia de internamento de Longa Duração e Manutenção, alguns utentes que se

encontravam no anterior Centro Geriátrico possuíam critérios de referenciação para integrarem a

Unidade pelo que, mediante uma primeira avaliação, pela ECR, foram validados 14 utentes e, numa

fase posterior, outros 4.

Longa Duração e Manutenção
Utentes do Centro Geriátrico com critérios
admitidos na UCCI pela ECR 18

Utentes referenciados do Lar de Idosos - SCMAH 4 (validados apenas 1)
Utentes referenciados e/ou validados pela
ECL/ECR 32

Utentes por mudança de tipologia 2
Pedidos de Prorrogação 5 (2015)+ 5 (2016)

Principais patologias/motivos

Descanso do cuidador: 8
Diversas patologias (úlceras de pressão;
demência; pneumonia,…): 6
Status pós-A.V.C: 5
Doenças cardíacas e respiratórias: 5
Fraturas: 3
Doenças neurológicas/neuro-
degenerativas: 3
Doenças oncológicas: 2

Distribuição por sexo Masculino: 18/ Feminino: 14

Proveniência

Domicílio/USI: 12
HSEIT: 18
UCC Cabeceiras: 1
Lar SCMAH: 1

Verificaram-se 2 casos que, mediante a realização de pedidos de prorrogação, foram validados pelas

ECL/ECR a continuidade dos cuidados aos utentes, no entanto, com necessidade de mudança de

tipologia, atendendo ao perfil de serviços e cuidados previstos nas diferentes tipologias e às

necessidades e evolução dos casos apontados. Deste modo, foram admitidos, em Longa Duração, 2

utentes que anteriormente se encontravam na tipologia de Média Duração.

Constatou-se que, das 4 referenciações solicitadas à ECL/ECR pelo Lar de Idosos, apenas 1 foi

validada. A equipa técnica da UCCI solicitou 10 pedidos de prorrogação, os quais foram diferidos, 5

dos quais solicitados, na sequência de admissões realizadas em 2015.
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Salientaram-se, como principais motivos para a admissão dos 32 utentes nesta tipologia, o descanso

do cuidador, tratando-se, na sua maioria, de utentes com dependência moderada a grave, seguindo-

se os admitidos com diversas patologias, utentes com necessidades específicas de reabilitação, na

sequência de A.V.c´s, e ainda diversos casos com necessidades de vigilância regular por outros

motivos.

Verificou-se a predominância do sexo masculino, e relativamente à proveniência dos utentes, a

maioria dos casos admitidos surge na sequência de processo de hospitalização.

Média Duração e Reabilitação
Utentes referenciados pela ECL/ECR 6
Utentes por mudança de tipologia 0
Pedidos de Prorrogação 3 (validados 1)

Principais patologias/motivos
Status pós-A.V.C: 4
Fraturas: 1
Colite isquémica e outras: 1

Distribuição por sexo Masculino: 3/ Feminino: 3
Proveniência HSEIT: 6

Na tipologia de Média Duração e Reabilitação foram admitidos 6 utentes, 3 do sexo feminino e 3 do

sexo masculino, todos provenientes do HSEIT, e a maioria dos casos com necessidades de

reabilitação intensiva e cuidados específicos, na sequência de A.V.C`s. Não se registou nenhuma

mudança de tipologia de Longa para Média Duração. No entanto, verificou-se uma saída em Longa

Duração, por términus do prazo definido, que se encontrava hospitalizada e referenciada para Média

Duração.

Altas

Óbitos

- 5 (do Geriátrico, com critérios para CCI)
-1 MD
-1 LD
- 4 (em 2016, dos quais 3 do Geriátrico com
critérios e 1 com admissão em 2015)

Domicílio
-1 MD
-11 LD (4 realizadas em 2016, com admissão
em 2015)

Integração em resposta social

Lar de Idosos – SCMAH: 8 (dos quais 5 em
2016)
Casa de Saúde de Espírito Santo: 1 (2016)
Lar dos Altares: 1 (2016)
Lar D. Pedro V/UCCI: 3

A pedido do próprio e/ou cuidador 5
Por transferência do Geriátrico para o Lar de
Idosos (por não possuírem critérios) 11
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No que respeita a altas, registaram-se 7 óbitos, dos quais 5 utentes que se encontravam no anterior

Centro Geriátrico, 1 utente que se encontrava na tipologia de Média Duração e 1 em Longa Duração.

Regressaram ao domicílio, em 2015, 8 utentes, por atingirem os objetivos estabelecidos e/ou o

tempo previsto de internamento; a pedido do cuidador, regressaram ao domicílio 4 casos, um por

dificuldades de integração da utente, e os demais por reconsideração dos cuidadores, por

insatisfação relativamente à falta de respostas pela Unidade, por hospitalizações e por melhoria do

estado geral do utente. As demais altas da Unidade, referem-se a transferências de utentes idosos

para o Lar de Idosos, pelo facto de não possuírem critérios de referenciação para integrarem a UCCI.

De salientar, que este foi um processo moroso, pelo facto de não existirem vagas disponíveis, daí ter

dependido de falecimentos e de algumas mudanças internas, de forma a uma adequação dos casos

de maior dependência aos pisos mais indicados.

Recursos Humanos

O quadro seguinte apresenta os recursos humanos atualmente afetos à Unidade. Salienta-se,

entanto, que este foi um processo evolutivo, ainda com algumas necessidades identificadas pela ECR,

de acordo com os rácios previstos segundo a portaria em vigor.

Grupo Profissional Nº Profissionais Horas de afetação/semanal

Carga horária semanal
(2º portaria

nº37/2015, para as
vagas protocoladas)

Médicos de Medicina
Interna

Médica Fisiatria

3
1 (apenas em

2016)
23h 25 h

Enfermeiros 9 315h 304h

Terapeuta da Fala 2 32h (1 estagiário) 1h

Fisioterapeuta 2 55h (1 recuperar) 32 h

Terapeuta Ocupacional 1 30h 26H

Psicólogo 1 20h (acumula funções de
D.T e outras)

24h

Assistente Social 1 35h (estagiária) 48h

Nutricionista 1 De acordo com as
necessidades identificadas.

5h

Auxiliares de Ação Direta 11 504h 405h

Animação sociocultural 5

8h - Colaboração de
diversos técnicos

(Terapia da Fala; Psicologia;
Educação Social; outros)

46h
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Salientam-se como principais atividades desempenhadas pela Direção Técnica da UCCI, as

seguintes:

 Promoção da melhoria contínua e a humanização dos CCI;

 Supervisão, coordenação e acompanhamento da atividade dos profissionais da UCCI;

 Registo de ocorrências e análise de respostas adequadas a cada situação;

 Elaboração de instrumentos de gestão, exigidos para o eficiente funcionamento da

resposta (regulamento, contratos, termos de responsabilidades, entre outros) bem como

outros facilitadores de uma boa articulação entre todos os setores da Instituição

(secretaria, quadro técnico superior e demais colaboradores);

 Coordenação das reuniões de equipa técnica para avaliação e discussão dos planos

individuais de intervenção (PII’s) de utentes recentemente admitidos e dos demais

utentes da UCCI, análise e planeamento de altas, pedidos de prorrogação e discussão de

outros assuntos de interesse;

 Envio e receção de informação às equipas de coordenação local (ECL) e regional (ECR) da

documentação solicitada (listagem de utentes, notas de alta, referenciações, pedidos de

prorrogação, entre outros);

 Análise e gestão de conflitos na UCCI;

 Articulação com os familiares dos utentes na admissão (entrega de Regulamento Interno

e Guia de Acolhimento e visita à Unidade) e apoio durante o internamento;

 Reuniões restritas entre diretor clínico, enfermeiro coordenador e diretora técnica e

entre diretora técnica, pessoal auxiliar e encarregada da UCCI;

 Emissão de pareceres/informações à Mesa Administrativa;

 Reuniões com o pessoal auxiliar e encarregada da UCCI, sempre que necessário.

 Reuniões técnicas e acompanhamento nas visitas de monitorização à UCCI pelas ECR e

ECL;

 Articulação com as equipas de gestão de altas do HSEIT e Unidade de Saúde de Ilha;

 Avaliação (sem recurso a escalas de avaliação formais) sobre a satisfação dos serviços

prestados pela UCCI, percecionados pelos utentes, cuidadores informais e formais.

No último semestre do ano, tendo em conta o cumprimento da Portaria 37/2015 de 31 de março, foi

necessário reforçar os recursos humanos da Unidade, melhorando a organização, funcionamento e

prestação de cuidados, com a contratação de mais cinco enfermeiros (para a Instituição), de mais um

fisioterapeuta, com recurso ao programa de apoio ao emprego (Estagiar L – Terapeuta Ocupacional e

Enfermeiros). Consequentemente, foi possível constituir uma equipa de enfermagem e uma equipa
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de auxiliares, exclusivas para a Unidade, bem como a afetação de uma fisioterapeuta à Unidade. Esta

medida traduziu-se em melhorias significativas na reabilitação e nos cuidados prestados aos utentes.

Ao nível de investimento para reparações, substituições e aquisição de equipamentos, é de referir a

necessidade de intervenção nos W.C`s dos quartos (rebaixamento dos polibans), de forma a

promover maior autonomia aos utentes (projeto em análise). Foram adquiridas algumas ajudas

técnicas de mobilidade (cadeiras de rodas) e de apoio ao banho e aos cuidados (cadeiras sanitárias e

bancos de banho). Neste âmbito, reforça-se a contínua necessidade de aquisição de outras ajudas

técnicas facilitadoras da promoção de autonomia e de cuidado pessoal nas atividades de vida diária

dos utentes, bem como para a prevenção, segurança e eficiente resposta prestada pelos cuidadores

formais.

1.3.Lar Residencial da Sé

A Residencial da Sé é um equipamento constituído por um conjunto de quartos individuais e espaços

de utilização comum, destinado a pessoas idosas com autonomia, ou seja, capazes de realizar, sem

apoio de terceira pessoa, os cuidados de satisfação de necessidades básicas: higiene pessoal,

autonomia na deslocação e alimentação.

Neste Lar residiam, em dezembro, 20 idosos, dos quais 8 do sexo masculino e 12 do sexo feminino,

com idades compreendidas entre os 68 e 95 anos. Destes, 6 são solteiros, 9 viúvos e 5 casados.

Quanto ao tempo de residência no Lar, 2 residem desde 2003; 1, desde 2004; 2, desde 2007; 3,

desde 2008; 2, desde 2011; 1, desde 2012; 5, desde 2013; 2, desde 2014; 1, desde há 7 meses e 1 foi

admitido no final do ano.

Ao longo do ano houve duas admissões, dois internamentos provisórios, três hospitalizações, um

internamento provisório no Lar de Idosos e uma transferência definitiva para o Lar de Idosos.

Os fatores que motivaram estes utentes a procurarem a Residencial da Sé foram: viuvez, dificuldades

nas atividades da vida diária, ausência de suporte familiar e necessidade de alguma vigilância ao nível

da saúde.

Em relação à rede social de apoio dos residentes, 6 contam com o apoio dos filhos, 10 têm o apoio de

familiares (irmãos ou sobrinhos) e 4 o apoio de amigos.

Ao nível da saúde, as principais patologias, que exigem vigilância por parte da equipa da

enfermagem, estão a associadas a HTA (10 residentes) e diabetes - tipo II (3 residentes).
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O Lar Residencial da Sé iniciou um plano de atividades de animação/ocupação mensal direcionado às

características e interesses da população residente, contando com a participação da maioria dos

residentes.

Principais atividades desenvolvidas:

 Os avós vão à escola, avós bom garfo, hora do conto, avós vão às compras, os netos vêm

ao Lar, viagem pela Instituição, piqueniques, visionamento de vídeos, passeios pela ilha,

visitas, bingos, participação nas atividades do Lar de Idosos, intercâmbios com outros

centros de convívio, acompanhamento a consultas médicas e trabalhos manuais.

Novas medidas implementadas (Reparações/Aquisições):

 1 Janela PVC (Q.106);

 máquina Tensão Arterial com duas braçadeiras (pequena e grande).

1.4.Serviço de Apoio Domiciliário

Criado em 1988, o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tem como principal objetivo a prestação de

cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a pessoas idosas ou não, quando, por

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas. O SAD engloba fornecimento de

refeições, higiene pessoal e tratamento de roupas.

Caracterização do Serviço

 Horário de funcionamento - Serviço de Higiene Pessoal: de segunda-feira a sexta-feira

(das 08h00 às 16h00), com interrupção ao fim de semana e feriados. Serviço de

Refeições: de segunda-feira a sábado (Cozinha e distribuição – das 08h00 às 15h00).

 Composição das equipas - Serviço de Higiene Pessoal: 3 equipas com 2 ajudantes

familiares domiciliárias em cada equipa, responsáveis pelas higienes pessoais e

tratamentos de roupa. Serviço de Fornecimento de Refeições: 2 equipas com 2

elementos em cada equipa.

 A Valência SAD dispõe de 5 viaturas, para as equipas de higiene pessoal e distribuição das

refeições.

 Dispõe de cozinha própria, a funcionar em São Carlos, e conta com o apoio da Lavandaria

do Lar, para o tratamento de roupa.
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Síntese Estatística

Caracterização dos utentes do SAD

Total de utentes nos diversos serviços do SAD

No total dos serviços de higiene pessoal, refeições e tratamento de roupa contou-se com uma média

mensal de 142 utentes, dos quais 84 mulheres e 58 homens.

Fornecimento de Refeições

Pode-se constatar que beneficiaram do fornecimento de refeições 116 utentes, dos quais 51 homens

e 65 mulheres. A faixa etária com maior frequência, tanto nos homens como nas mulheres, foi dos 70

aos 84 anos. Estes utentes beneficiaram de refeições de 2ª a 6ª feira e, cerca de metade, também

beneficiou ao sábado.

É de salientar que, no âmbito do protocolo com o ISSA, foram confecionadas e distribuídas, cerca de

3017 refeições a crianças nos períodos das férias escolares, das quais 567 foram fornecidas, em

parceria com a Junta de Freguesia de Santa Luzia, durante as férias do verão.

Serviço de Higiene Pessoal
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Verifica-se que, dos 26 utentes deste serviço, 19 são mulheres e 7 são homens. À semelhança do ano

transato, a média de utentes neste serviço, por mês, foi de cerca de 26, o que se traduziu na quase

inexistente lista de espera ao longo de todo o ano, uma vez que a capacidade máxima de utentes,

por equipa, é de 9, atingindo um total de 30 utentes, distribuídos pelas 3 equipas.

Quanto à distribuição dos 26 utentes, por grupos etários, constata-se que a maioria se posicionou

entre os 80 e os 89 anos, tanto nos homens como nas mulheres.

Tratamento de Roupa

Verifica-se que apenas 2 utentes, em média, por mês, é que beneficiaram deste serviço, sendo que

um beneficiou, em simultâneo, do serviço de higiene pessoal e o outro do serviço de refeições.

Destaca-se ainda que, no geral, apenas 3 utentes beneficiaram de dois serviços em simultâneo: 1 –

higiene pessoal e tratamento de roupa; 1 – higiene pessoal e refeições e 1 – tratamento de roupa e

refeições.

Distribuição do Serviço de Higiene Pessoal, por freguesias

Relativamente ao serviço de higiene pessoal, pode verificar-se que o maior número de utentes

beneficiários deste serviço reside nas freguesias da Conceição (6 utentes), de Santa Luzia e S. Pedro

(5 utentes em cada). Conclui-se que, neste serviço, os utentes são maioritariamente do meio urbano.
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Serviço de Fornecimento de Refeições, por freguesias

No que se refere ao serviço de fornecimento de refeições, num total de 116 utentes, pode-se

verificar que o maior número de utilizadores deste serviço reside nas freguesias da Conceição (21

utentes) e S. Pedro (20 utentes), sendo também significativo o número de utentes nas freguesias de

Santa Luzia, Sé e S. Mateus. Conclui-se que a maioria dos utentes reside no meio urbano.

Serviço de Tratamento de Roupa, por freguesias

No que se refere aos 2 utentes deste serviço, um é residente na freguesia da Sé e o outro na

freguesia da Conceição.

Saídas
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As saídas verificadas ao longo do ano justificam-se, na sua maioria, por motivo de desistências (44) e

de falecimento dos utentes (26). Algumas situações de saídas justificaram-se por outros motivos e

por transferências/admissões para Estrutura Residencial de Apoio a Idosos. Estas desistências

constituíram vagas para admissão de novos utentes. De referir que das 74 saídas, 34 foram homens e

40 foram mulheres.

Admissões

No que concerne às novas admissões, foram admitidos 83 utentes, dos quais 48 mulheres e 35

homens.

Síntese e Avaliação de Resultados

Continuou a não se verificar um aumento significativo dos serviços prestados, sobretudo nos serviços

de higiene pessoal, tendo ocorrido apenas um aumento ligeiro no número médio de refeições por

mês, de 109 utentes em 2004 para 116, em 2015.

Foi concebido, pela Nutricionista, um registo de acompanhamento/avaliação das refeições. Para este

efeito, foi realizada a prova de refeições, de forma aleatória, para verificação da qualidade das

mesmas, tendo em conta parâmetros como a apresentação, o sabor e a textura.

A Diretora Técnica realizou algumas visitas/acompanhamento à cozinha do SAD para verificação do

trabalho desenvolvido, matérias-primas utilizadas, dificuldades, potencialidades e motivação dos

colaboradores. Este acompanhamento foi realizado com mais regularidade pela Nutricionista que

atuou em estreita colaboração com a Diretora Técnica, na tomada de decisões, na partilha de

situações, de sugestões e na gestão de algumas situações-problema.

A Diretora Técnica acompanhou, no terreno, todas as equipas, para junto dos próprios utentes e seus

cuidadores, analisar a prestação do serviço e confirmar as necessidades e interesses dos mesmos no

alargamento deste serviço aos sete dias da semana. Foi possível verificar uma geral satisfação dos

utentes pela individualização e qualidade dos serviços prestados e interesse no alargamento do

serviço.
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Foram realizados contatos, e reuniões regulares, não formais, com as equipas do serviço de higiene

pessoal, com o intuito de atualização e tomada de conhecimento, bem como de introdução de

alterações, relativamente às situações dos utentes, à organização/percurso das equipas, gestão das

vagas e verificação das potencialidades, dificuldades e motivação das colaboradoras.

1.5.Academia Sénior

Fundada em 2004, sob a coordenação da Educadora Social, a Academia Sénior tem vivido uma

crescente e bastante positiva evolução, pelo número de formandos, formadores e áreas de

formação. No que diz respeito aos formandos, passou de 60, em 2004, para 195, em 2010, tendo

encontrado e mantido uma estabilidade dos cerca de 140 nos anos seguintes. No ano letivo 2015/16,

a Academia contou com um total de 145 formandos, dos quais 25 são do sexo masculino e 120 do

sexo feminino.

Para uma caracterização dos 145 formandos que frequentaram a Academia, apresentam-se gráficos

referentes à sua distribuição por grupos etários e por habilitações literárias.

A maioria dos formandos (98) tem idades compreendidas entre os 60 e os 74 anos, destacando-se

um total de 39 no grupo etário dos 65-69 anos, distribuídos de forma equilibrada nos grupos etários

dos 55 aos 59 anos e dos 75 aos 79 anos. O grupo dos 50 aos 54 anos integra apenas 3 formandos e

com 80 e mais anos contabilizam-se 7 formandos.
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Quanto às habilitações literárias, verifica-se que 52 formandos frequentaram o ensino superior, 30

frequentaram o ensino secundário, logo seguido de um total de 28 que frequentou o 1.º ciclo e os

restantes estão distribuídos de forma relativamente equilibrada pelos outros níveis de formação.

Destaca-se que este panorama é muito semelhante ao do ano transato.

A análise destes dados, relacionados com a idade, habilitações literárias, bem como de outros como

a proveniência e a atividade profissional que desenvolveram ou ainda desenvolvem, revela uma

heterogeneidade neste grupo de formandos, cujos critérios de inclusão na Academia são apenas que

tenham pelo menos 50 anos de idade e, sobretudo, motivação/interesse para frequentarem e se

identificarem com a Academia.

À semelhança dos anos anteriores, acontecem sempre algumas saídas/desistências, bem como

admissões. Este ano aderiram, pela primeira vez, 23 formandos.

Assinala-se também que, dos 145 formandos, 6 frequentam a Academia desde 2004.

No que diz respeitos aos formadores, todos são voluntários. A Academia contou com a

imprescindível colaboração de 22 formadores, responsáveis por 17 áreas de formação,

nomeadamente: Alimentação e Nutrição para a Vida; Artes Decorativas; Chamarritas; Educação para

a Saúde; Estimulação Psicossocial; Estudos Bíblicos; Francês; História e Património Regional; Iniciação

ao Teatro; Inglês; Informática; Língua e Literatura Portuguesa; Motricidade; Oficina de Lazer e

Bordados; Venha Pintar connosco; Vamos falar de Cultura e Yoga.

Em algumas destas áreas foram criados mais do que um grupo de formandos, ou colaboraram na

mesma área equipas de formadores, por isso o número de formadores é superior ao das áreas de

formação.
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Destes 22 formadores, a maioria são mulheres, num total de 14 e os restantes 8 são homens.

Relativamente às idades destes formadores, verifica-se que 15 têm idade igual ou superior a 60 anos,

concentrando-se sobretudo nos grupos etários dos 60-64 e dos 70-74, destacando-se o facto de 2

terem mais de 75 e de 80 anos. Constata-se que estes formadores se encontram aposentados.

Contudo, conta-se com a colaboração de jovens formadores (3), com idades entre os 20 e os 29 anos,

os quais se encontram desempregados ou no ativo. Os restantes 4 formadores têm idades

compreendidas entre os 40 e os 59 anos e exercem uma atividade profissional.

Para complementar esta caraterização dos formadores, e conforme o gráfico abaixo, destaca-se o

facto de a maioria (14) ter como habilitações literárias o ensino superior, sendo que distribuído de

forma idêntica se encontram os formadores que frequentaram o 3.º ciclo e o ensino secundário, num

total de 4 em cada uma destas habilitações literárias.

A disponibilidade, o gosto pela prática do voluntariado e pela partilha de conhecimentos, bem como

o interesse/motivação em “trabalhar” com seniores, são caraterísticas comuns à maioria dos

formadores, que comungam de objetivos e metodologias principalmente ativas, que vão ao encontro
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das caraterísticas e interesses dos formandos. Estes são elementos ativos na definição dos

“programas” das áreas de formação, enquanto protagonistas do seu próprio processo de formação.

Destaca-se o facto de 3 dos formadores serem, simultaneamente, formandos de outras áreas de

formação e de, assim, vivenciarem na Academia papéis diferentes, os quais, segundo eles, lhes

permite um duplo enriquecimento pessoal.

Relativamente ao funcionamento da Academia Sénior, passou pela organização da oferta formativa,

recrutamento dos formadores, inscrições dos formandos, previsão e implementação de questões

burocráticas e de logística, organização da abertura e encerramento do ano letivo, da

responsabilidade da Coordenadora, que contou com o apoio de outros colaboradores da Instituição.

Foram também realizadas reuniões, com formandos e formadores, para balanço do trabalho

desenvolvido, discussão de eventuais situações-problema e apresentação de propostas de

intervenção e de projetos específicos, como a receção/intercâmbio da Universidade Sénior da SCM

do Pico.

Na sequência do sucesso e entusiasmo gerado por este intercâmbio, a Coordenadora organizou, a

pedido dos formandos, uma viagem à Ilha das Flores, contudo foi adiada por falta de inscritos,

aparentemente por não serem viáveis as datas propostas para a mesma.

Ao longo do ano, e para além das sessões teórico-práticas das várias áreas de formação, foram

realizadas outras atividades alusivas a épocas festivas, como cabazes de Natal, visitas de estudo,

motricidade ao ar livre, nomeadamente a I Semana Intensiva de Motricidade, ténis de mesa,

atuações na sala de convívio do Lar de Idosos, entre outras, que contaram com o envolvimento de

alguns formadores e dos formandos.

Importa realçar que a Academia teve oportunidade se apresentar e divulgar as suas iniciativas e

percurso na “Rádio Sim”, no jornal local e num nacional “Voz das Misericórdias”.

1.6.Serviço de Animação

Sob a coordenação da Educadora Social, o serviço de Animação no Lar de Idosos contou com equipa

de duas Encarregadas/Animadoras e com a colaboração de alguns técnicos da equipa, em

intervenções regulares e/ou de rotina e sempre que solicitados para a concretização de diversas

iniciativas com e para os utentes.

Esta equipa de trabalho deu continuidade às atividades com relevância e interesse para os utentes, e

foi acrescentando algumas novidades, de acordo com as épocas do ano, sugestões dos utentes e da

equipa, materiais e ideias de estimulação disponíveis e que foram surgindo e/ou que foram
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elaborados pelas animadoras e técnicos. A área da animação visa sobretudo promover a estimulação

a todos os níveis, a auto-estima, o contacto com a comunidade, com a natureza e a partilha/convívio

com outros idosos e com gerações mais novas, bem como valorizar e/ou desenvolver competências

individuais e grupais.

Para concretizar os objetivos propostos para este ano, e ir ao encontro das necessidades e dos

interesses dos idosos, foram elaborados planos de trabalho que se traduziram em programas

mensais, nos quais constaram atividades de natureza lúdico-recreativa, social, cultural, religiosa e

outras, que se enquadraram em regime de rotina diária, semanal e mensal, bem como em atividades

específicas que assinalaram datas ou épocas significativas. Estas decorreram sobretudo na sala de

convívio, noutras salas do Lar, no exterior e em diversas instituições. Abaixo são apresentados alguns

gráficos referentes à participação/média de utentes em determinadas atividades.
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Para além das atividades com regularidade semanal e mensal foram desenvolvidas, ao longo de todo

o ano, outras iniciativas com temas e objetivos específicos.

No geral, destaca-se o facto de os idosos aderirem às atividades em grupo; às festas comemorativas,

em especial de âmbito religioso; ao contato com a natureza e com o exterior, através de passeios e

piqueniques; estando também bastante despertos e interessados para as atividades intergeracionais;

estimulação a vários níveis, destacando-se a adesão à estimulação através da informática.

Salienta-se que a sala de convívio contou, diariamente, com cerca 26 utentes, sendo que destes a

maioria possui limitações ao nível da mobilidade, cognição e motricidade fina, pelo que nem todos

apresentaram o mesmo nível de participação nas atividades propostas. Por esta razão, foram

realizadas, por vezes, em simultâneo, nas diferentes zonas da sala, atividades diferenciadas e com

objetivos e grupos de utentes também distintos.

A equipa de animação continuou a tentar motivar os utentes do sexo masculino, habitualmente

frequentadores do “bar”, tendo conseguido integrá-los em algumas das atividades que foram

desenvolvidas na sala de convívio ou noutros locais.

Com o objetivo de avaliar a implementação e os resultados/impacto das atividades, foi da

responsabilidade da equipa de animação realizar regularmente, junto dos idosos, o levantamento de

opiniões e sugestões acerca do trabalho desenvolvido e de novas atividades a desenvolver.

Realizaram-se, com as Animadoras, reuniões mensais para avaliação das atividades desenvolvidas,

levantamento de dificuldades, de oportunidades e planificação de outras iniciativas a curto, médio e

longo prazo.

Foram realizados registos diários de todas as atividades, bem como registos fotográficos e alguns

vídeos regularmente publicados no facebook da Instituição, os quais continuam a ter um impacto
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positivo junto dos visitantes desta rede social, que se reflete na tomada de conhecimento e até

maior aproximação de algumas pessoas da comunidade e de familiares dos utentes à Instituição, de

modo particular os familiares residentes no estrangeiro.

Esta ferramenta da internet têm-se revelado fundamental na divulgação do trabalho desenvolvido e

na desmistificação de alguns mitos acerca do envelhecimento e da institucionalização, junto da

comunidade cibernauta que nos visita e que connosco partilha alguns comentários.

Para finalizar, é de referir o impacto positivo das iniciativas que envolveram pessoas, grupos e

instituições, abrindo assim as suas portas e criando momentos de salutar partilha e oportunidades de

(re)encontros da comunidade com o Lar e com os idosos nele residentes.

Ainda como forma de divulgação e de valorização dos trabalhos realizados, houve oportunidade de

integrar a “feira de artesanato” realizada durante o Festival Internacional de Folclore dos Açores.

Esta feira, e outras realizadas no próprio Lar, nomeadamente na época do Natal e Festas do Espírito

Santo da Instituição, funcionaram muito positivamente como forma de angariação de fundos, que

reverteram a favor de outras iniciativas ou aquisições diversas para benefício direto dos utentes.
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2. Infância
2.1.Creches e Jardim de Infância da Guarita

As atividades constantes do presente relatório referem-se ao último ano do triénio do projeto

curricular “Aprender a ser”.

As educadoras desenvolveram, nas suas salas, diferentes atividades e projetos relacionados com o

tema, tendo por base os interesses, necessidades e a faixa etária das crianças. De realçar o bom nível

de colaboração dos pais, encarregados de educação e famílias, em geral.

Atividades desenvolvidas nas creches

Salas dos bebés

 Exploração de diferentes tipos de brinquedos com o objetivo de desenvolver a

coordenação óculo manual, a coordenação motora global e a motricidade fina;

 Canções adequadas à idade.

 Foram realizados trabalhos relativos às diferentes épocas festivas e efemérides.

Salas de 1 ano

 Histórias e exploração das mesmas;

 Expressão plástica (exploração de diferentes técnicas e materiais);

 Canções acompanhadas com gestos;

 Foram efetuados trabalhos alusivos às diferentes estações do ano e festividades.

Salas dos 2 anos

 “Pão-por-Deus” comemorado em São Carlos com as salas dos 2 anos das duas creches;

 No Dia Internacional da Proteção Civil visita aos Bombeiros Voluntários de Angra do

Heroísmo;

 Visita à “Panificação Ideal Terceirense” assistir à confeção de folares.

Projetos desenvolvidos na sala:

 “Cuidados e prevenção rodoviária”;

 “ A minha família”;

 “ A família de diferentes animais”;

 “Os sons dos animais”;

 “A higiene do nosso corpo”;

 “Os meus sentimentos”;

 Comemoração da semana da família com a colaboração dos pais:

- Demonstração de uma consulta veterinária;

- Experiências com exercícios relacionados com a física e química;
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- Visita de estudo à quinta do Carvão;

- Visita de estudo à PSP;

- Visita de estudo à Associação dos Amigos dos Animais;

- Caça ao tesouro (exercícios de expressão motora);

- Confeção de uma receita vegetariana;

- Visualização de uma estufa (plantação biológica).

 Participação no desfile de carnaval dos alunos da Escola Profissional;

 Elaboração de um livro coletivo, com a participação das famílias;

 Comemoração do Dia Mundial da Criança, num convívio partilhado com a creche de São

Carlos, com a pintura de um mural e almoço.

Atividades desenvolvidas na sala dos 3 anos

Projetos desenvolvidos na sala:

 “As vindimas”;

 “ Alimentação saudável”;

 “ Rato do campo e rato da cidade”;

 “ Quem sou eu”;

 “ Como sou”;

 “ Os meus amigos”;

 “A minha família”;

 “A minha casa”;

 “Onde moro”.

Atividades desenvolvidas na sala dos 4 anos

Projetos desenvolvidos na sala:

 “Os frutos do outono”;

 “ Animais que nascem de ovos “

 “Animais que vivem no fundo do mar”

 “Iniciação à consciência fonológica “

 “ Porque precisamos de conhecer os números.”

 Atividades no museu “Terra à vista”; “ Exposição de peixes dos Açores”;

 Visita aos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo;

 Visita ao Vaivém Oceanário, na Praça Velha;

 Tourada de Praça para as crianças, integrada nas festas Sanjoaninas.
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Atividades desenvolvidas na sala dos 5 anos

Projetos desenvolvidos na sala:

 “Matemática a brincar”;

 “ Projeto das Letras - Consciência Fonológica” com a colaboração da terapeuta da fala da

instituição;

 “O corpo humano”;

 “ Os Golfinhos”;

 “Como nasce um bebé”;

 “Os Camelos”;

 “As Crianças no Mundo”;

Outras atividades

 Comemoração do dia do idoso e da infância no Lar de idosos;

 Participação na animação de Natal do Lar de idosos;

 Ornamentação de uma árvore de natal na Rua da Palha;

 Participação no festival de cinema “IndieLisboa” no Centro Cultural e de Congressos;

 Visita a uma exposição no Hospital de Angra;

 Visita ao Quartel de Bombeiros;

 Corrida de toiros Infantil, integrada nas festas Sanjoaninas.

Realizou-se, nas salas dos 2 anos e jardim-de-infância, sessões de sensibilização para a higiene oral,

promovidas pela enfermeira da Instituição.

Participou-se no tradicional desfile de Carnaval, com o tema “ Os Minions da Santa Casa”,

representando cada valência da Instituição.

Participou-se em diversas atividades organizadas pela comunidade, tais como: hora do conto na

biblioteca infantil; atividades no Serviço Educativo do Museu; comemoração do dia da Proteção Civil,

organizado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores; participação na Semana

da Saúde 2015, organizada pelo CAF; participação em duas atividades no auditório da Escola Tomás

de Borba, uma Audição de Sensibilização de Música Clássica e Música em Movimento; comemorou-

se o Dia Mundial da Criança com um piquenique intergeracional no Monte Brasil.

Festejou-se o Dia do Pai com um desfile de moda com pais e filhos.

Celebrou-se uma missa campal seguida de um almoço de função do Divino Espírito Santo oferecida

por uma funcionária do infantário.

Participou-se nas marchas infantis das festas das Sanjoaninas com o tema “São João de Encantos”.
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A festa de fim de ano comemorou-se com um piquenique nos Viveiros, com toda a comunidade

educativa. Ao longo do dia decorreram diversas atividades: aula de zumba, com a professora de

dança e representação de músicas infantis pelo grupo de finalistas.

O aniversário do colégio foi comemorado com uma missa animada pelas crianças, bênção das pastas

dos finalistas e entrega de diplomas.

Foi executado o Plano de Férias, nos meses de junho, julho e agosto, com saídas regulares ao exterior

(piscina, Centro de Ciência, atelier de artes plásticas, Monte Brasil, Castelo de São João Batista,

Regimento de Infantaria, Museu, Clube de Golfe, Viveiros, Biblioteca Infantil, Parque de Santa Luzia,

Lawn Ténis, Lagoa das Patas, Viveiro Florestal, Relvão e outros).

Foram disponibilizadas as seguintes atividades extracurriculares: natação, yoga, dança e inglês às

crianças dos dois aos cinco anos. As aulas foram lecionadas por docentes com formação e os custos

das mesmas ficaram a cargo dos pais/encarregados de educação.

Esta valência contou com o apoio técnico da terapeuta da fala, da nutricionista, da enfermeira e da

psicóloga estagiária.

Para concluir, resta mencionar que os objetivos propostos foram alcançados.
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3. Formação e Recursos Humanos
3.1.Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo (EPSCMAH)

Este relatório corresponde aos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016. Assim sendo, a EPSCMAH

ministrou, de janeiro a agosto, seis cursos profissionais (nível IV) e dois cursos do programa Reativar,

nomeadamente, um curso Reativar B3 e outro S3-Tipo A de dupla certificação e, de setembro a

dezembro, também seis cursos profissionais (nível IV) e três cursos do programa Reativar, tendo dois

destes cursos Reativar (um curso de Calceteiro/a e um S3-Tipo A escolar) iniciado a 18 de novembro,

a saber:

Cursos Profissionais – janeiro a julho

 Técnico de Turismo Ambiental e Rural – 1º ano;

 Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Animal – 1º ano;

 Técnico de Electrónica, Automação e Computadores – 2º ano;

 Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Animal – 2º ano;

 Técnico de Sistemas de Informação Geográfica – 3º ano;

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – 3 º ano.

Curso do Programa Reativar – janeiro a agosto

 Técnico/a de Informação e Animação Turística;

 Reativar Escolar B3.

Cursos Profissionais – setembro a dezembro

 Técnico de Mecatrónica – 1º ano;

 Técnico de Apoio Psicossocial – 1º ano;

 Técnico de Turismo Ambiental e Rural – 2º ano;

 Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Animal – 2º ano;

 Técnico de Electrónica, Automação e Computadores – 3º ano;

 Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Vegetal – 3º ano.

Curso do Programa Reativar – setembro a dezembro

 Reativar Escolar B3 Calceteiro – 1º ano;

 Reativar Escolar S3-Tipo A;

 Técnico/a de Informação e Animação Turística – 2º ano.
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Formandos

No início de 2015 (ano letivo 2014/2015) a Escola contava com 115 formandos dos cursos

profissionais de Nível IV, 22 formandos do curso Reativar de Técnico/a de Informação e Animação

Turística e 22 formandos do curso Reativar Escolar B3. A partir de setembro (ano letivo 2015/2016)

verificaram-se 119 inscrições nos cursos profissionais de nível IV e 65 nos cursos do programa

Reactivar. Assim sendo, em 2015, a Escola teve 251 formandos matriculados.

Verificaram-se as seguintes desistências e/ou reprovações nos seguintes cursos:

(Cursos Profissionais Nível IV):

1. Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Animal: 1º/2º anos – 2 formandos

excluídos por ter ultrapassado o limite de faltas e 3 desistentes;

2. Técnico de Turismo Ambiental e Rural: 1º/2º anos – 1 formandos desistentes;

3. Técnico de Mecatrónica: 1º ano – 1 formandos excluído por ter ultrapassado o limite de

faltas;

4. Técnico de Apoio Psicossocial: 1º ano – 2 formandos desistentes.

Curso Reativar:

1. Técnico/a de Informação e Animação Turística: 1º/2º anos – 1 formando excluído por ter
ultrapassado o limite de faltas e 2 desistentes;

2. Reativar Escolar B3

3. Reativar Escolar S3-Tipo A: – 1 formando desistente.

Formadores

Durante o ano em apreço, a formação foi assegurada por um total de 24 formadores, para os cursos

de nível IV, 5 dos quais internos, nas disciplinas de Português, Inglês, Área de Integração, TIC,

Matemática e Economia e Gestão. Todos os formadores internos eram detentores de habilitação

profissional para a docência dessas disciplinas. Nos cursos do programa Reativar Escolar B3 e S3-Tipo

A, a escola contou com 13 formadores, alguns em colaboração com a Escola ao nível da lecionação

dos cursos profissionais, em que 4 destes professores eram internos. É de apontar que relativamente

a formadores externos, tentou-se privilegiar, no seu recrutamento, a formação académica adequada

e a experiência profissional na área, bem como a experiência formativa e a certificação do formador.
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Formação Prática em Contexto De Trabalho/Estágio

De acordo com o que tem sido prática nesta Escola, foi implementado um período de Formação em

Contexto de Trabalho (FCT) nos 2º e 3º anos de cada curso de nível IV.

Os estágios, referentes a todos os cursos, decorreram em colaboração com 41 entidades parceiras.

Avaliações extraordinárias finais de Ano d de curso

Verificou-se novamente um número muito elevado de Avaliações Extraordinárias:

Avaliações Extraordinárias
Final de Ano

1.º ano

Avaliações Extraordinárias
Final de Ano/Curso

2.º ano

Avaliações Extraordinárias
Final de Ano/Curso

3.º ano

TTAR– 52
TPA-A - 136

TEAC– 79
TPA-V - 103

GPSI – 64
SIG - 39

Total: 188 182 103
Total:                                                                              473

Continua a verificar-se uma grande incidência de avaliações finais de ano no primeiro ano, sobretudo

no curso de Técnico de Produção Animal-Variante de Produção Animal. Constata-se também que,

com o decorrer do curso, com o aumento da maturidade dos formandos, bem como a aprendizagem

das regras da escola e de métodos e hábitos de estudo, estes resultados vão melhorando. A Escola

tem feito um esforço no sentido de colmatar as dificuldades dos formandos, nomeadamente através

dos Planos Individuais de Prevenção de Insucesso Escolar, da promoção de aulas de apoio às

disciplinas de Português e/ou estratégias de remediação, Inglês e Matemática, da promoção de

sessões de métodos de estudo individuais ou em grupo, das reuniões de prevenção de insucesso

escolar entre a diretora pedagógica, os diretores de turma, os formandos em causa e os respetivos

encarregados de educação, entre outros, tendo também efetuado alterações ao nível do

Regulamento Interno da Escola.

Provas de Aptidão Profissional

No final do ano letivo de 2014/15, os formandos que se encontravam a frequentar o 3.º ano do curso

Técnico de Sistemas de Informação Geográfica e de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas

Informáticos apresentaram as suas Provas de Aptidão Profissional (PAP’s). Estas Provas constituíram

o culminar dos projetos individuais desenvolvidos ao longo do ano letivo. De um total de 37

formandos que frequentavam o 3.º ano, 4 deles não obtiveram aproveitamento nas respetivas PAP:

1 formandos do curso de Técnico de Sistemas de Informação Geográfica e 3 do Curso de Técnico
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Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. Estes formandos deverão proceder ao

desenvolvimento de novos projetos durante o ano letivo de 2015/16.

No que concerne aos formandos com PAPs em atraso de anos letivos anteriores, nomeadamente do

Curso de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente, a Escola também procedeu à

calendarização da apresentação destas provas para os formandos que se mostraram interessados e

que cumpriram com as datas de entrega dos projetos. No total foram apresentadas 2 PAPs em

atraso, ambas com aproveitamento.

Atividades extra curriculares

Para além da atividade principal da Escola, proporcionar formação, tiveram, paralelamente, lugar

outras atividades das quais se destaca:

 Reunião da Diretora Pedagógica e da Psicóloga, com o Instituto de Segurança Social dos

Açores, sobre o Projeto Conecta, no dia 16 de janeiro.

 Sessões sobre Empreendedorismo, ministradas pela psicóloga da Escola, com a turma de

TPA-A, nos dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro.

 Ação de Sensibilização de Educação para a Saúde – Sida. Organização do SPOS-PP, com a

colaboração da Enfermeira Irene Blayer da Equipa de Saúde Escolar, à turma de TTAR no

dia 3 de fevereiro.

 Participação da turma de TPA-A e de um ex-formando do curso de TEAC, nomeadamente

na apresentação da sua PAP, na 7ª edição do Dia do Profij, na Escola Básica Integrada dos

Biscoitos, que decorreu no dia 11 de fevereiro.

 Sessão de esclarecimento – Apresentações Eficazes, pela psicóloga da Escola, à turma de

GPSI, no dia 25 de fevereiro.

 Sessão de Esclarecimento sobre Dádivas de Sangue, às turmas de TTAR e TPA-A,

organizada pelo SPOS-PP em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue da

Ilha terceira, no dia 13 de março.

 Realização da atividade “Empreendedor por um dia”, levada a cabo pelo formador César

Medeiros, e que consistiu na venda de doçaria, por parte da turma de TPA-A, na cidade

de Angra do Heroísmo, no dia 24 de março.

 Simulações de entrevistas de emprego aos formandos da turma de Reativar B3,  no dia

23 de abril.

 Sessão de Esclarecimento sobre Estágios Profissionais, no dia 24 de abril, com a

colaboração da Direção Regional de Emprego e Qualificação Profissional, às turmas de

GPSI e SIG. Organização a cargo do SPOS-PP.
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 Divulgação do Concurso Ideia Açores, às turmas de TAR e de TEAC, a 23 e a 27 de abril,

respetivamente.

 Realização de sessão Programa Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso!, no

dia 5 de maio, aos alunos do curso de TPA – A e do curso de TTAR.

 Participação das turmas de SIG e de Reativar B3, na Palestra “À Volta do Emprego”,

organizada pela Europe Direct Azores, nas instalações da Escola Básica e Secundária

Tomás de Borba, no dia 7 de maio.

 Feira da Saúde Escolar (15 de maio) – Organizada pela EPSCMAH e Unidade de Saúde da

Ilha Terceira (USITERCEIRA), tendo como parceiros os Bombeiros Voluntários de Angra do

Heroísmo, a Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Angra do Heroísmo e a União de

Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR). As turmas que participaram na feira foram as

de TPA-VA, TTAR e Reativar S3 Tipo A e Reativar B3 Calceteiros/as, assistindo a palestras

cujos temas incidiram essencialmente em planeamento familiar, primeiros socorros e

nutrição.

 Participação dos formandos, Leandro Fisher e Lisandra Mendonça, no Concurso Ideia

Açores, na cidade de Ponta Delgada, São Miguel que decorreu no período compreendido

entre 26 e 29 de maio.

 Participação da comunidade da EPSCMAH na Feira Agrícola Açores 2015 que decorreu na

cidade da Praia da Vitória, nos dias 12, 13 de 14 junho.

 Sessão de esclarecimento, sobre Perturbações de Ansiedade, na sequência do dia

Mundial da Saúde Mental, à Turma de TAP, no dia 14 de outubro. Esta sessão foi

procedida de técnicas de relaxamento.

 Sessão de sensibilização - “O dia do não fumador”, organizada pelo SPOS-PP, com a

colaboração da Equipa de Saúde Escolar, para as turmas de TAP, TPA-A, TPA-V e Reativar

IAT, no dia 17 de novembro.

Duma forma geral, a escola continua a ter um desempenho bastante positivo perante toda a

comunidade escolar, os encarregados de educação, empresas e diversas entidades públicas da ilha.

Relativamente a estes últimos, pode-se comprovar com as parcerias que a escola desenvolveu com a

empresa J. Aurora, que permitiu a abertura do curso Técnico de Mecatrónica, e com a Câmara

Municipal de Angra do Heroísmo, permitindo o desenvolvimento do curso do programa Reativar B3

de Calceteiro/a.

A partir da análise dos resultados, conclui-se que a maioria dos formandos está bastante satisfeita

com o curso que frequenta, com o facto de frequentar esta Escola e com o ambiente agradável da

mesma.
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Regista-se também, com satisfação, a evolução positiva na avaliação feita pelos formandos à

formação prática recebida, embora se verifique ainda necessidade de se continuar a trabalhar para a

sua melhoria e eficácia.

É de registar que a perceção que os formandos têm daquilo que consideram ser a qualidade

pedagógica da formação aponta para uma avaliação positiva da mesma.

É positiva também a avaliação feita pelos formandos aos formadores, aos órgãos de direção e aos

diversos serviços da Escola.

Do mesmo modo, a apreciação emitida pelas empresas/entidades que receberam formandos

estagiários indica que se está no bom caminho, havendo necessidade de continuar a investir na

promoção de língua materna, no cálculo, nas línguas estrangeiras, nomeadamente no Inglês e num

maior treino de competências diretamente relacionadas com o perfil de saída dos cursos.

A avaliação realizada pelos formadores e encarregados de educação à escola é também bastante

positiva, tal como a que é emitida pelo pessoal não-docente.

Todavia, não obstante os aspetos positivos referidos, constata-se igualmente aspetos que devem ser

objeto de análise e reflexão com vista ao melhoramento da formação e dos serviços prestados pela

Escola. Deste modo, de todas as ações de melhoria a implementar futuramente e, sem prejuízo das

restantes, é relevante salientar:

 a diminuição do número de avaliações extraordinárias realizadas anualmente,

principalmente junto dos formandos dos primeiros anos;

 a diminuição do abandono e insucesso escolar;

 a continuação da melhoria da formação prática e da realização de projetos com ligação

ao perfil de saída dos cursos.

Por fim, possuindo a EPSCMAH um corpo de formadores quase totalmente externo, nem sempre é

fácil e imediato conseguir-se a dinâmica que se gostaria de imprimir à Escola, pois aos formadores

internos e funcionários são-lhes diariamente exigidas diversas responsabilidades, que vão além das

suas tarefas diárias. A pouca disponibilidade dos formadores externos condiciona o ideal a atingir. No

entanto, a realidade da Escola é esta e é com, e apesar desta realidade, que a Escola é o que é. Uma

Escola que não perde de vista o objetivo de se tornar melhor para os seus e para o sucesso dos

homens e das mulheres do amanhã, futuros profissionais de um país em carência de quadros

profissionalizados e com competências do saber, do saber-fazer e do saber-estar.

Em síntese de balanço final de ano letivo, não poderíamos também deixar de invocar a forma

dedicada, responsável e colaborativa como os formadores internos e contratados, a psicóloga e os
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funcionários desempenharam as múltiplas funções que lhes foram solicitadas pela Escola e o

inestimável contributo que têm dado à concretização do projeto desta Escola Profissional.

3.2.Centro de Formação de Ativos (CFA)

O Centro de Formação de Ativos (CFA) tem por objetivo promover projetos de formação e/ou de

intervenção social, direcionados para a qualificação de pessoas internas e/ou externas à Instituição,

contribuindo assim para a melhoria dos serviços prestados pela mesma, bem como para o

desenvolvimento social e comunitário.

Ao longo do ano 2015, foram concretizadas quatro ações de formação, tendo sempre em atenção as

necessidades de formação existentes na ilha. É de salientar que foram planeadas e divulgadas outras

ações de formação, no entanto, canceladas, devido ao número insuficiente de inscrições.

Cursos/workshops ministrados:

Nº Curso/workshop Duração Início Terminus Nº formandos
1 Workshop - Risoterapia 8H 07/03/2015 07/03/2015 8

2 Formação Pedagógica Inicial de
Formadores – 1.ª edição 90H 13/04/2015 15/05/2015 9

3 Formação Pedagógica Inicial de
Formadores – 2.ªedição 90H 26/10/2015 04/12/2015 10

4 UFCD 3296 – Formação em
Higiene e Segurança Alimentar 25H 09/12/2015 18/12/2015 12

Atendendo aos resultados obtidos nas diferentes formações, desenvolvidas pelo Centro de Formação

de Ativos da EPSCMAH, pôde-se concluir que, não obstante o esforço que tem sido feito para fazer

face às lacunas de formação existentes na ilha e à procura por parte da comunidade local a estas

mesmas ações, verifica-se que o estado atual da economia, entre outros fatores, determina a que a

adesão às mesmas nem sempre aconteça. Além disso, o CFA deixou de contar com o funcionário

responsável pelo desenvolvimento e promoção deste Centro, o que fez com que o tempo

despendido para esse serviço fosse inferior ao do ano transato. Assim sendo, o CFA tem

desenvolvido ações de formação consoante solicitações/ necessidades de outras entidades ou da

própria Escola.
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3.3.Recursos Humanos

No domínio dos Recursos Humanos foram realizadas as seguintes ações:

 Colocação de jovens em estágios profissionais, no âmbito do Programa Estagiar –

Subprograma Estagiar L :

 2 enfermeiros,

 1 terapeuta ocupacional,

 Colocação de jovens em estágios profissionais, no âmbito do Programa Estagiar –

Subprograma Estagiar T :

 2 no apoio à infância,

 2 no apoio a idosos,

 Colocação de desempregados no âmbito do CTTS – Ocupação temporária de

trabalhadores beneficiários de subsídio de desemprego:

 3 ocupados no apoio às atividades de higienização e limpeza de espaços no Lar

de Idosos, apoio a idosos e Cozinha.

 No Programa PROSA, 1 ocupado.

 No âmbito do BERÇO DE EMPREGO - Ocupação temporária de trabalhadoras

beneficiárias de subsídio de desemprego:

 1 substituição temporária de uma trabalhadora, em situação de licença de

maternidade.

 No âmbito do Programa RECUPERAR:

 1 administrativo (através da CMAH),

 1 para a equipa das limpezas (através da CMAH),

 1 enfermeiro (através da CMAH),

 2 na Manutenção,

 1 na Farmácia,

 4 no apoio a idosos, no Lar,

 1 na Creche de São Carlos.
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 Criação de novos postos de trabalho:

 admissão de 4 enfermeiros,

 contratação, em regime de prestação de serviços, e exercício de funções a meio

tempo, de 3 médicas,

 admissão de 1 diretora técnica para a Farmácia da Guarita;

 admissão de 1  médica fisiatra para o Centro de Fisioterapia.

 Participação na Revisão da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para as IPSS’s e

Misericórdias dos Açores.

 Foram ainda acolhidos, ao longo do ano, em formação prática em contexto de trabalho, 6

formandos dos cursos Técnico Auxiliar de Saúde da Escola Emiliano de Andrade e 2 da

Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo.

 Introdução de medidas de melhoria contínua no âmbito do projeto de Gestão pela

Qualidade, a saber:

 Criação de equipas fixas de auxiliares de apoio ao idoso, de limpezas e de

enfermagem (uma para o Lar e outra para a UCCI).
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4. Economia Social
4.1. Farmácias

 Admissão de nova Diretora Técnica para a Farmácia da Guarita.

 Reforço da equipa de farmacêuticos.

 Esforço de melhoria dos serviços prestados e implementação de estratégias de

fidelização de clientes.

 Aquisição de produtos farmacêuticos, sempre numa relação de custo/benefício, que

contempla pagamentos atempados aos fornecedores.

 Manutenção do serviço prestado na Ilha Graciosa,
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5. Outros Serviços
5.1.Centro de Fisioterapia

O Centro de Fisioterapia da SCMAH está aberto ao público em geral, sendo a maioria dos seus

utentes os residentes no Lar de Idosos, doravante referidos como Utentes Internos.

Novas Admissões

A 21 de setembro iniciou funções uma nova Fisioterapeuta, com o objetivo de aumentar o volume de

utentes do Centro de Fisioterapia.

Objetivos

Durante os meses outubro, novembro e dezembro, houve um ligeiro aumento do número de

utentes, quer externos, sobretudo os provenientes da seguradora Açoreana Seguros, quer internos.

Utentes Externos Utentes InternosPrivado Seguradora
Outubro 2 6 6
Novembro 2 8 6
Dezembro 2 8 7

Tabela 1: Utentes do Centro de Fisioterapia

De forma a atingir o aumento do volume de utentes, foram estabelecidos objetivos específicos, que

estão a ser implementados e trabalhados:

 Estabelecer contato contínuo com o Encarregado responsável pelos utentes de Lar, de

forma a perceber precocemente as dificuldades motoras e a conhecer as queixas álgicas.

 Estabelecer contato contínuo com a seguradora Açoreana Seguros e com os seus

médicos assistentes, de forma a promover a reabilitação dos utentes segurados.

 Publicitar o Centro para o público externo, através das redes sociais e meios de

comunicação social.

 Estabelecer parcerias com empresas e com os diversos sistemas de saúde, tais como a

ADSE, a ADM e ADMG e o SAMS.
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Unidade de Cuidados Continuados Integrados

Novas Admissões

 De salientar a entrada de uma Terapeuta Ocupacional através do Programa Estagiar L,

em outubro, a qual presta apoio a UCCI e ao Centro de Fisioterapia, na promoção de

atividades e exercícios executados, especificamente com um fim terapêutico, de modo a

que o indivíduo consiga ou volte a conseguir o máximo de desempenho e autonomia no

exercício das mais diversas atividades.

 Desde setembro, a UCCI conta com uma Fisioterapeuta a temo inteiro.

Os objetivos alcançados constam de pequenos mas importantes progressos em independência

funcional, como por exemplo, levantar e caminhar sem ajuda. Dentro destes estreitos limites de

recuperação funcional, impostos pela idade e pelas patologias associadas, conseguem-se pequenos

progressos, com vista à maior autonomia possível. Estes pequenos ganhos são, por vezes, suficientes

para um aumento da qualidade de vida. Outro aspeto que importa referir é o facto de que

juntamente com a reabilitação se adequam intervenções numa vertente lúdica, ajustada à situação e

desejo do utente podendo potenciar a autonomia e a autoestima suficientes para colmatar as

dificuldades e limitações sem que este se sinta inferiorizado devido à sua situação clinica. Apesar da

privação do convívio diário com os seus amigos próximos e familiares, essa lacuna é superada com

terapia ocupacional, com atividades lúdicas, de lazer, e também de carácter cognitivo, que

promovem a comunicação, em atividades em grupo, permitindo assim estimular a cultura e a

espiritualidade de acordo com as necessidades e desejos de cada um.

Os resultados colocam em evidência um perfil de utentes em que o elevado grau de dependência é a

norma. Revelam também que uma percentagem significativa regressa ao seio familiar com garantia

de continuidade de cuidados adequados e apoios sociais pós-alta. A principal patologia que se

encontra nestes utentes referenciados para a reabilitação são do foro ortopédico, como por exemplo

prótese total da anca, sequelas de fraturas, do foro neurológico, a maioria de AVC (Acidente Vascular

Cerebral) e do foro pneumológico, sendo esta última, sem dúvida, a Doença Pulmonar Obstrutiva

Crónica (DPOC). Os resultados evidenciam também ganhos importantes em autonomia para a

realização de atividades de vida diária. Estes resultados permitem-nos concluir pela eficácia da

Unidade no processo de acompanhamento integrado e articulado, desenvolvido de forma

interdisciplinar, desde a entrada à saída dos seus utilizadores.
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5.2.Terapia da Fala

O serviço de Terapia da Fala presta apoio em várias valências da Instituição, nomeadamente no Lar

de Idosos, na UCCI, na Creche e Jardim-de-infância e a utentes externos.

De realçar que, com a colaboração de mais uma Terapeuta da Fala, em regime de Estagiar L, foi

possível a extensão da prática da terapia de grupo no Lar de Idosos e Residencial da Sé, o seguimento

em consulta de mais utentes, bem como a realização de treinos de alimentação diários a utentes

com disfagia no Lar e na UCCI.

Atividades Desenvolvidas no Lar de Idosos e UCCI

 Avaliação e intervenção individualizada, de modo a prevenir e reabilitar a pessoa adulta

ou idosa nos distúrbios específicos da fala, mastigação/deglutição, voz, linguagem oral e

escrita e comunicação;

 Orientação e supervisão de uma Terapeuta da Fala no Lar e UCCI, em regime de estágio

profissional;

 Expansão da Terapia de Grupo a todo o Lar de Idosos, UCCI e Residencial da Sé, com o

objetivo de prevenir e reabilitar a deterioração sensorial, neurolinguística e comunicativa

dos utentes;

 Realização de treinos de alimentação diários, de segunda a sexta-feira, com os utentes

do Lar e UCCI que apresentam disfagia, de modo a prevenir pneumonias de aspiração, e

ser possível assegurar, de forma segura, as necessidades nutricionais e de hidratação por

via oral, possibilitando, assim, a reabilitação ou manutenção das capacidades destes

utentes;

 Participação em reuniões periódicas multidisciplinares do Lar e da UCCI;

 Monitorização de duas turmas de idosos, do projeto “Click Sénior”;

 Colaboração nas dinâmicas promovidas pela Instituição, nomeadamente nas atividades

de leitura e escrita, desenvolvidas para assinalar o Dia de Amigos e de Amigas;

 Colaboração em atividades intergeracionais realizadas pela Equipa de Animação da Sala

de Convívio;

 Participação no projeto “Oficina da Poesia” e “Hora do Conto” na Escola da Carreirinha;

 Iniciação do projeto “Um Livro Entrelaçado”, com o envolvimento dos utentes do Lar, do

Serviço de Animação e do Colégio da Instituição;

 Organização de um livro de histórias infantis, da autoria duma utente do Lar;
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 Organização de um Bailinho de Carnaval com a participação de idosos, funcionários e

voluntários do Lar.

Atividades desenvolvidas na Creche e Jardim-de-infância

 Realização de avaliações, e posterior elaboração de relatórios e reuniões com os pais das

crianças que são acompanhadas em Terapia da Fala;

 Realização de intervenção individualizada com crianças, de modo a prevenir e reabilitar

nos distúrbios específicos da fala, mastigação/deglutição, voz, linguagem e comunicação;

 Implementação do Projeto intitulado “Aprender a Brincar com os Sons”, desenvolvendo,

semanalmente, na sala dos 5 anos, com o objetivo de promover o desenvolvimento da

consciência fonológica, que é um pré-requisito fundamental para a aprendizagem da

leitura e da escrita, e assim prevenir dificuldades futuras.

Formação

 Colaboração com a Academia Sénior, na disciplina de Educação para a Saúde;

 Realização de Ações de Sensibilização no Lar, para assinalar dias comemorativos: Dia

Mundial da Prevenção do A.V.C. a 29 de outubro de 2015 e Dia Mundial da Voz, a 16 de

abril;

 Participação no 1.º Simpósio “Desenvolvimento Infanto-Juvenil –

Normalidade/Atrasos/Perturbações”, que decorreu no Centro Cultural e de Congressos

de Angra do Heroísmo, no dia 21 de março;

 Participação na Formação “Práticas Clínicas em Gaguez”, que decorreu na EBI Francisco

Ferreira Drummond, no dia 18 de abril;

 Participação na Palestra “Gestão de Conflitos em IPSS´s”, que decorreu no Centro

Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 5 de junho;

 Participação na Formação Intensiva em “Violência”, que decorreu no Auditório do Ramo

Grande, nos dias 24 e 25 de julho;

 Participação no III Simpósio “Desenvolvimento pessoal e Organizacional - Eu e o Outro: A

resiliência”, que decorreu no Centro de formação e conhecimento do HSEIT, no dia 28 de

setembro;

 Participação no Webinário “Alterações Neurofuncionais na Dislexia do

Desenvolvimento”, que decorreu online através do Instituto CRIAP, no dia 15 de outubro.
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5.3. Serviço de Psicomotricidade

Lar de Idosos e UCCI

 Realização de duas sessões semanais de Atividade Motora Adaptada, na Sala de Convívio

e Instalações Antigas do Lar.

 Realização de sessões individuais de estimulação sensorial e bem-estar, na UCCI, entre

agosto e dezembro.

 Colaboração no projeto Envelhe(Sendo) Cidadão – Click Sénior, com acompanhamento

de dois grupos de idosos do Lar e da UCCI.

 Coordenadora adjunta do serviço de voluntariado da SCMAH.

Psicomotricidade na Comunidade

 Prestação de serviços na Casa do Povo de Santa Bárbara (CPSB), ao abrigo do Protocolo

de parceria da SCMAH com aquela Instituição.

Formação

 Formadora na sessão “Cuidar para um envelhecimento ativo e saudável”, realizada na

Casa do Povo de Santa Bárbara.

 Formadora na disciplina de “Motricidade” na Academia Sénior.

Atividades Pontuais:

 “Afectos com 4 patas” - Terapia Assistida por Animais no Lar e UCCI.

5.4. Serviço de Psicologia

Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)

 avaliação psicológica inicial e contínua dos utentes da UCCI;

 aplicação e cotação de instrumentos de avaliação cognitiva e emocional;

 apoio psicológico regular (semanal, bissemanal e/ou quinzenal);

 atualização dos processos clínicos, com registo de todas as intervenções realizadas.
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Lar de Idosos

 apoio psicológico aos utentes, em consultas de psicologia (psicoterapia e estimulação

cognitiva) e de relatórios de avaliação psicológica (cognitiva e emocional) sempre que

solicitado;

 participação nas reuniões para discussão de casos com a restante equipa técnica, bem

como a partilha de assuntos de interesse para os utentes;

 participação, como monitora, nas sessões de estimulação cognitiva e emocional, que

decorrem no 2º piso, com um grupo de aproximadamente 10 pessoas (apenas durante o

primeiro semestre);

 participação, como monitora de um grupo de idosos, no projecto de informática “Click

Senior” (apenas durante o primeiro semestre, 5ªas feiras, 10h00-12h00);

 apoio na motivação e encaminhamento dos idosos para as atividades de animação

disponíveis;

 colaboração, com a equipa técnica, no desenvolvimento de instrumentos, projetos e

novas metodologias e estratégias de intervenção, visando a melhoria contínua da

qualidade dos serviços prestados pelas diversas valências da Instituição.

Residencial da Sé

 Direção técnica da Residencial da Sé;

 Apoio psicológico aos utentes, sempre que se justifique;

 Apoio semanal/quinzenal ao nível de estimulação cognitiva e emocional aos idosos

(apenas no primeiro semestre);

 Implementação, planificação e acompanhamento inicial, em colaboração com a

encarregada, de um programa de atividades mensal dirigido à população residente;

 Apoio na conceção de instrumentos de trabalho a utilizar nas atividades e

acompanhamento das visitas internas e/ou externas à instituição (Avós Bom Garfo;

Viagem pela Instituição; Avós vão às compras; Os netos vêm ao Lar; Os avós vão à escola

e Hora do conto);

 Reuniões com os residentes para divulgação de alterações aos níveis financeiro e de

oferta de serviços;

 Revisão do Regulamento Interno da Residencial da Sé;

 Realização de entrevistas sociais e organização do processo de admissão;

 Realização de reuniões regulares com utentes e com funcionários para análise e

avaliação do funcionamento dos serviços.
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Outras

 Elaboração de pareceres/propostas/informações à MA;

 Acolhimento e acompanhamento de uma licenciada em psicologia, que desenvolveu

mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde;

 Apoio à gestão de recursos humanos da Instituição, através de:

- realização de entrevistas de emprego para os diversos setores;

- colaboração com a restante equipa na melhoria do processo de avaliação de

desempenho dos colaboradores contratados e efetivos;

- participação em reuniões de equipa, com chefias e colaboradores, em ordem à

análise e resolução de problemas;

 colaboração em processos de seleção e recrutamento de novos colaboradores (quadros

superiores, intermédios e auxiliares de ação direta, entre outros), participando como

elemento da equipa de seleção e na conceção de instrumentos técnicos para o efeito;

 Formadora na Academia Sénior, na disciplina Envelhecimento Ativo: Contributos da

Psicologia.

5.5. Serviços Clínicos

 Designação, e nomeação, do Diretor Clínico da UCCI, especialista em Medicina

Interna.

 Contratação de quatro médicas, das quais uma cardiologista, duas de medicina

interna e uma de medicina geral familiar, em regime de prestação de serviços,

que asseguram serviços clínicos no Lar de Idosos, Residencial da Sé e UCCI.

 O acompanhamento clínico é assegurado, na UCCI, por 3 médicos, com 23 horas

de afetação semanal.

 No Lar de Idosos, o acompanhamento clínico é garantido por uma médica que se

desloca à Instituição três tardes por semana.

 O serviço de disponibilidade ao Lar e UCCI encontra-se garantido.
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5.6. Serviço de Enfermagem

Lar de Idosos

Olhando à realidade socioeconómica da atualidade, verifica-se que a qualidade da prestação de

cuidados ao idoso e pessoa dependente tem vindo a ser dificultada, pois, se por um lado se constata

uma maior exigência por parte dos utentes e suas famílias no que se refere à supracitada prestação

cuidados, por outro os recursos humanos e materiais para garantir essa qualidade exigida são cada

vez mais difíceis de assegurar/adquirir.

Contudo, e apesar das dificuldades que esta realidade nos impõe, foi possível um reforço da equipa

de enfermagem e manteve-se como sua prioridade continuar a evoluir e a garantir essa qualidade

dos cuidados que diariamente presta, de modo a contribuir para o bem-estar dos nossos utentes e

assegurar o conforto na fase final de vida.

Atividades desenvolvidas

 Procedimentos técnicos inerentes aos cuidados de enfermagem a utentes desta faixa

etária e com múltiplas patologias, como por exemplo: administração de injetáveis,

tratamento de feridas, vigilância de sinais vitais, preparação e administração de

medicação, prestação de cuidados de higiene e conforto, algaliações, entubações,

aspiração de secreções, colheitas para análise, registos nos processos individuais, etc;

 Encaminhamento dos utentes ao serviço de urgência hospitalar, com informação clínica

sobre os seus antecedentes de saúde e o motivo do envio, quando se verificam

alterações significativas dos seu estado, que necessite de cuidados diferenciados;

 Encaminhamento dos utentes para as consultas médicas;

 Execução de pedidos, contagem, armazenamento e preparação da medicação, usando o

programa TSR para controlo da medicação;

 Colaboração com a Escola Superior de Saúde na orientação de estudantes de

Enfermagem dos vários anos do curso;

 Consultas de Enfermagem, duas vezes por semana, na Residencial da Sé;

 Continuidade na elaboração e implementação de instruções de trabalho que permitem e

uniformização de procedimentos e respostas mais adequadas às necessidades dos

utentes, nomeadamente, na admissão e internamento, na deslocação ao serviço de

urgência ou a consultas fora da Instituição;
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 Continuidade do protocolo de prevenção de úlceras por pressão, que se tem verificado

ser muito eficiente, sendo a incidência e a gravidade das úlceras por pressão muito

menor, o que se traduz numa melhor qualidade de vida dos utentes e menores custos

associados ao seu tratamento;

 Colaboração nas atividades recreativas do Lar, efetuando sessões de educação para a

saúde.

Unidade de Cuidados Continuados

 constituição duma equipa fixa de enfermagem para a Unidade;

 abertura de concurso, com admissão de mais quatro profissionais de enfermagem que

integram a equipa.

Estas alterações implicaram:

 possibilidade de maior individualização na prestação dos cuidados de saúde;

 procedimentos técnicos, inerentes aos cuidados de enfermagem a utentes de diferentes

faixas etárias, e com múltiplas patologias, como por exemplo: administração de

injetáveis, tratamento de feridas, vigilância de sinais vitais, preparação e administração

de medicação, prestação de cuidados de higiene e conforto, algaliações, entubações,

aspiração de secreções, colheitas para análise, registos nos processos individuais, etc.

 Encaminhamento do utentes ao serviço de urgência hospitalar com informação clínica

sobre os seus antecedentes de saúde e o motivo do encaminhamento, quando se

verificam alterações significativas dos seu estado, que necessite de cuidados

diferenciados;

 Encaminhamento dos utentes para as consultas médicas;

 Execução de pedidos, contagem, armazenamento e preparação da medicação.

5.7. Serviço Social

O Serviço Social da Instituição é, neste momento, assegurado, por duas técnicas de Serviço Social,

uma das quais em estágio profissional, e exclusivamente afeta à UCCI. A outra técnica assegura o

Serviço Social do Lar, exercendo funções de Direção Técnica do mesmo mas também das valências

Cantina Social e do BAT.
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Lar de Idosos

 Desenvolvimento dos procedimentos de admissão de utentes, através da realização de

entrevistas sociais, elaboração de diagnósticos sociais e emissão dos correspondentes

pareceres técnicos;

 Acompanhamento na admissão de utentes, formalização de contrato de prestação de

serviços e alojamento entre a Instituição, o utente e/ou representante legal;

 Realização de visitas domiciliárias para averiguação da situação real dos inscritos;

 Definição de prioridades de admissões através do escalonamento semanal dos casos e

atualização do processo de cada inscrito;

 Acompanhamentos/atendimentos sociais a todos os utentes da Instituição e/ou

familiares;

 Articulação com os técnicos do ISSA, para efeitos de encaminhamento/sinalização de

situações sociais;

 Solicitação de apoios sociais para idosos com baixos recursos económicos,

nomeadamente para próteses dentárias, oculares, auditivas, medicação, entre outros;

 Informação aos familiares e/ou idosos acerca de benefícios da Segurança Social (pensões

que os utentes possam requerer, complementos ou outros benefícios);

 Requerimento de prestações sociais, junto da Segurança Social e apoio no

preenchimento de formulários;

 Atualização da Lista de Espera, na Plataforma SIADS, e introdução das escalas de Barthel

(grau de dependência) e Escala de Gignon (avaliação da situação social) dos candidatos;

 Revisão e atualização do Regulamento Interno do Lar e Contrato de Prestação de

Serviços e Alojamento;

 Apoio na gestão de conflitos entre utentes;

 Promoção de Reuniões com a Equipa Técnica Multidisciplinar e Auxiliares de Apoio a

Idosos.

Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)

 Apoio psicossocial aos utentes, e respetivas famílias, na gestão/programação de altas;

 Conceção de todos os instrumentos de gestão da Unidade, nomeadamente, modelo de

ficha de registos diários/diligências efetuadas, de relatório social e de visita domiciliária e

de informação social;

 Atendimentos aos familiares para diagnóstico social da situação e programação da alta;

 Aplicação de Escalas, nomeadamente Escala de Zarith, para avaliação da sobrecarga do

cuidador e Escala de Gignon, para avaliação da situação social;
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 Acompanhamento social aos utentes e familiares que beneficiam dos serviços da

Unidade, enfatizando a relevância dos fatores psicossociais, fundamentais para o

tratamento, reabilitação, readaptação e para a reintegração dos doentes nos respetivos

ambientes sociais, ajudando-os no desenvolvimento de todas as suas potencialidades;

 Apoio psicossocial ao doente e à família, bem como ao nível da articulação dos serviços,

assegurando assim a ligação destes à rede de suporte informal e formal e o planeamento

da continuidade dos cuidados após a alta. O processo é realizado com o utente e/ou

cuidador e família para verificação das condições adequadas à transferência segura do

doente para o domicílio ou Instituição de acolhimento;

 Informação aos familiares, acerca das respostas existentes na comunidade e no

encaminhamento das situações para os serviços adequados, nomeadamente Lares de

Idosos, Casas de Saúde, Serviços de Apoio Domiciliário, ou outros;

 Participação em reuniões semanais da Equipa Técnica Multidisciplinar, para discussão

dos casos, criação e avaliação dos Planos Individuais de Intervenção (PII´S), discussão

sobre possíveis pedidos de prorrogação e programação conjunta de altas.

Formação

 Participação, como Formadora, na Casa do Povo de Santa Bárbara, com as temáticas

Processo de Envelhecimento e Cuidar e Ser Cuidado, aos Auxiliares do Centro de Dia e

ATL.

Outras Atividades

 Realização de atendimentos, mediante situações ou pedidos de apoio social à Instituição,

por famílias carenciadas, ou por indivíduos com dificuldades económicas;

 Acompanhamento e orientação de uma estagiária do Curso de Gerontologia do Instituto

Politécnico de Leiria.

 Orientação de uma estagiária de Serviço Social, ao abrigo do programa Estagiar L, desde

outubro de 2014.

 Apoio no acolhimento e integração de novos estagiários;

 Representação da Instituição nas reuniões do CRAII (Centro de Recursos e Apoio

Integrado a Idosos).
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5.8. Serviço de Educação Social

Lar de Idosos

 Coordenação da animação do Lar, contando com uma nova equipa de duas animadoras

para esse efeito e com o envolvimento regular e esporádico de alguns técnicos da

Instituição. Orientação, implementação e acompanhamento dos planos e atividades de

ocupação/animação/estimulação com e para os idosos, apostando na animação em

pequenos e grandes grupos ou em intervenções individuais, que decorreram no Lar e na

comunidade, bem como através de partilhas intergeracionais.

 Participação nos processos de inscrição e admissão para do Centro de Dia.

 Participação, com a equipa técnica, em reuniões mensais de “discussão de casos”.

 Colaboração no desenvolvimento do plano de animação do Lar “Residencial da Sé” e

realização de intervenções quinzenais no âmbito da estimulação psicossocial.

 Coordenação da Academia Sénior.

 Orientação e avaliação de estagiária da Licenciatura em Educação Social, em fase de

estágio curricular.

Serviço de Apoio Domiciliário

 Direção Técnica do SAD, com a responsabilidade pela gestão desta valência, com vista à

promoção da melhoria da qualidade dos serviços prestados, nomeadamente através da

implementação de documentos e procedimentos diversos necessários e exigidos para o

seu eficaz funcionamento e de articulação com os utentes e serviços administrativos ou

outros setores e técnicos da Instituição.

 Realização das inscrições e gestão das admissões e das vagas para os diversos serviços do

SAD.

 Coordenação, supervisão e acompanhamento das equipas de colaboradores.

 Avaliação da satisfação dos utentes e seus cuidadores.

Outras atividades

 Realização de pesquisas/estudos para atualização e reflexão sobre as problemáticas

subjacentes ao funcionamento do Lar e à formação de seniores.
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 Administração do facebook da Instituição, sobretudo no âmbito da divulgação das

iniciativas realizadas pelos utentes.

 Colaboração em projetos/iniciativas diversas que foram surgindo ao longo do ano na

Instituição.

5.9. Serviço de Nutrição

O Serviço de Nutrição é diversificado, uma vez que o trabalho desenvolvido tem como destinatários

diferentes faixas etárias e estados de saúde. As suas áreas de atuação são transversais a todas as

valências, com exceção da Escola Profissional: restauração coletiva, higiene e segurança alimentar,

qualidade alimentar, educação alimentar, e sensibilização/formação de utentes e funcionários.

No Lar de Idosos e UCCI, atua ainda na área da nutrição clínica, permitindo uma manutenção e/ou

promoção do estado clínico dos utentes.

Atividades desenvolvidas

 Elaboração semanal das ementas, e atualização de capitações das refeições, para o Lar

de Idosos e Lar Residencial da Sé.

 Supervisão do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações em

todas as cozinhas, tal como do empratamento.

 Atualização do mapa de tarefas da cozinha do Lar de Idosos.

 (Re)avaliação nutricional individualizada dos utentes do Lar e da UCCI, em risco de

desnutrição, ou desnutridos e/ou com patologias graves, e posterior adequação da

suplementação nutricional, após pareceres clínicos, da enfermagem e do encarregado

responsável pelos utentes.

 Requisição e prescrição de suplementos nutricionais para os utentes do Lar e da UCCI.

 Participação nas reuniões multidisciplinares da equipa técnica e nas de discussão de

casos, quer para o Lar de Idosos (frequência mensal), quer para a UCCI (frequência

semanal).

 Compilação, elaboração e revisão de documentos, no âmbito da implementação do

sistema da HACCP, pela empresa externa Valeska & Rosa.

 Participação na sessão de esclarecimento promovida pela Ordem dos Nutricionistas

sobre a convergência da profissão de dietista para nutricionista, realizada no Palácio dos

Capitães-Generais, e que contou com a presença da Bastonária da Ordem (7 de janeiro).



Relatório de Atividades 2015

59

 Criação de um mapa de tarefas para a cozinha do Apoio Domiciliário (junho).

 Orientação do estágio de formação prática em contexto de trabalho na cozinha do Lar,

de dois formandos de um curso pré-profissionalizante da Escola Básica Integrada de

Angra do Heroísmo (de outubro de 2014 a maio de 2015), e de um formando do mesmo

curso a partir de outubro;

 Exercício das funções da técnica de Higiene e Segurança no Trabalho, até setembro, nas

seguintes áreas:

- Distribuição dos registos de higienização das casas-de-banho e da cozinha da Creche e

Jardim-de-Infância da Guarita;

- Supervisão do plano de higienização para a cozinha do Lar de Idosos;

- Fardamentos;

- Apoio ao Serviço de Medicina do Trabalho.

 Participação no estudo nacional sobre os hábitos alimentares em idosos em contexto

comunitário e residência em lares, promovido pela Unidade de Epidemiologia do

Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, da Faculdade de Medicina de Lisboa,

denominado “Estado nutricional dos idosos portugueses: Estudo de prevalência nacional

e construção de um sistema de vigilância”, com alguns utentes do Lar de Idosos e do Lar

Residencial da Sé (de outubro a dezembro).

 Colaboração com a Casa do Povo de Santa Bárbara, de acordo com o protocolo assinado

com a SCMAH, nas áreas da restauração coletiva, higiene e segurança alimentar e

qualidade alimentar: construção de ementas, plano e registos de higienização, capitações

e visitas frequentes às instalações (a partir de novembro).

 Formadora na Academia Sénior da disciplina de Alimentação e Nutrição Para a Vida, até

final de dezembro.

 Formanda, no curso de formação sobre HACCP, Higiene e Segurança Alimentar,

promovido pela Escola Profissional da SCMAH (de 9 a 18 de dezembro).

 Participação nas atividades comemorativas desenvolvidas:

- Elaboração das ementas para os lanches do Dia da Mãe, para as Creches e Jardim-de-

Infância (9 de maio);

- Formadora convidada nas sessões “Workshops Nutricionais”, na campanha do mês do

Coração Ativo, da Casa do Povo de Santa Bárbara (26 de maio);
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- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, numa sessão de esclarecimento na

Sala de Convívio, e entrevistada convidada, no programa semanal da Dª Zita Lima, na

Ratel Web Radio (16 de outubro).

5.10. Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho

 Atualização das fichas técnicas e de segurança dos produtos que se encontram em cada

piso/setor do Lar de Idosos.

 Avaliações de riscos nas diversas categorias profissionais no Lar de Idosos.

 Acompanhamento da desratização e desbaratização nas valências Lar de Idosos, Creche

da Guarita e S. Carlos, Cozinha do Apoio Domiciliário e Residencial da Sé.

 Supervisão do Plano de Higienização na cozinha do Lar de Idosos.

 Agendamento das consultas e apoio à Médica do Trabalho e desenvolvimento de outros

procedimentos relacionados com a saúde do funcionário.

 Aquisição de novo fardamento para os funcionários, e entrega do mesmo, em alguns

setores do Lar de Idosos.

 Gestão dos processos dos acidentes de trabalho ocorridos na Instituição, com registo e

encaminhamento dos mesmos para as entidades competentes.

5.11. Serviço de Voluntariado

 Realização de reuniões mensais, dinamizadas pela coordenação.

 Assinatura dos Contratos de Voluntariado com 6 Voluntários que terminaram o período

experimental.

 Comemoração do Dia Internacional do Voluntário, nos dias 05 e 06 de dezembro, com

convívio, na Sala de Convívio do Lar, mensagem pelo Provedor da Instituição,

apresentação de testemunhos, atividades diversas, entrega de prenda aos Voluntários e

atribuição de Louvor à Voluntária D. Maria Filomena Mendes, que durante vinte anos

exerceu atividade voluntária na Santa Casa. Foi ainda desenvolvida uma ação de rua

“Abrace esta Causa”, tendo em vista a divulgação do serviço e a sensibilização da opinião

pública para o Voluntariado. Em casa de alguns idosos, utentes do SAD, foi desenvolvida,

pelos voluntários, a atividade “Sorrisos no Domicílio”.

 Atualização dos Mapas de Tarefas e Mapas de Distribuição dos voluntários pelos setores

do Lar.

 Início do processo de revisão e de atualização do Regulamento Interno.
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 Promoção de duas ações de formação para voluntários: “Cui(dar) e “Comunicando Amor

enquanto Cuida”.

 Participação de um voluntário na composição gráfica e paginação da Revista Mensageiro.

 Integração dos voluntários em diversas atividades da Instituição – projeto Cui(DAR), Click

Sénior, Cuidados e Beleza, participação nas atividades de animação e apoio à terapia de

grupo.

Este Serviço de Voluntariado contou com um total de 35 voluntários, dos quais 28 mulheres e 7

homens. Durante o ano registaram-se 17 admissões e 5 desistências. As desistências aconteceram

por motivos de: ingresso no mercado de trabalho, incompatibilidade de horários para o exercício do

voluntariado, doença e ingresso na universidade para prosseguimento de estudos fora da ilha.

Durante o ano foram registadas um total de 3031,81 horas de trabalho voluntário na Instituição.

O trabalho voluntário decorreu na Capelania, Departamento de Comunicação e Imagem, Residencial

da Sé, Lar de Idosos e UCC, tendo sido a intervenção mais expressiva a desenvolvida no Lar de Idosos

e na UCCI.

A todos os voluntários foram garantidos, conforme legislação aplicável, seguro de acidentes de

trabalho, suporte de despesas derivadas do trabalho voluntário (pagamento de deslocações quando

efetuadas em transporte coletivo e mediante apresentação de comprovativo de despesa feita e

almoço aos voluntários cuja atividade seja igual ou superior a três horas diárias) e atribuição do

desconto de 10% na Farmácia da Misericórdia de Angra, conforme atribuído aos irmãos da

Instituição.

5.12. Cantina Social

A Cantina Social é coordenada pela técnica de Serviço Social da Instituição. Dispõe-se de uma nova

resposta social, desde dezembro de 2014, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, criada

mediante a celebração de Protocolo com o ISSA, possibilitando, inicialmente, a entrega de 50

refeições, de segunda a sexta-feira. Contudo, em fevereiro, foi feita uma adenda ao Protocolo, tendo

o mesmo reduzido para 30 o número de refeições diárias a fornecer.

Atividades desenvolvidas

 Atendimentos aos utentes e apoio psicossocial;

 Entrevista social a potenciais utentes e encaminhamento da situação para outras

respostas;
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 Preenchimento das listagens mensais para o ISSA, com os dados dos agregados familiares

e respetiva faturação;

 Elaboração de mapas mensais dos utentes que beneficiam das refeições;

 Tratamento de Reclamações.

Síntese Estatística

Como se pode verificar, foram abrangidos pela Cantina Social, um total de 17 agregados familiares,

dos quais 9 procuraram o Serviço Social para inscrição e 8 foram sinalizados pela Equipa do Núcleo

de Ação Social do ISSA.

Foram entregues 30 refeições, de segunda a sexta-feira.

No que concerne a capitação mensal dos agregados que beneficiaram das refeições, pode-se

constatar que se tratou de públicos desprotegidos, na sua maioria, com capitações mensais iguais ou

inferiores a 20,00 €.
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Mensalmente, foram confecionadas e entregues, cerca de 600 refeições. No mês de janeiro houve

um aumento de refeições pois, na altura, a Instituição ainda tinha Protocolo estabelecido para 50

refeições.

Durante o ano foram confecionadas 7726 refeições nesta resposta social.

5.13. Banco de Ajudas Técnicas (BAT)

O BAT é coordenado pela técnica de Serviço Social, e desenvolveu as seguintes atividades:

 Atendimentos presenciais e/ou telefónicos a requerentes, ou possíveis beneficiários do

BAT.

 Criação de um Regulamento Interno.

 Melhoria de instrumentos de trabalho, relativos aos procedimentos de inscrição para

aquisição de ajudas técnicas.

 Atualização das listas de espera.

 Atualização da lista de ajudas técnicas afetas ao BAT.

 Aquisição/Renovação e Manutenção dos equipamentos.

 Visitas domiciliárias, de forma a averiguar o estado dos equipamentos e avaliação do

serviço prestado.

5.14. Economato e Aprovisionamento

 Aprovisionamento e inventário das Cozinhas do Lar de Idosos, Creches, SAD, Lavandarias

e Costura.

 Gestão de stocks – faturação (registos de entradas e saídas de mercadorias).

 Confirmação de stocks e gestão dos armazéns.

 Lançamento das faturas no Programa Caixa.

 Distribuição de produtos de higiene e géneros alimentares, pelos pisos e Cozinha.

 Seleção semanal de produtos e quantidades de acordo com as ementas.

 Atualização trimestral e semestral dos melhores preços do mercado.

 Coordenação do Serviço de Manutenção do Lar e do pessoal da Cozinha do Lar. Neste

último caso, a gestão é feita conjuntamente com a Nutricionista da Instituição.

 Elaboração dos mapas de horários e férias do Pessoal da manutenção, Cozinha do Lar, do

SAD e Encarregados.

 Controlo mensal da pesagem das roupas das lavandarias. De salientar o registo das

pesagens na Lavandaria: 382.56Kg/dia, 11.636,21kg/mês e 139.634,55kg/ano.
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5.15. Serviços Administrativos

Passado que está mais um ano, é tempo de proceder ao balanço das atividades realizadas, tendo em

conta o volume de trabalho imputado aos Serviços Administrativos desta Instituição, como principal

responsável por todos os processos burocráticos e administrativos relacionados com as diversas

Valências da Misericórdia.

Os Serviços Administrativos, como é natural, articulam a sua atuação em estreita colaboração com os

diversos sectores e Valências da Instituição.

Atividades Desenvolvidas

Inscrições Processamentos Gestão de Pessoal
Lar de Idosos Mensalidades/Utentes Vencimentos

Centro Geriátrico Despesas/Utentes Horários de Trabalho
Apoio ao Domicílio Mensalidades/Creches Contratos de Trabalho

Complexo Habitacional S. Carlos Mensalidades/Jardim de
Infância Mapa de Férias

Lar Residencial da Sé Apoio ao Domicílio Faltas
Irmãos Rendas Absentismo

Promoções/Diuturnidades
Relatório uníco

Caracterização do Quadro de Pessoal

Durante o ano, não se verificaram alterações de fundo, face ao ano de 2014. Manteve-se os sistemas

e práticas já implementadas e controlo dos processos, com vista à melhoria da qualidade de trabalho

e redução de irregularidades e incorreções detetadas ao longo do processo de trabalho.

Pela análise dos resultados obtidos, constatou-se que se manteve a qualidade dos serviços

prestados.

Idade
N.º de Funcionários Habilitações

Masculino Feminino 4.º Ano 6.º Ano 9.º Ano 12.º Ano Licenciatura
25-29 - - - - - - -
30-34 1 2 - - - 3 -
35-39 1 1 - - - 2 -
40-44 1 2 1 2
45-49 1 1 - 1 - - 1
50-54 1 - - 1 - - -
55-59 - 1 - 1 - - -
60-64 - -

65 1 - 1 - - - -
Total 13

Média/Idade 42
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Breve Análise ao Balanço e à Demonstração de Resultados

I. Balanço

A 31/12/2015 o Ativo Líquido da Santa Casa cifrava-se em 37.296.771€ (Trinta e Sete milhões
duzentos e noventa e um mil e setecentos e setenta e um euros) reflectindo um acréscimo relativamente
ao apresentado no exercício anterior, em cerca de 0,03%.

Nas principais rubricas do Balanço observa-se a evolução seguinte:

O Ativo não C orrente tem maior expressão no total do ativo, que representa cerca de 90% do total.

Os Investimentos financeiros representam 66% desta rubrica e estão compostos essencialmente pelo
capital da CEMAH, registado pelo Método da Equivalência Patrimonial, conforme normativo contabilístico
para as entidades do sector não lucrativo e ascendem a 22.437.373€.

O Ativo Corrente , que ascende este ano a 3.669.627€, representa cerca de 9% do total, tendo
aumentado em cerca de 69% relativamente ao exercício transacto, espelhando-se, assim, nas diversas
rubricas:

Na rubrica de Inventários verifica-se uma diminuição de 0.01%, que representa o valor de 357.750€
(359.692€ em 2014), em virtude da abertura de posto farmacêutico na Ilha Graciosa;

As Dívidas de T erceiros , tendo este ano aumentado em 17%, ascendem aos 343.671€ (291.446€ em
2014), no qual:
- a dívida de clientes, composta na sua grande maioria por dívidas relacionadas com a Farmácia, que
ascende a 211.305€ (127.757€, em 2014);
- a dívida dos utentes, que ascende a 120.087€ (156.210€ em 2014);
- a rubrica de clientes e utentes de cobrança duvidosa ascende, este ano, a 23.406€ (17.328€, em 2014);

As Outras Contas a R eceber aumentaram significativamente relativamente a 2014, atingindo um valor
de 2.345.648€ (1.006.296€ em 2014) devido essencialmente aos subsídios do Fundo Social Europeu
concedidos à Escola Profissional  (ver nota 13).

Os Fundos Patrimoniais atingem, em 2015, os 31.875.624€, representando 85% do total dos recursos
disponíveis, aumentando em cerca de 1% comparativamente a 2014, sendo que os Fundos Alheios
financiam em 14%, ou seja, o nível de endividamento da Instituição, em 2015, representa 14% (13%, em
2014).

O aumento nos Fundos Patrimoniais deve-se, essencialmente, ao resultado liquido apurado em 2015 em
parte justificado pela aplicação do método de equivalência patrimonial (nota 15).
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O Passivo C orrente representa, este ano, 99% do total do passivo, compreendendo:

- A rubrica Outras Contas a P agar , que ascende a 2.624.963€, registando um aumento de 80%
respeita, na sua maior parte, ao valor dos protocolos assinados entre a Escola profissional e o Banif no
valor de 1.870.306€, representando 71% desta rubrica, a remunerações a liquidar (férias e subsídios de
férias no valor de 522.766€) e ao Fundo de Internados, no valor de 114.022€, e outros (ver nota 19).

- Os Empréstimos Bancários , que ascendem este ano a 1.393.809€, sendo esta rubrica subdividida em
vários descobertos bancários e um financiamento obtido sob a forma de conta caucionada junto ao BPG.
- A dívida a Fornecedores , que atinge os 382.262€, diminui em relação a 2014, em 31%.

O Passivo Gratuito (fornecedores, estado e outros credores) ascende a 3.104.353€ e corresponde a
cerca 57% do Passivo.
É de constatar que a dívida remunerada (dívidas a instituições de crédito) corresponde a 25% do total do
Passivo e atinge os 1.393.809€, conforme discriminado na nota 17 do Anexo às Demonstrações
Financeiras.

No quadro seguinte aparecem espelhadas as evoluções comparativas da situação líquida ao longo dos
últimos três anos:

Evolução Comparativa 2013 2014 2015

Activo Líquido
37.587.284 36.041.198 37.296.771

Resultado Líquido
1.716.767 -291.546 1.004.858

Fundo de Capital
33.079.152 31.524.929 31.875.624
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II. Demonstração de Resultados

Para o Resultado Líquido global de 1.004.858,12€ positivos contribuíram, de forma significativa, o
resultado líquido da CEMAH aplicado pelo método da equivalência patrimonial de acordo com o
normativo contabilístico em vigor para as ESNL e o resultado obtido individualmente pela Farmácia, cujo
lucro reverte a favor da obra social.

Relativamente ao peso estrutural das principais rubricas de Ganhos e Gastos, destacam-se:

1. As Vendas e Serviços P restados , tendo um valor total de 5.171.631€, constituem 57% do
total dos proveitos. As vendas realizadas pela Farmácia constituem 68% desta verba, tendo
aumentado 43% em relação a 2014.
Os serviços prestados que incluem, no seu conjunto, as mensalidades dos utentes do Lar de
Idosos, Centro Geriátrico/Unidade de Cuidados Continuados, Creches, Apoio ao Domicílio,
Residencial da Sé, Apartamentos e Centro de Fisioterapia, representam 32% no conjunto,
diminuindo em 0,03%, relativamente a 2014.

2. Os Subsídios à E xploração constituem 35% do total dos proveitos e aumentaram em 10%
comparativamente a 2014. São constituídos na sua totalidade pelos apoios financeiros
concedidos por entidades oficiais às diversas valências. Este aumento deve-se essencialmente
aos subsídios da Direção Regional da Segurança Social e Unidade de Saúde da Ilha Terceira
às Valências de Lar e Unidade de Cuidados Continuados.

3. O Custo das Mercadorias Vendidas e Matéri as Consumidas , no valor total de 3.060.908€,
representando 37% dos gastos totais, é constituído em 83% pelas mercadorias vendidas pela
Farmácia, sendo os restantes 17% correspondentes ao custo das matérias consumidas, tendo
este ano aumentado em 32% relativamente ao ano transato.

4. Os Fornecimentos e Serviços Externos, que ascendem este ano a 814.469€, representam
cerca de 9% dos gastos totais, tendo diminuido 0% relativamente a 2014 (ver nota 23).

- Os honorários pagos representam 20% desta rúbrica, num valor de 163.819€, diminuindo 28%
comparativamente a 2014, assim distribuídos:

- Professores da Escola Profissional: 113.787€ (143.990€ em 2014);
- Enfermeiros: 6.813€ (6.813€ em 2014);
- Médicos e Fisioterapeutas: 22.890€ (27.830€ em 2014);
- Restantes profissionais livres: 20.329€ (21.008€ em 2014).

- As despesas com serviços essenciais como: comunicações, água, gás e electricidade, num
valor global de 273.796€ (267.756 euros em 2014), aumentando em 2%, representam 33% desta
rubrica.

- As despesas com conservação e reparação de equipamentos e imóveis representam 11%,
aumentando em 17% face a 2014.

- As despesas com limpeza, higiene e conforto representam 3%, aumentando em 8%.

- As despesas com material de escritório e materiais de desgaste rápido no valor de 44.735€,
representam 5%, aumentando 20% face a 2014.

5. Os Gastos com o pessoal constituem cerca de 43% dos gastos totais, aumentaram em
relação ao ano anterior em 0,4%.

6. Os Ganhos e P erdas imputados de subsidiárias, num valor total positivo de 548.928 €
representam 6% do total dos ganhos, e são constituídos pelo reconhecimento do resultado da
CEMAH de 2015 derivado da aplicação do método da equivalência patrimonial.
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7. Os Outros Rendimentos e Ganhos no valor total de 262.016€ representam 3% do total dos
ganhos, tendo diminuído 22% em relação a 2014. Englobam na sua maioria as rendas, os
donativos e os descontos de pronto pagamento recebidos.

8. Os Outros Gastos e P erdas , num valor de 363.627€, representam 4% do total dos gastos,
sendo constituídos na quase totalidade pelos subsídios pagos aos alunos da Escola
Profissional (alimentação, transporte e bolsas).

9. Nas Depreciações e A mortização dos Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis , verifica-se uma
diminuição de 3% face ao exercício transato.

10. Os Juros e Rendimentos S imilares Obtidos diminuíram 17% face aos valores de 2014 e são
constituídos na sua maioria pelos valores obtidos em depósitos bancários.

11. Os Gastos e P erdas de financiamento diminuíram em 67%, e na sua maioria englobam o
valor de juros suportados em empréstimos e comissões bancárias.

No quadro seguinte aparecem reflectidas as evoluções comparativas do Custo de Mercadoria
Vendida e Consumida, Custos com Pessoal e Fornecimentos de Serviços Externos ao longo dos
últimos três anos:

Evolução Comparativa 2013 2014 2015

Custos:

CMVC 2.530.622 2.305.192 3.060.908

Custo com Pessoal 3.405.374 3.508.410 3.521.467

Forn. e Serviços Externos 804.495 818.422 814.469

Proveitos:

Vendas 2.662.677 2.431.357 3.491.807

Prestações de Serviços 1.703.590 1.680.316 1.679.824

Subsídios à Exploração
2.661.047 2.870.477 3.160.518

Proveitos Financeiros
34.918 6.946 5.750
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Breve Análise aos Resultados por Valências

VALÊNCIA 2015 2014 Diferença Var%

LAR DE IDOSOS -69 228 -203 883 134 655 -66%

UCC (C. Geriátrico em 2014) -8 436 -196 941 188 505 -96%

APOIO AO DOMICILIO -653 2 693 -3 346 -124%

Terceira Idade -78 317 -398 131 319 813 -80%

JARDIM DE INFÂNCIA -7 389 -9 859 2 470 -25%

CRECHE da GUARITA -8 880 -7 978 -901 11%

CRECHE de C.CARLOS 2 262 -2 530 4 791 189%

Infância -14 007 -20 367 6 360 -31%

SANTA CASA - SEDE 20 804 20 717 87 0%

QUINTA DE S.LUIS -9 476 -26 398 16 922 -64%

LAR -RESIDENCIAL DA SÉ 4 068 3 528 541 15%

APARTAMENTOS DE.S.CARLOS 17 892 14 786 3 106 21%

Sede e Residências 33 288 12 633 20 655 163%

CENTRO de FISIOTERAPIA -8 635 29 392 -38 027 -129%

FARMÁCIA 486 112 305 110 181 002 59%

Saúde 477 477 334 502 142 975 43%

ESCOLA PROFISSIONAL 37 489 121 636 -84 147 -69%

Resultado antes de aplicação do
MEP* (1) 455 930 50 274 405 656 807%

Resultado da CEM pelo MEP* (2) 548 928 -341 819 890 747 -261%

RESULTADO LÍQUIDO  (1)+(2) 1 004 858 -291 545 1 296 403 -445%

*MEP - Método de Equivalência Patrimonial aplicado na valorização da comparticipação financeira na
CEMAH

Conforme o MEP na valorização da comparticipação financeira na CEM, de acordo com legislação em
vigor, nos resultados da Instituição é refletido 100% do resultado apurado na CEM.
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O RESULTADO LIQUIDO

Pela análise dos resultados por Valências, constata-se um aumento do Resultado do Exercício
da Instituição (antes da aplicação do MEP) de 405.656€, em relação ao ano anterior.

Este aumento prende-se, na sua maior parte, com celebração do Protocolo da Unidade de
Cuidados Continuados (UCC) com 36 camas, a partir de janeiro de 2015, convertendo assim as vagas
contratualizadas anteriormente pelo Protocolo do Centro Geriátrico. Conforme o Protocolo da UCC o
financiamento nos primeiros 8 meses da vigência abrangia todas as camas contratualizadas e não
apenas ocupadas, de acordo com a legislação geral, que se aplica a partir de 9º mês, traduzindo-se num
acréscimo da receita de 194%, relativamente ao ano transato.

A diminuição da Taxa de Ocupação desde setembro traduz-se na redução do financiamento na UCC:
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Por outro lado, os custos com contratação dos recursos humanos, equipamentos e material
clinico, exigidos pela Legislação aplicável, tinham sido acrescidos progressivamente durante o
ano:
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A taxa de aumento de custos com pessoal na UCC representa 31%, em relação ao ano anterior.

Face ao referido, o resultado negativo da UCC referente ao exercício (-€8.436), melhorou em 96%,
relativamente ao ano anterior. A partir de setembro, o resultado depende da taxa de ocupação, a qual é
resultante da aprovação de admissão dos utentes pela a Equipa de Coordenação Regional. Nesta
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vertente, a legislação prevê a possibilidade da reserva de lugares acima de uma taxa de ocupação a
definir contratualmente, os quais serão financiados na totalidade. No entanto, a referida taxa ainda não
foi contratualizada, sendo qua as camas sem ocupação não estão financiadas.

Destaca-se uma redução da taxa de ocupação ao longo do ano:

O resultado negativo do Lar de Idosos regista um decréscimo em 66% face à imputação da parte
dos respetivos custos com pessoal técnico superior da área social, fisioterapia, nutrição, na UCC.

Desta forma, o resultado global das valências Lar de Idosos e UCC regista uma redução do
resultado negativo em 81% ( €323mil), em relação ao ano anterior, quando ainda estava em
funcionamento o Centro Geriátrico.

ANO 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Resultado Global -77 664 -400 824 -453 045 -731 036 -816 670 -846 964 -772 074 -1 292 846
Variação % -81% -12% -38% -10% -4% 10% -40%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Taxa de Ocupação na UCC - %

LD - 32 camas 100,00 95,80 84,88 90,00 93,95 92,40 94,25 47,28 96,25 88,00 81,00 90,00
MD -  4 camas 90,32 100,00 11,29 32,50 58,06 86,67 75,00 50,00 46,00 24,00 0,00 0,00
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A FARMÁCIA

Para o Resultado Líquido, referente ao exercício contribuem positivamente, com maior expressão, os
lucros da Farmácia, de 486.112, verificando-se um aumento de 59%, em relação ao exercício anterior,
na sequência dos seguintes fatores:

1) Abertura de um Posto farmacêutico na Ilha Graciosa em dezembro de 2014, cujas vendas em 2015
representam 34% no total das vendas apuradas nas farmácias da Instituição.

1) Transformação do Posto de São Mateus em Farmácia, em maio de 2014, o que se traduziu num
aumento das vendas nesta localização, em 27% (€111.802).

3) Redução das vendas na Farmácia da Guarita , em 10% (€191 872).

Os resultados apurados por localização podem ser apresentados de seguinte forma:

ANO GUARITA S.MATEUS ILHA GRACIOSA

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Vendas 1 763 057 1 954 929 532 684 420 882 1 196 065 55 545

Resultado Bruto 477 262 537 633 141 710 114 685 316 048 14 261

Custos com Pessoal -250 668 -254 524 -56 451 -52 291 -58682 -5 174
Pessoal/Vendas % -14% -13% -11% -12% -5% -9%

RESULTADO LIQUIDO 172 030 246 140 76 957 52 583 237 125 6 387
Margem Liquida/Vendas % 10% 13% 14% 12% 20% 11%

Destaca-se melhor performance no Posto da Ilha Graciosa, cujo resultado representa 49% do
resultado global apurado nas farmácias da Instituição, com uma margem liquida de 20%.

51%
15%

34%

Vendas nas Farmácias da SCMAH em
2015

GUARITA S.MATEUS ILHA GRACIOSA

As Vendas no Posto Farmacêutico na Ilha Graciosa representam 34% no total das vendas
obtidas.
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Evolução dos resultados por Localização

Vendas Resultado Bruto Custos com Pessoal RESULTADO LIQUIDO

Constata-se um aumento das vendas na Farmácia de S. Mateus em 27%, relativamente ao ano transato, o que
permitiu compensar a maior parte da redução das mesmas na Farmácia da Guarita, que representa 10%.

A redução das vendas na Farmácia da Guarita prende-se com os fatores:

 Conjuntura atual do mercado: limitação do poder de compra do consumidor e baixa dos preços
para genéricos;

 Concorrência, devido à abertura no final de 2013, duma farmácia numa localização próxima;
 Meio envolvente: mudança da localização do hospital.

RESULTADO GLOBAL NA FARMÁCIA
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Evolução do Resultado Global na Farmácia

Vendas Resultado Bruto Custos com Pessoal RESULTADO LIQUIDO

Verifica-se um decréscimo das vendas num período analisado de 5 anos, registando um ponto mínimo
em 2014, com 21% da redução, e um pico máximo em 2015, com 51% de aumento, em relação a 2011.

2015 2014 2013 2012 2011
VENDAS 3 491 806 2 431 356 2 662 656 2 740 075 3 067 800

variação % 44% -9% -3% -11%
Resultado Bruto 935 020 666 579 724 904 708 322 805 216
Margem Bruta % 27% 27% 27% 26% 26%

Custos com Pessoal -365 801 -311 989 -353 959 -255 474 -294 377

RESULTADO LIQUIDO 486 112 305 110 319 793 304 386 321 905
Margem Liquida % 14% 13% 12% 11% 10%
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CENTRO DE FISIOTERAPIA

O resultado no Centro de Fisioterapia sofreu uma redução em relação ao ano transato, passando
a negativo de -€8.635, devido ao decréscimo da faturação na sequência da alteração da legislação em
2014 relativa à comparticipação dos tratamentos pelo Sistema Regional de Saúde. Visando a
sustentabilidade deste setor a Instituição está a desenvolver projeto de conversão do Centro de
Fisioterapia para Clinica de Reabilitação.
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Evolução dos Resultados no Centro de Fisioterapia

FATURAÇÃO RESULTADO LIQUIDO

VALENCIAS ABRANGIDAS PELOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Com a entrada em vigor, a partir de janeiro de 2014, do Novo Modelo de Comparticipação Valor –
Cliente, tinham sido alterados os montantes dos Subsídios de Exploração, os quais são atualizados
anualmente, em função das vagas contratualizadas e o montante de comparticipação familiar registado
no ano. Desta forma, o montante dos subsídios de exploração para 2015 foi reduzido para valência Lar
de Idosos, em €44mil mil, acumulando corte nesta valência desde 2014, de €109 mil.

No âmbito dos fluxos da Tesouraria esta redução, foi equilibrada pelo pagamento dos retroativos, no
valor de €82 mil, referente aos custos com pessoal ao abrigo do Protocolo de 2013, quando em 2014
tinha sido atribuído €79mil, referente aos anos 2011 e 2012.

Contratos de Cooperação «Valor Cliente» - 2015
Nº Vagas

contratualizadas Valor Padrão

Valência € ut/mês

Lar de Idosos 153 845,48 €
Apoio Domiciliário 135 175,82 €
Creche da Guarita 36 393,66 €

Creche de S. Carlos 26 393,66 €
Jardim de Infância 60 333,99 €

Valor de Financiamento mensal = Valor Padrão - Valor de Comparticipação do utente (80% sobre
rendimento mensal liquido).
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Protocolo  de Cuidados Continuados ISSA USI Total
€ ut/dia € ut/dia € ut/dia

Ocupação Ocupação Medicam/
fraldas

Unidade de Longa Duração 29,81 € 45,75 € 13,24 € 88,80 €
Unidade de Media Duração 29,34 € 19,61 € 11,24 € 60,19 €

Valor de Financiamento mensal = Valor/dia – Valor de Comparticipação do utente/dia (1/30 X 80%
sobre rendimento mensal liquido por capita) X Nº dias.

A redução significativa dos resultados negativos no Lar de Idosos, em 66%, e UCC/Geriátrico (em
2014), em 96%, deve-se aos motivos acima referidos.

O resultado do Apoio ao Domicilio sofreu uma redução em €3.346, relacionada com o acréscimo
de custos com pessoal.

O resultado negativo das Valências de Infância regista um decréscimo no seu conjunto, em 31%
(€6.360), verificando-se um aumento do resultado na creche de S. Carlos, devido à diminuição de
custos com pessoal, e no Jardim de Infância, relacionada com aumento das mensalidades.

Outras Atividades
A diminuição do resultado negativo na Quinta de S.Luis, em 64% (€17 mil) , prende-se com

o arrendamento da Quinta, incluídos custos com dois funcionários, a partir de maio.
Os Resultados positivos na Valência Apartamentos de São Carlos e Residencial da Sé

registam um crescimento na sequência do aumento da taxa de ocupação.
O resultado positivo da Escola Profissional cujo financiamento está assegurado pelo FSE,

sofreu um decréscimo em 69% (€84 mil), em relação ao exercício transato. Este decréscimo está
relacionado com a regularização dos subsídios referentes aos cursos que terminaram nos anos letivos
anteriores, cujo montante reconhecido em 2014 era superior.

De referir, ainda que o valor dos subsídios reconhecidos em 2015 inclui um valor de €112
mil, que corresponde ao financiamento projetado de 3 cursos iniciados neste ano, cujas candidaturas
não tinham sido aprovadas à data de 31/12/2015, devido a problemas técnicos contínuos da plataforma
informática oficial do FSE (Programa Portugal 2020).

Participação financeira na CEMAH

Constata-se uma diminuição dos dividendos provenientes da CEMAH ao longo do
período analisado, verificando-se a não atribuição dos mesmos nos últimos 2 anos (2014
e 2015). Este fato deveu-se no exercício de 2014 ao Resultado negativo apurado e em
2015, às alterações de contexto supervisivo impostas pelo Banco de Portugal.

2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dividendos 0 € 0 € 226.737 € 188.390 € 207.335 € 259.000 €
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Balanç o
31 de dezembro

Nota 2015 2014

Activo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 6 8.690.272 8.282.037
Ativos fixos intangíveis 149 623
Bens do património histórico e cultural 7 379.770 341.420
Propriedades de investimento 8 2.119.580 2.144.229
Investimentos financeiros 9 22.437.373 23.106.890

33.627.144 33.875.199
Ativo corrente
Inventários 10 357.750 359.692
Clientes 11 343.671 291.446
Estado e outros entes públicos 12 30.570 18.681
Outras contas a receber 13 2.345.648 1.006.296
Diferimentos 14 11.821 21.640
Caixa e depósitos bancários 4 580.167 468.243

3.669.627 2.165.997

Total do ativo 37.296.771 36.041.197
Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos Patrimoniais

Fundos 1.647.612 1.647.612
Reservas 15 2.057.334 2.057.334
Resultados transitados 28.646.709 28.938.255
Outras variações nos fundos patrimoniais 15 (1.480.889) (826.726)

30.870.766 31.816.475
Resultado líquido do período 1.004.858 (291.546)

Total do fundo de capital 31.875.624 31.524.929

Passivo
Passivo não corrente
Provisões 16 58.953 79.644
Financiamentos obtidos 17 - -

58.953 79.644
Passivo corrente
Provisões 16 20.943 21.195
Fornecedores 18 382.262 558.058
Estado e outros entes públicos 12 97.128 74.821
Financiamento obtidos 17 1.393.809 1.839.986
Diferimentos 14 843.092 490.248
Outras contas a pagar 19 2.624.963 1.452.316

5.362.197 4.436.624

Total do passivo 5.421.150 4.516.268

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 37.296.771 36.041.197

O anexo faz parte integrante do balanço do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015.
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Demonstração d os Resultados por N atureza s

Exercício

Rendimentos e Gastos Nota 2015 2014

Vendas e serviços prestados 20 5.171.631 4.111.673

Subsidios, doações e legados à exploração 21 3.160.518 2.870.477

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 22 (3.060.908) (2.305.192)

Fornecimentos e serviços externos 23 (814.469) (818.422)

Gastos com o pessoal 24 (3.521.467) (3.508.410)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 11 (19.409) 2.207

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)- 10 389 6.942

Provisões especificas (aumentos/reduções) 16 - 9.792
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos
conjuntos 9 548.928 (341.819)

Outros rendimentos e ganhos 25 262.016 335.026

Outros gastos e perdas 26 (363.627) (280.003)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1.363.598 82.270

(Gastos)/reversões de amortização -

(Gastos)/reversões de depreciação de ativos fixos tangíveis 6 (336.828) (347.010)

(Gastos)/reversões de depreciação de propriedades de investimento 8 (24.649) (24.649)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.002.121 (289.390)

Juros e rendimentos similares obtidos 27 5.750 6.946

Juros e gastos similares suportados 27 (3.016) (9.102)

Resultados antes de impostos 1.004.858 (291.546)

Imposto sobre o rendimento do período - -

Resultado líquido do exercício 1.004.858 (291.546)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de
Dezembro de 2015.
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Demonstração da s alterações no s fundos patrimoniais

Nota Fundos Reservas Resultados
transitados

Outras variações
nos fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do

periodo

Total dos fundos
patrimoniais

A 1 de janeiro de 2014 1.647.612 2.057.334 27.221.488 435.952 1.716.797 33.079.183

Alterações no período

Resultado líquido do periodo (291.546) (291.546)

Ajustamentos de partes de capital participada 9 - - - (1.433.761) (1.433.761)

Subsídios ao investimento/Doações - - - 197.122 197.122

Subsídios ao investimento - Transferência para resultados - - - (21.951) (21.951)

Doações de ativos - - - - -

Doações - Transferência para resultados - - - (4.087) (4.087)

Erro - registo de passivo 5 - - - -

Operações com instituidores no periodo

Aplicação do resultado líquido - - 1.716.767 - (1.716.767) -

- - 1.716.767 (1.262.677) (2.008.313) (1.554.223)

A 31 de dezembro de 2014 1.647.612 2.057.334 28.938.255 (826.725) (291.516) 31.524.929

Resultado líquido do periodo 1.004.858 1.004.858

Ajustamentos de partes de capital participada   MEP - - - (1.219.696) (1.219.696)

Subsídios ao investimento/Doações - - - 597.545 597.545

Subsídios ao investimento - Transferência para resultados - - - (25.514) (25.514)

Doações - Transferência para resultados - - - (6.499) (6.499)

Operações com detentores de capital no período

Aplicação do resultado líquido - - (291.546) - 291.546 0

- - (291.546) (654.164) 1.296.404 350.694

A 31 de dezembro de 2015 1.647.612 2.057.334 28.646.709 (1.480.889) 1.004.888 31.875.624

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações nos fundos patrimoniais do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015.
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Demonstração d os fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro

Nota 2015 2014

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes e utentes 4.007.495 4.178.936
Pagamentos de subsídios 155.442 159.191

Pagamentos de bolsas 106.224 48.539

Pagamentos a fornecedores (3.425.059) (3.286.968)
Pagamentos ao pessoal (3.306.475) (3.010.653)

Caixa gerada pelas operações (2.462.373) (1.910.955)

Outros recebimentos/ pagamentos 699.032 490.576
Recebimentos de subsídios de exploração 3.160.518 2.870.477

Fluxos de caixa das actividades operacionais 1.397.178 1.450.098

Fluxos de caixa das actividadades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis (841.811) (208.814)

- (447)
Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares 5.750 6.946
Dividendos 9 - 226.736

Fluxos de caixa das actividades de investimento (836.061) 24.421

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 17 - -

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos - (900.000)
Juros e gastos e similares (3.016) (9.102)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3.016) (909.102)

Variação de caixa e seus equivalentes 558.101 565.417
Caixa e seus equivalentes no início do período 4 (1.371.743) (1.937.159)

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 (813.642) (1.371.743)

Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Descobertos bancários (1.293.809) (1.739.986)
Depósitos a prazo (100.000) (100.000)
Depósitos a ordem 557.301 438.633
Caixa 22.866 29.610

(813.642) (1.371.743)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de
Dezembro de 2015.
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Anexo às demonstrações financeiras

1 Introdução

A Irmandade da Misericórdia de Angra do Heroísmo, também designada por Santa Casa da Misericórdia
de Angra do Heroísmo (SCMAH), fundada no ano de mil quatrocentos e noventa e oito, é uma
associação de fiéis, constituída na ordem jurídico-canónica, com o objetivo de praticar a solidariedade
social, concretizada nas obras de Misericórdia, e realizar actos de culto católico, de harmonia com o
disposto nos seus estatutos.

A Instituição é dotada de personalidade jurídico-canónica e civil própria, resultante de registo definitivo
dos estatutos da mesma na Direcção Geral da Segurança Social em 22 de Setembro de 1988,
posteriormente à concessão da aprovação canónica pelo Bispo de Angra, em 18 de Julho de 1987. A
Instituição rege-se por estatutos livremente elaborados, respeitando as disposições do Estatuto das
Instituições Particulares de Solidariedade Social, anexo ao Decreto - Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro,
que contém a regulamentação global das instituições particulares sem fins lucrativos que se proponham
à resolução de carências sociais.

A principal actividade da SCMAH, como Instituição Particular de Solidariedade Social, é (a) o Apoio à
Terceira Idade e o Apoio à Infância, exercendo esta actividade através da criação e manutenção de
lares, centros de dia, creches e jardins de infância e serviço de apoio domiciliário e (b) na formação
profissional, através da escola profissional e do departamento de formação, tendo ainda como atividades
secundárias uma farmácia e um centro de fisioterapia cujos rendimentos obtidos revertem a favor da
obra social.

A Instituição tem a sua sede na cidade de Angra do Heroísmo, na Região Autónoma dos Açores, e
exerce a sua acção neste mesmo concelho.

2 Referencial contabilístico de preparação das demo nstrações financeiras

2.1. Base de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações,
a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, e tomando por base o custo histórico.

Estas demonstrações financeiras são preparadas pela Instituição de acordo a Norma Contabilística e de
Relato Financeiro para entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL) – emitida e em vigor à data de 1
de Janeiro de 2011. As demonstrações financeiras da Instituição até 31 de dezembro de 2011 foram
preparadas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, aplicáveis às
instituições particulares de solidariedade social (POC IPSS) àquela data. No processo de transição das
normas contabilísticas anteriormente adoptadas para o regime da normalização contabilística para as
entidades do sector não lucrativo (ESNL), a Direcção alterou alguns dos critérios de contabilização
aplicados nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, de modo a que
os mesmos se apresentem em conformidade com a NCRF-ESNL. Desta forma, os valores comparativos
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram re-expressos para refletir estes
ajustamentos.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o ESNL requer o uso de
estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas
contabilísticas a adoptar pela Instituição, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e
passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.
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Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direcção e nas suas melhores
expectativas em relação aos eventos e acções correntes e futuras, os resultados actuais e futuros
podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade,
ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações financeiras são
apresentadas na nota 5.

Os valores apresentados nas presentes notas são, salvo indicação em contrário expressos, em euros
(EUR).

2.2. Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer
casos excepcionais que implicassem directamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo
ESNL.

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade, comparáveis
com as do exercício anterior. Deverão, contudo, ser tomados em consideração as reclassificações e
ajustamentos verificados nas demonstrações financeiras emitidas referentes a 31 de dezembro de 2011,
decorrentes da alteração de normativo contabilístico

2.4. Adopção pel a primeira vez da NCRF- ESNL

A Instituição adotou a NCRF-ESNL, emitida e em vigor à data de 1 de janeiro de 2011, tendo aplicado
estas normas retrospectivamente para todos os períodos apresentados, excepto quanto às isenções e
exclusões permitidas.

3 Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras,
preparadas no pressuposto da continuidade das operações, são as que abaixo se descrevem. Estas
políticas foram consistentemente aplicadas aos exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

3.1. Conversão Cambial

i) Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Instituição estão mensurados na moeda do
ambiente económico em que a Instituição opera (moeda funcional).

As demonstrações financeiras e notas deste anexo são apresentadas em euros, salvo indicação explícita
em contrário, sendo esta a moeda funcional e de relato.

ii) Saldos e transações

As transações em moedas diferentes do euro são convertidas na moeda funcional utilizando as taxas de
câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes do pagamento/ recebimento
das transações bem como da conversão pela taxa de câmbio à data do balanço, dos ativos e dos
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são reconhecidos na demonstração dos
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resultados, na rubrica de Gastos de financiamento, se relacionadas com empréstimos ou em Outros
ganhos ou perdas operacionais, para todos os outros saldos/transações.

3.2. Ativo s fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas e
eventuais perdas por imparidade.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua
aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição
de utilização.

Os bens doados à Instituição são sujeitos a uma avaliação, realizada por um avaliador independente,
sendo assim registados ao seu justo valor. No caso de estas doações de património estarem associadas
a acordos de utilização dos serviços os bens são registados por contrapartida de rendimentos a
reconhecer (ver nota 3.15). As doações sem qualquer contrapartida são registadas por contrapartida de
fundos patrimoniais.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida
útil, ou a capacidade produtiva dos ativos, são reconhecidos no custo do ativo ou reconhecidos como um
ativo separado, conforme apropriado, apenas quando for provável que os benefícios económicos futuros
que lhe estão associados fluam para a Instituição e quando o custo possa ser mensurado com
fiabilidade; a quantia escriturada da parte substituída é desreconhecida do Balanço.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do
período em que são incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações nos restantes ativos são calculadas utilizando o
método das quotas constantes numa base anual. As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis
mais significativos são conforme segue:

Edificações e outras construções 2% - 16,66%
Equipamento básico 16,66%
Equipamento administrativo 16,66% - 33,33%
Equipamento de transporte 20,00%
Outros ativos fixos tangíveis 2% - 25%

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as depreciações
praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Alterações às vidas úteis
são tratadas como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospectivamente.

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis são efectuados testes de
imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do ativo, e quando necessário registar uma perda por
imparidade. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o
valor de uso do ativo, sendo este último calculado com base no valor actual dos fluxos de caixa futuros
estimados, decorrentes do uso continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de
realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.
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3.3. Bens património histórico e cultural

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.

3.4. Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem, essencialmente, imóveis detidos para obter rendas ou
valorizações do capital (ou ambos), não se destinando ao uso na produção ou fornecimento de bens ou
serviços, ou para fins administrativos, ou ainda para venda no curso ordinário dos negócios.

As propriedades de investimento são inicialmente mensuradas ao custo (que inclui custos de
transacção). Subsequentemente, as propriedades de investimento são mensuradas de acordo com o
modelo do custo.

Os custos incorridos relacionados com propriedades de investimento em utilização nomeadamente,
manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são reconhecidos como um gasto no
exercício a que se referem. As beneficiações relativamente às quais existem expectativas de que irão
gerar benefícios económicos futuros adicionais são capitalizadas na rubrica de Propriedades de
investimento.

3.5. Investimentos financeiros

Os investimentos em subsidiárias e associadas são contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações são registadas pelo seu custo de
aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação da Instituição nas variações dos capitais
próprios (incluindo o resultado líquido) das subsidiárias e associadas, por contrapartida de rendimentos
ou gastos do exercício, e pelos dividendos recebidos.

Quando a participação da Instituição nas perdas da subsidiária e da associada iguala ou ultrapassa o
seu investimento na entidade, o investimento é relatado por valor nulo, exceto se tiver incorrido em
responsabilidades ou efetuado pagamentos em nome da subsidiária e da associada.

Se posteriormente estas relatarem 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.

Subsidiárias são todas as entidades sobre as quais a Instituição tem o controlo. Por controlo entende-se
o poder de gerir as políticas financeiras e operacionais de uma entidade ou de uma actividade
económica a fim de obter benefícios da mesma.

Associadas são todas as entidades sobre as quais a Instituição exerce influência significativa, mas não
possui controlo, geralmente associado a com investimentos representando entre 20% a 50% dos direitos
de voto.

Por influência significativa entende-se o poder de participar nas decisões relativas às politicas financeiras
e operacionais da associada, sem que tal resulte em controlo conjunto por parte da Instituição.

3.6. Imparidade de ativo s

Os ativos com vida útil finita são testados para imparidade sempre que eventos ou alterações nas
condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas demonstrações
financeiras não é recuperável.
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Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos ativos, a Instituição
avalia se a situação de perda assume um carácter permanente e definitivo, e se assim for regista a
respectiva perda por imparidade. Nos casos em que a perda não é considerada permanente e definitiva
é feita a divulgação das razões que fundamentam essa conclusão.

O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de venda e o seu valor de
uso. Para a determinação da existência de imparidade, os ativos são alocados ao nível mais baixo para
o qual existem fluxos de caixa separados identificáveis (unidades geradoras de caixa).

Os Ativos não financeiros, que não o goodwill, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por
imparidade são avaliados, a cada data de relato, sobre a possível reversão das perdas por imparidade.

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação dos ativos são
recalculadas prospectivamente de acordo com o valor recuperável.

3.7. Inventários

Os inventários referem-se essencialmente a mercadorias para venda, e são reconhecidos inicialmente
ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas suportadas com a compra.

Os inventários são valorizados ao seu custo de aquisição, sendo adoptado o custo médio ponderado
como método para valorização dos consumos/saídas, sendo ajustados por perdas por imparidade
quando à data de relato financeiro se verifique que é esperada uma perda com a venda dos inventários.

3.8. Clientes e O utras contas a receber

As rubricas de Clientes e Outras contas a receber constituem direitos a receber pela venda de bens ou
serviços no decurso normal da atividade da Instituição. São reconhecidos inicialmente ao justo valor,
sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade
(quando aplicável).

As perdas por imparidade dos clientes e outras contas a receber são registadas, sempre que exista
evidência objectiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transacção.
As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em Imparidade
de dívidas a receber, sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de
imparidade diminuam ou deixem de se verificar.

3.9. Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses. Os descobertos bancários são
apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica Financiamentos obtidos, e são considerados
na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

3.10. Fornecedores e Outras contas a pagar

As rubricas de Fornecedores e Outras contas a pagar constituem obrigações a pagar pela aquisição de
bens ou serviços sendo reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas
ao custo.

3.11. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Instituição tem uma obrigação:
i) presente, legal ou construtiva, resultante de eventos passados;
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ii) para a qual é mais provável do que não que seja necessário um dispêndio de recursos internos no
pagamento dessa obrigação; e

iii) o montante possa ser estimado com razoabilidade.

Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a existência da obrigação esteja condicionada à
ocorrência (ou não ocorrência) de determinado evento futuro, a Instituição divulga tal facto como um
passivo contingente, salvo se a avaliação da exigibilidade da saída de recursos para pagamento do
mesmo seja considerada remota.

As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a obrigação
utilizando uma taxa antes de impostos, que reflecte a avaliação de mercado para o período do desconto
e para o risco da provisão em causa.

3.12. Gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu
pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são
reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.13. Rédito

O rédito corresponde ao justo valor da retribuição recebida ou a receber relativo à venda de bens e/ou
serviços no decurso da normal actividade da Instituição. Os réditos são apresentados líquidos de
quaisquer montantes relativos a devoluções de vendas, descontos comerciais, descontos de quantidade
ou outros, reais ou estimados.

Vendas

O rédito da venda de produtos é reconhecido quando:
(i) a quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada;
(ii) seja provável que os contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da

Instituição e associadas com a transacção fluam para a Instituição; e
(iii) a instituição tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da

propriedade dos bens;e
(iv) A instituição não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado

com a posse, nem o controlo efetivo dos bens vendidos; e
(v) Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente

mensurados.

A Instituição considera que estas condições se encontram reunidas quando o produto é entregue ao
cliente.

Prestação de serviços

O rédito associado à prestação de serviços corresponde, essencialmente, às mensalidades recebidas
pela utilização dos serviços da instituição por parte dos utentes.

Os réditos são reconhecidos no momento em que os serviços são prestados, independentemente do seu
recebimento.

3.14. Subsídio s recebidos
A Instituição recebe diversos subsídios que visam apoiar a prossecução da sua actividade de carácter
social, através de protocolos estabelecidos com Instituiçãos do Sector público administrativo, e de
candidaturas efectuadas pela Escola Profissional e Departamento de Formação visando o financiamento
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de cursos de formação ministrados por estas valências. Estes subsídios estão dependentes da
aprovação de protocolos e das candidaturas realizadas, sendo reconhecidos em proveitos apenas
quando existe a segurança de que:

i) A Instituição irá cumprir as condições a eles associadas; e
ii) Os subsídios serão recebidos

Os subsídios concedidos para aquisição de equipamento ou realização de obras são reconhecidos na
demonstração dos resultados ao longo do período estimado de vida útil do respectivo bem e
apresentados no balanço como componente dos fundos patrimoniais.

3.15. Doações com custos futuros

Os imóveis doados à Instituição, mediante a realização de acordos de utilização futura dos serviços
prestados pela valência Terceira Idade, são registados em ativos fixos tangíveis por contrapartida da
rubrica de rendimentos a reconhecer, dado existirem custos futuros associados à doação. O proveito
decorrente da doação é reconhecido na demonstração dos resultados de cada exercício, em Prestações
de serviços, de uma forma sistemática ao longo do período previsto para a prestação dos serviços
associados, estimando-se que este montante corresponde a efetiva utilização dos serviços da Instituição.
É reconhecido um proveito operacional sempre que o Utente utiliza os serviços prestados pela Instituição
por período inferior àquele que foi inicialmente estimado.

3.16. Benefícios pós -emprego

A Instituição paga pensões de aposentação a três ex-colaboradores encontrando-se a estimativa da
obrigação presente registada como provisão no balanço da Instituição. O pagamento das pensões não
origina o registo de qualquer gasto na demonstração dos resultados.

3.17. Compensação de saldos e transações

Os ativos, passivos, rendimentos e gastos não são compensados, salvo se tal for exigido ou permitido
pela NCRF.

4 Fluxos de caixa

4.1. Caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso

A Instituição não possui qualquer saldo de Caixa ou equivalente de caixa com restrições de utilização,
para os exercícios apresentados.

4.2. Desagregação dos valores in scritos na rubrica de caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o detalhe de caixa e depósitos bancários apresenta os seguintes
valores:
Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Depósitos a prazo 70.000 -

Depósitos à ordem 487.301 438.633

Caixa 22.866 29.610

Caixa e depó sitos bancários 580.167 468.243

Descobertos bancários (1.393.809) (1.839.986)

Caixa e seus equivalentes (813.641) (1.371.743)
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5 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Instituição são
continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa da Direcção, tendo
em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros
que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo
de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. A Direcção
entende que eventuais diferenças de estimativa, a ocorrerem, não serão materialmente relevantes.

Erros e alterações de políticas e estimativas contabilísticas

Alterações nas Políticas Contabilísticas

Não se verificou no exercício qualquer alteração nas políticas contabilísticas consideradas na preparação
das presentes demonstrações financeiras.

Alterações nas Estimativas Contabilísticas

Não se verificou no exercício qualquer alteração nas estimativas contabilísticas, que tenham um efeito
relevante no exercício ou em exercícios futuros.
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6 Ativos fixos tangíveis

O detalhe dos ativos fixos tangéveis em 31 de Dezembro de 2014 e 2015 é como segue:

Terrenos e
recursos
naturais

Edifícios e
outras

construções

Equipamento
básico

Equipamento
administrativo

Equipamento
de transporte

Outros activos
fixos tangíveis

Em curso
Detidos para

Venda
Total

1 de janeiro de 2014

Custo de aquisição 1.467.737 9.455.540 945.228 1.028.327 350.035 269.451 15.622 - 13.531.940
Depreciações acumuladas - (2.835.482) (768.861) (942.303) (324.760) (252.277) - - (5.123.683)

Valor líquido 1.467.737 6.620.058 176.367 86.024 25.275 17.174 15.622 - 8.408.257

Movimentos
Adições - 50.697 44.880 9.853 - 5.354 98.030 10.769 219.584
Alienações e abates - (441) - - (441)
Depreciação - exercício - (222.140) (77.864) (39.860) (1.099) (6.048) - - (347.010)
Depreciação - alienações - - - - - - - - -
Depreciação - alienações e abates - - 441 - - - - 441

- (171.443) (32.984) (30.007) (1.099) (694) 98.030 10.769 (127.427)

A 31 de dezembro de 2014

Custo de aquisição 1.467.737 9.506.237 990.108 1.037.739 350.035 274.349 113.652 10.769 13.750.627
Depreciações acumuladas - (3.057.622) (846.726) (980.745) (325.859) (257.638) - (5.468.590)

Valor líquido 1.467.737 6.448.615 143.382 56.994 24.176 16.711 113.652 10.769 8.282.037

2014
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6 Ativos fixos tangíveis

2015
Terrenos e
recursos
naturais

Edifícios e
outras

construções

Equipamento
básico

Equipamento
administrativo

Equipamento
de transporte

Outros activos
fixos tangíveis Em curso Detidos para

Venda Total

1 de janeiro de 2014

Custo de aquisição 1.467.737 9.506.237 990.108 1.037.739 350.035 274.349 113.652 10.769 13.750.626
Depreciações acumuladas - (3.057.622) (846.726) (980.745) (325.859) (257.638) - - (5.468.590)

Valor líquido 1.467.737 6.448.615 143.382 56.994 24.176 16.711 113.652 10.769 8.282.037

Movimentos
Adições 467.103 116.987 48.741 20.295 - 1.350 144.086 798.563
Alienações e abates (43.175) - (1.000) (1.938) - (189) (10.769) (57.071)
Transferências - 189.621 47.974 (237.595) (0)
Depreciação - exercício - (226.628) (69.550) (34.833) (876) (4.941) - (336.828)
Depreciação - alienações - - - - - - - -
Depreciação - alienações e
abates - - 1.000 1.904 - 189 - 3.093

423.928 79.980 27.165 (14.572) (876) (3.591) (93.509) (10.769) 407.756

A 31 de dezembro de 2015

Custo de aquisição 1.891.665 9.812.845 1.085.823 1.056.096 350.035 275.510 20.143 - 14.492.117
Depreciações acumuladas - (3.284.278) (915.775) (1.012.679) (326.735) (262.379) - - (5.801.845)

Valor líquido 1.891.665 6.528.567 170.048 43.417 23.300 13.131 20.143 - 8.690.272
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No exercício de 2015 as adições, no montante global de €798.563 milhares correspondem
essencialmente a:
- Doação no valor de €467.103 correspondente aos terrenos do Complexo Habitacional de S. Carlos;
- Assim como o registo definitivo do Edifício da Escola Profissional sito nestes terrenos, num valor de
€ 113.577;

- Conclusão da Obra da Sala Nova da Creche da Guarita com um valor de € 115.856 (o valor global
desta obra já iniciada em 2014 é de €178.118);

- Aquisição de mobiliário diverso/equipamentos para a Sala Nova da Creche da Guarita e para a Sala de
Convívio do Lar de Idosos num valor global de € 66.272;

- Aquisição de diverso Equipamento Administrativo no valor total de €20.295
- Obras de melhoria no Lar de Idosos (sala de fumos e sala de convívio) e na fachada da Escola
Profissional no valor global de € 14.110;

- Aquisições de outro ativo fixo no valor de € 1.350.

7 Bens do património histórico e c ultural

O detalhe dos bens do património histórico e cultural em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é como segue:
Montante

1 de janeiro de 201 4 341.420

Adições -
Transferências -
Abates -
31 de dezembro 201 4 341.420

1 de janeiro de 201 5 341.420

Adições 38.350
Transferências -
Abates -
31 de dezembro 201 5 379.770

Esta rubrica engloba o valor da Igreja da Misericórdia no valor de €285 milhares e obras de arte e outros
artigos no montante de €71 milhares. Tendo havido durante o exercício a recuperação de alguns
quadros  no valor de €38 milhares.

Propriedades de investimento
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 os movimentos registados na rubrica
de propriedades de investimento foram como se segue:

2015 2014
1 de janeiro

Custo de aquisição 2.430.878 2.429.894
Imparidade acumulada - -
Depreciações acumuladas (286.649) (262.000)
Valor líquido 2.144.229 2.167.894

Adições - 984
Alienações e abates - -
Depreciação - exercício (24.649) (24.649)

(24.649) (23.665)
31 de dezembro

Custo de aquisição 2.430.878 2.430.878
Imparidade acumulada - -
Depreciações acumuladas (311.298) (286.649)
Valor líquido 2.119.580 2.144.229
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8 Investimentos financeiros

A instituição detém as seguintes participações financeiras:

CEMAH

A Instituição detém uma participação financeira de 100% no Capital da Caixa Económica da Misericórdia
de Angra do Heroísmo (CEMAH).
De acordo com os estatutos da CEMAH, o seu capital social deverá ser elevado anualmente com 25%
do lucro líquido anual, depois de deduzidos os valores a transferir para as reservas legal, especial e
distribuição de lucros à Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo.

As demonstrações financeiras do exercício de 2015 da CEMAH apresentam a seguinte informação:

Entidade Sede social Total ativo Resultado
líquido

Capitais
próprios

CEMAH Angra do heroísmo 372.064.861 548.928 22.427.396

Transinsular Açores, S.A.

A Instituição detém uma participação de 5% no capital social da Transinsular Açores, Transportes
Marítimos Insulares, S.A., correspondente a 1.500 acções, com um valor nominal de €5 cada,
encontrando-se registada pelo seu custo de aquisição.

Farminveste SGPS, S.A.

Corresponde ao valor dos títulos de capital que a Farminveste SGPS, SA distribuiu através de oferta
pública, a custo zero, aos associados da Associação Nacional de Farmácias (ANF) em 2010.

Udifar

Corresponde ao valor dos títulos de capital que a Instituição adquiriu em 1999 na Udifar, distribuição
farmacêutica para ser admitida como cooperador desta entidade.

O detalhe dos Investimentos financeiros em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 é como segue:

Entidade % Capital detido

CEMAH 100%
Transinsular Açores, SA 5%
Farminveste, SGPS, SA titulos de capital
UDIFAR titulos de capital
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9 Investimentos financeiros

O detalhe dos Investimentos financeiros em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 é como segue:

2014

CEMAH
(Inicial)

Reexpres
são /

Ajustame
ntos

CEMAH
(Ajustado)

Transinsul
ar Açores,

SA

Farminves
te, SGPS,

SA
UDIFAR F.C.Trab. Total

A 1 de janeiro 2014 25.288.470 (187.991) 25.100.479 7.500 200 50 - 25.108.229

Aquisições - - - - - - 976 976

Ganhos / (Perdas):

- Res do exercício (341.819) - (341.819) - - - (341.819)

- Uniform.politicas contab. - 646.442 646.442 - - - 646.442

Outros mov no capital - (2.080.202) a) (2.080.202) - - - (2.080.202)

Alienações - - - - - - -

Dividendos recebidos (226.737) - (226.737) - - - (226.737)

A 31 dezembro de 2014 24.719.914 (1.621.751) 23.098.164 7.500 200 50 976 23.105.914

2015

CEMAH
Ajustame

ntos
CEMAH

(Ajustado)

Transinsul
ar Açores,

SA

Farminves
te, SGPS,

SA
UDIFAR F.C.Trab. Total

A 1 de janeiro 2015 24.719.914 (1.621.751) 23.098.164 7.500 200 50 - 23.105.914

Aquisições - - - - - - 2.226 2.226

Ganhos / (Perdas): -

- Resdo exercício 548.928 - 548.928 - - - 548.928

- Uniform. de politicas contab. - -

Outros mov no capital (1.219.696) b) (1.219.696) - - - (1.219.696)

Alienações - - - - - - -

Dividendos recebidos - - - - - - -

A 31 dezembro de 2015 25.268.842 (2.841.447) 22.427.396 7.500 200 50 - 2.226 22.437.373

a) b) Regularização dos montantes registados pela CEMAH directamente no capital próprio
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9 Inventários

O detalhe dos inventários em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 é como segue:

Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Artigos de farmácia 343.078 351.903

Mercadorias 343.078 351.903

Géneros alimentares 4.616 3.728

Outros diversos 15.086 9.481

Matérias -primas, subsidiárias e de consumo 19.702 13.209

Total Inventários 362.780 365.112

Perdas por imparidades Acumuladas (Inventários) (5.030) (5.419)

Total de Inventários, líquido 357.750 359.692

Tal como em exercícios anteriores os inventários são essencialmente compostos por mercadorias da
farmácia.

31.12.2015 31.12.2014

A 1 de janeiro 5.419 14.734

Aumentos - -
Utilizações (389) (9.315)
Reduções - -

A 31 de dezembro 5.030 5.419

As Perdas por Imparidades Acumuladas de Inventários destinam-se exclusivamente a artigos da
farmácia cujas características e baixas rotações indiciam que poderão não ser comercializáveis.
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10 Clientes

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 a decomposição da rubrica de Clientes é como
segue:

Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Clientes - Conta corrente
Unidade de Saúde de Angra do Heroísmo 125.885 62.360
Unidade de Saúde da Ilha Graciosa
(Saudaçor) 40.988 25.370
ADSE 11.920 14.189
Clientes diversos Farmácia 26.939 21.113
Outros com saldo < €5.000 6.151 4.725
Clientes - Cobrança duvidosa 2.799 4.515

214.683 132.272

Utentes - Conta corrente
Fisioterapia 6.271 85.777
Utentes Lar 53.303 27.683
Apoio domiciliário 15.148 11.585
Centro Geriático/Unidade C 17.646 8.084
Santa Casa 8.171 8.645
Apartamentos S.Carlos 6.461 4.847
Residencial da Sé 6.889 4.815
Outros clientes com saldo <€3.000 6.199 4.775
Utentes - Cobrança duvidosa 20.607 12.812

140.694 169.022

Imparidade (11.706) (9.848)

Clientes 343.671 291.446

Imparidade de Clientes
31.12.2015 31.12.2014

A 1 de janeiro 9.848 20.062

Aumentos 3.244 2.612
Utilizações (7.486)
Reduções (1.386) (5.340)

A 31 de dezembro 11.706 9.848

Os saldos referentes ao Centro de Saúde de Angra do Heroísmo e à ADSE estão relacionados com a
valência Farmácia e correspondem aos valores a receber destas entidades, a título de comparticipação
nos medicamentos adquiridos pelos utentes, mediante receita médica.
O montante em dívida referente à Fisioterapia corresponde essencialmente aos valores a receber do
Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, a título de comparticipação nos tratamentos realizados por
utentes do Centro de Fisioterapia, mediante requisição médica.
O saldo de Clientes de cobrança duvidosa corresponde exclusivamente a clientes da Farmácia cujos
créditos são de difícil recuperação. O saldo de Utentes de cobrança duvidosa é composto por saldos de
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Utentes das Valências Santa Casa, Lar de Idosos, Residencial da Sé, Apoio ao Domicilio e Jardim de
Infância.

Para os períodos apresentados não existem diferenças entre os valores contabilísticos e o seu justo
valor. Não existem saldos a receber não correntes.

11 Estado e outros entes públicos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 os saldos referentes às rubricas do Estado e
outros entes públicos detalham-se como segue:

Saldo Devedor Saldo Credor

Descrição 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

IRS - retenção na fonte - - 21.051 20.703

Segurança Social - - 69.038 51.123

IVA a pagar 30.312 18.423 6.536 1.921

Caixa Geral de Aposentações - 504 1.074

Outros impostos 258 258 -

30.570 18.681 97.128 74.821

Nos termos do artº 10º do Código do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (CIRC), a
Instituição encontra-se isenta do pagamento de imposto.

De notar um saldo devedor de IVA a recuperar por reembolsos a pedir relativos a IVA auto-liquidado em
obras de construção civil e Géneros Alimentares.

12 Outras contas a receber

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 a decomposição da rubrica de Outras contas
a receber é como segue:
Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Outras contas a receber
Unidade Saude Ilha - UCC 142.973,71 -

Centro de Gestão Financeira 109.234 13.587

Secr. Reg Educação e Formação 26.400 24.800

Saudacor - 22.615

Projeto Prorural - 147.237
Outros 22.974 24.591

301.581 232.830

Imparidade outras contas a receber - (3.136)

301.581 229.693

Devedores por acréscimos
Subsídios a receber - FSE e OSS 2.035.201 774.002
Juros a receber 187 -
Outros 8.679 2.601

2.044.067 776.602

Outras contas a receber 2.345.648 1.006.296
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Outras contas a receber:

O saldo desta rubrica inclui essencialmente valores a receber de subsídios do setor público, a
comparticipação da Unidade de Saúde da Ilha Terceira e do Centro de Gestão Financeira na Unidade de
Cuidados Continuados referentes aos meses de Agosto e Dezembro, e, Julho a Dezembro,
respectivamente, a comparticipação da Direção Regional de Solidariedade Social para refeições de
apoio escolar e cantina social, e ainda a comparticipação da Secretaria Regional da Educação e
Formação referentes a 124 crianças das Creches e Jardim de Infância para os meses de Setembro a
Dezembro de 2015.

Subsídios a receber – FSE e OSS:

O saldo desta rubrica é composto essencialmente pelo acréscimo de rendimentos, correspondente a
subsídios a receber do Fundo Social Europeu e do Orçamento da Segurança Social relativamente a
financiamentos concedidos aos cursos de formação profissional ministrados pela Instituição. Este saldo
engloba montantes relacionados com cursos ministrados e terminados no exercício de 2015, ou em
exercícios anteriores. Assim, a rubrica de diferimento de receitas reparte-se, por curso, como segue:

Cursos financiados 31.12.2015 31.12.2014

FSE - Pro Emprego nº 28/2014 - Cursos de Ensino Profissional 1.310.420 485.380
-

FSE - Pro Emprego nº 57 e 58/2014- Cursos de Ensino Profissional
Educação e Formação 724.781 288.622

-

Total 2.035.201 774.002

Os adiantamentos recebidos por conta dos referidos financiamento são regularizados aquando do
pagamento do último pedido de reembolso, ou pedido intermédio, encontrando-se registados na rubrica
de outras contas a pagar (ver nota 19) adiantamentos por conta de subsídios a receber que neste ano
foram nulos.

De salientar que nesta rubrica, existiam 3 candidaturas, num valor global de 111.833,39€, à data de
31/12/2015 por aprovar por esta entidade (FSE) em virtude da plataforma informática do Portugal 2020
não estar funcional. Esta situação prolongou-se até Abril de 2016.

13 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de diferimentos detalha-se da seguinte forma:

31.12.2015 31.12.2014
Ativos
Prémio Seguros Antecipados 2.002 2.002
Obras em espaços alugados (Posto Farmácia Graciosa) 9.819 19.638

11.821 21.640

Passivos
Doações com custos futuros 267.672 307.958

Subsídios recebidos FSE 575.420 182.290

843.092 490.248



Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo
Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2015

35

Doações com custos futuros

Incluí as doações de património efetuadas à Instituição por Utentes, mediante a realização de acordos
de prestação de serviços futuros pela valência terceira Idade. Este saldo é reduzido anualmente pelo
reconhecimento de um proveito na demostração de resultados, de uma forma sistemática ao longo do
período estimado de utilização dos serviços associados. O valor das doações visa cobrir os custos
decorrentes da utilização dos serviços da Instituição pelos referidos Utentes.

Subsídios Recebidos

Este valor corresponde aos valores já recebidos do Fundo Social Europeu e do Orçamento da
Segurança Social no âmbito das comparticipações/financiamentos aos cursos ministrados pela escola
Profissional para os quais ainda não foram incorridos custos.

14 Fundos Patrimon iais

Reservas:

O detalhe e movimentos na rubrica de reservas são os seguintes:

Reservas de
reavaliação

Reservas
estatutárias

Reservas
especiais Total

A 1 de janeiro de 2014 1.000.000 1.013.264 44.070 2.057.334

Aumentos - - - -

Diminuições - - - -

A 31 de dezembro de 2014 1.000.000 1.013.264 44.070 - 2.057.334

A 1 de janeiro de 2015 1.000.000 1.013.264 44.070 2.057.334

Aumentos - - - -

Diminuições - - - -

A 31 de dezembro de 2015 1.000.000 1.013.264 44.070 - 2.057.334

Outras variações em fundos patrimoniais:

A rubrica de outras variações em fundos patrimoniais inclui essencialmente, as variações positivas ou
negativas, ocorridas no capital próprio da participada (CEMAH), que não resultam diretamente do
resultado do exercício. Incluí ainda o montante de subsídios ao investimento ainda não reconhecidos em
resultados, e as doações de ativos tangíveis efetuados à Instituição.
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15 Provisões

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Provisões detalha-se da seguinte forma:

Pensões de
aposentação

Processos
Judiciais curso Montante

A 1 de janeiro 2014 122.034 13.792 135.826
-

Aumentos - - -
Utilizações (21.195) (13.792) (34.987)
Reduções - - -

A 31 de dezembro 2014 100.839 - 100.839

Saldo corrente 21.195 13.792 34.987
Saldo não corrente 79.644 (13.792) 65.852

100.839 - 100.839

Pensões de
aposentação

Processos
Judiciais curso Montante

A 1 de janeiro 2015 100.839 - 100.839
- -

Aumentos - - -
Utilizações (20.943) (20.943)
Reduções - -

A 31 de dezembro 2015 79.896 - 79.896

Saldo corrente 20.943 - 20.943
Saldo não corrente 58.953 - 58.953

79.896 - 79.896

Esta rubrica é constituída pela responsabilidade com pensões de aposentação a pagar a alguns ex-
colaboradores, o movimento ocorrido no ano corresponde ao montante pago em cada exercício.

16 Financiamentos obtidos
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 a rubrica de financiamentos obtidos detalha-se da seguinte forma:

31.12.2015 31.12.2014

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Empréstimos bancários
- - - - -

Descobertos bancários
BPG 100.000 100.000 100.000 100.000
CEMAH 1.293.809 1.293.809 1.739.986 1.739.986

Financiamentos 1.393.809 - 1.393.809 1.839.986 - 1.839.986
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Descoberto bancário - Banco Português de Gestão

Empréstimo bancário sob a forma de conta caucionada, no valor de €100.000, renovável, com
vencimento em 13 de Fevereiro de 2016, vencendo juros semestrais à taxa Euribor a 6 meses.

Empréstimo bancário – Banco Português de Gestão

Empréstimo sob a forma de conta caucionada no montante máximo de €500.000 em 19 de agosto de
2015, sendo o valor utilizado efectivamente de €100.000, pelo prazo de 6 meses, renováveis por igual
período de tempo, vencendo juros à taxa Euribor a 6 meses acrescida de 4% de spread.

Empréstimo bancário – Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroismo

Foi renovado automaticamente o empréstimo sob a forma de conta caucionada no montante de
€450.000 em 20 de Outubro de 2015, pelo prazo de 12 meses, renováveis por igual período de tempo,
sendo os juros calculados de acordo com a taxa Euribor a um mês.

Descoberto bancário - CEMAH

Corresponde a 3 contas correntes caucionadas com montantes máximos globais contratados de
€1.900.000, renováveis anualmente, vencendo juros à taxa Euribor a 1 mês.

17 Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 o saldo de fornecedores detalha-se da seguinte forma:

Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Conta corrente 375.610 515.213
Facturas em receção e conferência 6.652 42.845

382.262 558.058

Os saldos em dívida a fornecedores são referentes, na sua maioria, correspondem aos meses de
Dezembro de 2015.
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18 Outras contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de Outras contas a pagar detalha-se da seguinte forma:

Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Outras contas a pagar

Fundo internados 114.022 130.069
Protocolo Banif 1.870.306 781.756

Pessoal 52.427 35.815

Adiantamento FSE 0 0
Outros 42.378 3.069

2.079.132 950.710

Credores por acréscimos

Remunerações a liquidar 522.766 494.160
Outros 22.700 7.080
Juros a liquidar 366 366

0 0

545.831 501.606

Outras contas a pagar 2.624.963 1.452.316

Protocolo BANIF

Foram efetuados em 2015, dois aditamentos ao protocolo assinado em 2014, entre BANIF, Direção
Regional do Emprego e Qualificação Profissional e Escola Profissional da Santa Casa, de forma a
permitir o funcionamento normal da mesma, uma vez que o novo quadro comunitário não tinha sido
ainda aprovado. Este último aditamento encontra-se em vigor até 31/08/2016, e tem um valor contratual
de 2.337.329,13€.

Adiantamentos FSE

Esta rubrica inclui o montante dos adiantamentos recebidos do Fundo Social Europeu e do Orçamento
da Segurança Social para financiamento dos cursos de formação profissional ministrados pela Instituição
no decurso dos exercícios de 2015 e 2014
, decompondo-se da seguinte forma:

CURSOS FINANCIADOS 31.12.2015 31.12.2014

FSE - Pro Emprego 1959/2013 - Cursos de Ensino Profissional 0 0

Total 0 0

Pessoal

Inclui essencialmente o montante dos honorários em dívida a alguns formadores externos da Escola
profissional que apenas serão liquidados em 2015, mediante a entrega do respectivo documento de
quitação.



Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo
Demonstrações financeiras

31 de dezembro de 2015

39

Fundo Internados

Esta rubrica reflecte o total das contas correntes com os utentes do Lar de Idosos e Centro Geriátrico,
uma vez que cabe à Instituição a gestão das disponibilidades pertencentes aos utentes destas
Valências.

Remunerações a Liquidar

Esta rubrica inclui a estimativa de férias e subsídio de férias a pagar aos colaboradores em 2016.

20. Vendas e Serviços prestados

O montante de vendas e prestações de serviços reconhecidos na demonstração dos resultados é
detalhado como segue:

Descrição 2015 2014

Farmácia 3.491.807 2.431.357
Produtos artesanais -

Vendas de produtos 3.491.807 2.431.357

Infância 147.795 133.891
Terceira Idade 1.448.253 1.324.964
Centro Fisioterapia 37.342 171.643
Outros 46.435 49.817

Serviços prestados 1.679.824 1.680.316

Total vendas e serviços prestados 5.171.631 4.111.673
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O montante dos serviços prestados é detalhado como segue
Descrição 2015 2014

Creches 82.114 73.396
Jardim Infância 65.680 60.495

Infância 147.795 133.891

Lar Idosos 737.089 631.203
Centro Geriátrico/Unidade Cuidados Continuados 182.106 194.577
Apoio Domiciliário 140.760 130.155
Residêncial da Sé 140.493 145.415
Apartamentos S. Carlos 81.705 80.646
Apartamentos Lar Idosos 50.910 83.815
Doações - Utilização de serviços 40.286 37.286
Internamento provisório 6.282 10.083
Consumos Utentes Lar Idosos e C. Geriátrico 51.973 7.189
Santa Casa (Refeiçoes/Motricidade/Nutrição) 6.883 -
Centro dia 9.766 4.596

Terceira Idade 1.448.253 1.324.964

Centro Fisioterapia 37.342 171.643

Formação 6.240 8.795
Bar e máquinas de géneros alimentares 5.771 8.357
Quotizações dos Irmãos 23.150 19.725
Outros 11.274 12.940

Outros 46.435 49.817

1.679.824 1.680.316

Número médio de utentes por valência:

Valências 2015 2014

Sector Social
Terceira Idade
Lar de idosos 145 142
Centro Geriátrico 36 40
Apoio Domiciliário 124 130

Infância
Creche da Guarita 38 36
Creche de S. Carlos 27 24
Jardim de Infância 62 62

Sede - Santa Casa 14 14

Residências
Residencial da Sé 23 18
Apartamentos de S.Carlos 26 28

Formação
Escola Profissional 186 165

681 659
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21 Subsídios , doações e legados à exploração

O detalhe dos subsídios reconhecidos na demonstração dos resultados é como segue:

Descrição 2015 2014

Sector Publico 2.284.884 1.910.979
De Outras Entidades 875.634 959.498

3.160.518 2.870.477

Setor público

Em 2015 as comparticipações e subsídios à exploração recebidos de entidades do sector público,
repartem-se como segue, por Valência:

Descrição DRSS DRE
Unidade
Saude 2015 2014

Valência
Lar Idosos 1.109.043 - - 1.109.043 1.147.009
CG-Unidade Cuidados
Continuados 206.363 - 393.327 599.691 212.984
Apoio domiciliário 145.220 - - 145.220 145.220
Creche de S. Carlos 113.052 - - 113.052 113.052
Jardins de Infância 109.801 62.400 - 172.201 169.401
Creche da Guarita 120.854 - - 120.854 120.854
Santa casa 24.824 - - 24.824 2.459

1.829.157 62.400 393.327 2.284.884 1.910.979

DRSS – Direcção Regional da Segurança Social; DRE - Direcção Regional da Educação e Formação;
Outros: incluem Secretaria Regional do Turismo e Presidência do Governo.

Os subsídios, maioritariamente atribuídos pela Direção Regional da Segurança Social (DRSS),
ascenderam a €1.829 milhares, e incluem montantes concedidos ao abrigo de acordos de cooperação.

Outras Entidades

Os subsídios, recebidos de Outras Entidades incluem essencialmente as
comparticipações/financiamentos do fundo Social europeu e do Orçamento da Segurança Social aos
cursos ministrados pela Escola profissional.
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22 Custo da s mercadoria s vendida s e das matérias consumidas

Em 2015 e 2014 o detalhe do custo das mercadorias vendidas é como segue:

2014

Descrição Mercadorias M.P. subs. e
de consumo Total

Existências iniciais 255.754 15.347 271.101
Compras 1.874.481 538.434 2.412.916
Regularização de existências (13.713) - (13.713)
Existências finais 351.903 13.209 365.111

Gasto do Exercício 1.764.619 540.573 2.305.192

2015

Descrição Mercadorias M.P. subs. e
de consumo Total

Existências iniciais 351.903 13.209 365.111
Compras 2.559.912 511.440 3.071.352
Regularização de existências (12.775) - (12.775)
Existências finais 343.078 19.702 362.780

Gasto do Exercício 2.555.961 504.947 3.060.908

Tal como verificado nos exercícios anteriores, as mercadorias vendidas pela Farmácia são as grandes
componentes desta rubrica. O valor de regularização de existências respeita às quebras de mercadoria
por regularizações de inventário e ainda a ofertas concedidas no âmbito do protocolo “Farmácias
Portuguesas” e para os utentes do Lar de Idosos.

O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas pode ser decomposto em maior detalhe,
como segue:

2015 2014

Farmácia 2.555.961 1.764.619

Mercadorias 2.555.961 1.764.619

Bar - sede social
Máquinas 0 3.494

Mercadorias - 3.494

Géneros alimentares 337.345 352.447
Outras 2.930 10.359

Matérias Primas 340.275 362.806

Material Clínico 120.588 120.805
Material Hoteleiro 217 7.865
Produtos de Limpeza e Higiene 43.868 45.603

Matérias subsidiárias e de consumo 164.673 174.273

3.060.908 2.305.192
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23 Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 os gastos com fornecimentos e serviços externos detalham-se da
seguinte forma:
Descrição 2015 2014

Honorários 163.819 229.268

Electricidade 106.384 103.257

Conservação Reparação 96.421 82.372

Outros Fluídos 97.427 99.606

Trabalhos Especializados 37.720 23.117

Água 40.667 42.860

Comunicação 29.318 32.546

Ferram. Utens. Desg. Ráp. 23.444 34.911

Limpeza, Higiene Conforto 32.040 29.612

Material Escritório 30.702 27.991

Combustíveis 25.511 22.034

Deslocações Estadias 12.675 12.623

Outros materiais 14.033 9.001

Rendas e alugueres 26.214 19.724

Outros 78.093 49.501

814.469 818.422

No global não houve aumento nesta rubrica, sendo que nos outros serviços o aumento se deve a
mudança de critério na contabilização de despesas com fraldas atribuídas aos utentes e suportadas pela
instituição.

24 Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 os gastos com o pessoal detalham-se da seguinte forma:

Descrição 2015 2014

Remunerações 2.889.383 2.899.040

Encargos Segurança Social 589.583 571.165

Outros 42.501 38.205

3.521.467 3.508.410
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O número médio de colaboradores ao serviço da instituição, por valência:

Valências 2015 2014

Valência Social
Terceira Idade
Lar de idosos 105 95
Centro Geriátrico 18 20
Apoio Domiciliário 10 10

Infância
Creche da Guarita 9 9
Creche de S. Carlos 7 8
Jardim de Infância 9 9

Residências
Residencial da Sé 5 5
Apartamentos de S.Carlos

Formação
Escola Profissional 22 17

Outras
Farmácia Guarita 12 11
Farmácia S.Mateus 3 3
Posto Farmácia Graciosa 3 3

Centro de Fisioterapia 4 5

207 195

25 Outros rendimentos e ganhos

O detalhe de outros rendimentos e ganhos incorridos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015
e 2014 é como segue:

Descrição 2015 2014

Donativos 43.929 124.539

Rendas Propriedades de investimento 78.138 73.614

Descontos de Pronto Pagamento Obtidos 68.759 54.713

Imputação subsídios Investimento 32.014 26.037

Correções relativas a períodos anteriores 665 971

Fundo de internados 10.824 24.791

Outros 27.688 30.361

262.016 335.026
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26 Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2013 a rubrica de Outros gastos e perdas detalha-se da seguinte forma:

Descrição 2015 2014

Subsídio de Alimentação Alunos 119.825 125.141

Bolsa de Formação 106.224 57.864

Subsídio de Transporte Alunos 30.178 23.655

Taxas 25.690 18.310

Servicos Bancarios 28.355 18.884

Quebras 13.258 5.203

Estágios 5.440 1.070

Outros < 10.000€ 34.657 29.875

363.627 280.003

De referir o aumento nas rubricas de Bolsas de Formação e Subsídios de Transporte aos alunos da
Escola Profissional pelo aumento do seu número. Os custos bancários aumentaram também em virtude
do acréscimo de custos com comissões bancárias aplicada pelo BANIF à Escola Profissional (€ 7 mil) e
custos com a manutenção de novos terminais bancários nas Farmácias da Graciosa e S.Mateus.

27 Gastos e rendimentos financeiros

O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros incorridos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de
2015 e 2014 é como segue:

Rendimentos obtidos 2015 2014

Juros obtidos em depósitos bancários 5.750 6.946

5.750 6.946

Gastos suportados

Juros suportados em empréstimos bancários 3.016 9.102

3.016 9.102

28 Garantias

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 a Instituição apresenta as seguintes responsabilidades decorrentes
das garantias bancárias prestadas:

Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Tribunal Judicial de Angra do Heroísmo 365 365

29 Contingências

Em 31 de Dezembro de 2015 a SCMAH não apresenta qualquer ativo ou passivo contingente.
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
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Certificação Legal de Contas
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