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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ 
 

RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES 2019 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 

A INSTITUIÇÃO 
 

 

Missão, Visão, Valores e Princípios, Estratégias   

Missão: A missão do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz é a promoção e o 

desenvolvimento da dignidade da Pessoa Humana, através do desenvolvimento das suas 

respostas sociais. 

 

Visão: Ser uma Instituição de excelência no acolhimento e nos serviços prestados, de acordo 

com a Doutrina Social da Igreja. 

 

Valores e Princípios: Os valores orientadores do CSPNSL são: A Caridade; a Justiça; a Equidade; 

a Liberdade; a Responsabilidade e o Respeito.  

Como princípios rege-se pelos seguintes: A promoção da dignidade da Pessoa Humana; o 

Bem-comum e a Solidariedade. 
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APRESENTAÇÃO 

 
O presente relatório tem por finalidade dar conta da ação desenvolvida pelo Centro Social 

Paroquial de Nossa Senhora da Luz ( CSPNSL ) e dos resultados alcançados — na medida em que 

possam ser quantificados — dos recursos humanos envolvidos e dos meios financeiros 

mobilizados, da sustentabilidade financeira, bem como das preocupações e desafios futuros do 

CSPNSL. 

 

Sem prejuízo das obrigações estatutariamente definidas que o Relatório, prioritariamente, 

deverá satisfazer, entende a Direção que este documento deverá constituir um indispensável 

instrumento de gestão e fornecer elementos que permitam — a ela e às entidades a quem 

presta contas (Patriarcado de Lisboa) e entidades públicas financiadoras, aos seus 

colaboradores, voluntários, utentes e fornecedores — uma avaliação dos resultados obtidos, da 

sua dimensão e das caraterísticas dos respetivos destinatários. 

É neste contexto que foi entendido incluir informação, referências e considerações que um 

Relatório, elaborado para satisfazer unicamente disposições estatutárias, dispensaria. 

Realçam-se as Considerações Finais, onde estão espelhadas as preocupações e anseios e 

desafios em relação ao futuro da Instituição. 
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ANÁLISE DO MACRO AMBIENTE 
 
 

Situação Económica Financeira – Contexto Nacional 
Os dados do Banco de Portugal para a economia portuguesa referentes ao ano de 2018 
apontam para a estagnação da atividade económica. O Produto Interno Bruto cresceu 
2,2%, em linha com o previsto, situando-se a taxa de inflação em 0,3%, estabilizando a 
taxa de desemprego em 6,7%, interrompendo a linha de descida registada até meio de 
2019. 
Pela importância dos custos com pessoal na atividade da instituição, realça-se o fato de 
o Ordenado Mínimo Mensal ter continuado a aumentar muito acima da inflação, 
passando de 580,00€ para 600,00€, o que implicou a atualização das restantes 
categorias de acordo com o CCT, o que significou com um aumento de custos com 
pessoal de 12,7%, valor muito acima do orçamentado.  
Ao nível da situação financeira das IPSS sublinha-se a publicação de um estudo realizado 
pela CNIS, que demonstra que cerca de 40% estão a registar resultados negativos. 
Realça-se que as atualizações dos valores das comparticipações financeiras firmadas 
entre o estado e as IPSS não cobrem minimamente o aumento dos custos com pessoal, 
a que acresce o aumento dos custos de funcionamento, nem se perspetiva a 
transferência desse aumento para utentes/famílias, apresentando-se a sustentabilidade 
financeira das IPSS como muito problemática. 
 
Situação Económica Financeira – Contexto Internacional 
O ano de 2019 caracterizou-se pelo aumento da incerteza decorrente da situação do 
Brexit, do abrandamento da economia na zona Euro e da negociação comercial entre os 
EUA e a China. Esta situação afetou as exportações portuguesas, a balança de transações 
correntes criando dificuldades às empresas de honrarem os seus compromissos 
financeiros. 
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I – Atividade desenvolvida: dimensão, caraterização e resultados  
 

1. Factos mais relevantes em 2019 
 
Como factos mais relevantes registados referem-se os seguintes: 

 
1.1. No domínio Institucional, organizativo/gestão dos Serviços/Pessoas/Recursos 
Foi continuada a aposta na melhoria dos serviços, proporcionando cada vez mais e melhores 
condições de trabalho através da continuação da aquisição de Ajudas Técnicas e da substituição 
de diverso equipamento. Foi feita uma aposta em formação direcionada para a gestão de 
conflitos. Foi promovida a formação e a substituição de pessoas em situação de baixa ou de 
reforma.  
Foram atualizados os ordenados conforme legislação em vigor. 
 
1.2. No domínio da intervenção 
Foi um ano em que o setor geral foi penalizado com muitas baixas simultâneas, em especial nos 
meses de fevereiro e março e setembro, cuja substituição foi difícil e demorada de realizar, 
tendo a situação estabilizado no final do ano, mas com consideráveis custos emocionais e 
financeiros. Nos restantes setores registou-se estabilidade. 
Realça-se o alargamento da intervenção com a implementação do Projeto “Luz de Conforto” 
que tem tido um retorno em termos da imagem da instituição assente nos muitos e sentidos 
agradecimentos emanados pelas pessoas que dele têm usufruído. Foi ainda a instituição 
contemplada com a aprovação do seu projeto “Cuidar de Quem Cuida”, pelo BPI/La Caixa Rural 
2019. 
 

1.3 No domínio financeiro, da gestão de recursos 
Em termos financeiros foi um ano similar aos anteriores, com a dificuldade no acesso aos 
indicadores de execução financeira, tornando a gestão e consequentes decisões atrasadas e 
mais problemáticas.  
O aumento dos custos com pessoal ultrapassou em muito o orçamentado, especialmente o 
segundo semestre e não foi colmatado pelo aumento da receita da prestação de serviços, o que 
se refletiu no resultado financeiro anual. Também os recebimentos decorrentes dos programas 
estabelecidos com o IEFP diminuíram. 
No final do presente documento apresenta-se um resumo das contas referentes ao exercício do 
ano de 2019. Chama-se a atenção de que os mesmos passaram de positivos a negativos, 
mantendo-se, no entanto, o indicador EBITDA positivo. Na aquisição de mercadorias e serviços 
manteve-se de uma gestão criteriosa sendo o aumento residual. 
 
1.4 Património 
Em relação ao Imobilizado, foi um ano dedicado à substituição de diverso equipamento, em 
especial na cozinha, e na lavandaria, proporcionando melhor e maior capacidade de trabalho, 
bem como no reforço de ajudas técnicas para os cuidados prestados pelas cuidadoras aos 
utentes. O maior investimento foi estratégico, no sistema da SOFTGOLD de registo de Atividades 
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e de assiduidade. Foi um investimento estratégico tendente a sabermos o que fazemos e a 
termos os devidos registos tendo em vista a Certificação da Qualidade. Foram ainda realizados 
investimentos na Colónia, com a ligação dos esgotos ao saneamento publico e inicio da 
adaptação dos balneários a dois espaços distintos. Outro investimento recebido com satisfação 
foi a aquisição de toldos para o Pátio, melhorando as condições para os utentes e diminuindo 
os perigos provocados pela existência de uma serie de Chapéus de Sol com as suas bases em 
cimento. 
Finalmente, foram iniciados os projetos de especialidade referentes às obras de ampliação do 
Edifico do Lar. 
 
1.5 Novos projetos 
Foi um ano em que consolidámos os projetos iniciados em 2017 (Luz de Conforto; 
FEAC/POAPMC, LIDL e ALDI), que implicaram a dedicação e o esforço de todos, mas em especial 
das pessoas que ficaram com a responsabilidade da sua implementação. Foi também iniciada a 
formação referente à futura Certificação da Qualidade pela norma EQUASS. 
Acresce que a imagem exterior da instituição se consolidou, tendo a mesma sido eleita, pelos 
seus pares, para o órgão executivo da Comissão do Litoral e da Núcleo Executivo da Rede Social 
de Torres Vedras, o que implica uma grande dedicação e empenho das pessoas envolvidas, bem 
como pelo reconhecimento através do Prémio BPI Rural. 
 
1.6 Imagem institucional externa 
Como foi referido a instituição consolidou a sua imagem, quer pela implementação dos 
novos projetos, quer pela sua eleição para Núcleo Executivo da Rede Social. Mantêm-se, 
também, um dos seus elementos diretivos como presidente da mesa da Assembleia 
Geral da UDIPSS de Lisboa e realçam-se os muitos pedidos de apoio/pareceres de outras 
instituições. 
 
1.7 Dimensão geral da intervenção 
Numa visão global, em 2019, o CSPNSL manteve em funcionamento a totalidade das Respostas 
Sociais existentes com taxas de ocupação praticamente plenas e tendo reforçado a intervenção 
no apoio a pessoas/famílias em situação de vulnerabilidade social através da implementação do 
Programa da União Europeia POAPMC. Este programa terminou em setembro de 2019 tendo a 
instituição continuado como entidade mediadora no novo programa 2020-2022. Manteve-se a 
parceria com os supermercados LIDL e ALDI e concluiu-se o Projeto “Luz de Conforto”, que foi 
alargado através do projeto “Cuidar de Quem Cuida”.  
Foi feito um grande esforço no aumento dos serviços a pessoas através do SAD, aumentando-se 
a intervenção com mais um turno na parte da tarde, que permitiu satisfazer as necessidades de 
cuidados durante a parte da tarde. 
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1.8 A nossa atividade em alguns números 
 

ERPI  

Mudança Fralda Banho Geral Banho 
Geral Cama 

Aplicação 
Injetáveis 

Refeição 
Acamado Posicionamentos 

51.750 21.696 282 522 8.628 30.678 

 

Centro de Dia  

Mudança Fralda Banho Geral Acomp.  WC Recolha Dados 
Saúde 

Transporte 
Utentes 

Cuidados de 
Saúde 

1.578 1.314 4.548 2.242 8.880 5.604 

 

SAD  

Mudança Fralda Entrega 
Almoço 

Banho Geral 
Cama 

Medição Glicemia e 
Aplicação Insulina 

Refeição 
Assistida Posicionamentos 

3.300 8.982 3.948 852 8.982 7.554 

 

Luz de Conforto  

Mudança Fralda Cuidados 
Imagem 

Banho Geral + 
Parcial Cama 

Recolha Dados 
Saúde Presenças Posicionamentos 

606 618 684 1.092 798 738 

 

Limpeza Lavandaria 

Lavagem Chão 
Hig Louças 
Sanitárias, 
Pavimentos 

Hig. Parapeitos, 
Janelas, 
puxadores 

Limpeza e 
desinfeção de 

cadeirões e 
equipamentos 

Lavagem de 
Roupa 

Secar Roupa na 
Máquina 

20.940 21.600 12.144 7.422 112,200 Kg 83.040 Kg 

 

Atividades Saúde Cozinha 

Internas Externas 
Nº consultas 
internas 

Nº consultas 
Ext. e Exames 

Prep. Cx semanais 
Medicamentos Almoço e Jantar P. Almoço + 

Lanches 
1.095 48 1.040 240 4.680 95.826 146.112 
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II. Gestão patrimonial (Instalações, equipamentos e viaturas) 

 
1. Viaturas 

O parque automóvel da instituição é composto pelas seguintes viaturas: 
2 ligeiras de passageiros (9 pessoas uma com placa elevatória) 
3 ligeiras de passageiros (5 pessoas, sendo uma elétrica) 
4 ligeiras com caixa isotérmica 
1 ligeira com sistema de frio 
 

Viatura Km 
71-PJ-67 20.447 
35-IM-40 10.486 
80-LS-17 13.517 
62-HN-21 11.160 
95-GL-41 15.350 
26-CM-47 11.661 
10-EP-56 16.486 
96-LP-46  26.491 
49-NN-36 14.117 
00-UA-13 10.979 

Total 150.694 Km 
 
Durante o ano de 2019 foram percorridos 150.694 km distribuídos pelas seguintes valências. 
 

 
Nota: Os Km’s realizados em janeiro em “Serviço Pessoal Autorizado” tem um valor elevado porque tem 
os Km’s realizados durante o ano pela viatura elétrica 00-UA-13. 

 
Os custos com manutenção das viaturas em 2019 foi de: 9.197,78 € (2018 - 5.131,34 €) 
Os custos em combustíveis atingiram o valor de: 11.997,35 € (2018 - 9.069,59 €) 
Os custos de portagens e estacionamento foram de: 1.067,30 € (2018 - 837,70 €) 
Considerando os custos de reparação, combustíveis e portagens o custo por Km manteve-se 
sensivelmente em: 0,158€/Km 
  

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Luz Pág.

Hora
Data

:
:
:

  1 de   1
29-04-2020
16:52:36Mapa Distribuição de KMs por Valência

 Todos Condutores :

2019Viaturas : Ano : Todas Serviço :  Todos 

DEZOUTJAN FEV MAR ABR JUNValência TOTALMAI JUL AGO SET NOV

Serviço Pessoal Autorizado  12.700  1.970  977  1.125  1.589  2.326  2.614  32 536 2.026  1.558  1.431  2.215  2.005

Apoio Domiciliario  2.850  3.609  4.128  4.431  4.175  3.944  3.779  46 765 4.210  4.021  4.031  4.062  3.525

Luz e Conforto  8  19  0  0  7  0  0  37 0  0  0  3  0

Centro de Dia  2.068  2.327  2.353  2.274  2.056  2.752  2.132  27 781 2.340  2.681  2.011  2.139  2.648

Serviço Geral  3.494  4.311  3.509  3.805  2.856  3.186  2.889  40 450 3.530  3.293  3.258  3.316  3.003

ERPI  0  0  0  0  32  151  0  2 578 395  217  354  1.429  0

 21 120  12 236  10 967  11 635  12 501  10 715  11 770  11 085  13 164  12 359  11 181  11 414  150 147

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Luz
F3M - Information Systems, SA
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2. Equipamentos 
A manutenção e reparação de equipamentos ocorreu sem grandes problemas, incindindo 
muito nas câmaras de frio e congelação e na área da lavandaria. Foi substituído diverso 
equipamento, em especial na cozinha, e na lavandaria, proporcionando melhores condições de 
trabalho. 
 
3. Instalações 
Em relação à manutenção de instalações, a manutenção incidiu em pequenas reparações.  
Finalmente, a instituição recebeu o parecer favorável da Segurança Social sobre o seu projeto 
de ampliação, entregue há já dois anos tendo sido decidido avançar com os projetos de 
especialidade necessários para eventual candidatura de apoio à ampliação/remodelação.  
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III. Gestão e qualificação de Pessoas ao serviço do Centro Social Paroquial de Nossa 

Senhora da Luz 

 
1. Absentismo (RU) 
Os níveis de absentismo decorreram de diversas situações conforme quadro seguinte: 
O nível de absentismo, manteve-se elevado devido a muitas baixas de longa duração, 
em termos de comparação passámos de cerca de 15.000 horas no ano de 2017 para 
22.502 horas em 2019. 
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2. Formação 
O ano de 2019 foi um ano de continuação da formação, em especial a ministrada nas nossas 
instalações e decorrentes de parcerias com entidades formadoras, conforme quadro seguinte. 
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3. Pessoas por categorias/setores 
 
Distribuição das pessoas por categorias: 
 

COLABORADORES JANEIRO 
2018 

JANEIRO 
2019 

JANEIRO 
2020 

DIFERENÇA 
2019/20 

Técnicos 7 8 8 0 
AAD 35 36 39 3 
Motoristas 2 2 2 0 
Administrativos 2 1 1 0 
Saúde 3 3 4 1 
Trab. Serviços gerais 4 4 6 2 
Cozinha 6 6 7 1 
Copa/refeitório 5 5 7 2 
Manutenção 2 2 2 0 
Lavandaria 5 4 4 0 
Ecónoma 1 1 2 1 
Programas IEFP 5 10 4 -6 
TOTAL 77 82 86 4 

 
Em relação ao início do ano o quadro apresenta o aumento de 4 colaboradores que explicam 
em parte o aumento dos custos com pessoal, bem como a elevada dinâmica de substituição de 
colaboradores registando-se 25 entradas e 21 saídas. Esse aumento é também explicado pelo 
decréscimo de pessoas inseridos em projetos financiados pelo IEFP. Dessas pessoas seis 
transitaram de Programas do IEFP (Clara Tomás e Salomé — SAD; Manuel Santos – Motorista; 
Vanessa Santos e Joana Oliveira – Limpeza; Sandra Simões — Copa). Foi ainda transferida de 
ERPI, para Saúde, como preparação da substituição por licença de maternidade da Auxiliar de 
ação médica, Solange Fernandes a AAD, Márcia Silvestre. 
Refira-se que a 01 janeiro de 2020 estavam 9 colaboradores em situação de baixa médica e uma 
na situação de licença sem vencimento, mais 2 do que em janeiro de 2019. 
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IV. Caracterização dos Utentes 
 
Os utentes do CSPNSL possuem uma baixa escolaridade, ilustrada no facto de as profissões 
predominantes serem a agricultura e o trabalho doméstico, o que dificulta a realização de 
atividades que envolvam mais capacidades cognitivas. No entanto, de ano para ano tem-se 
registado um aumento das pessoas com maior escolaridade. 
Mantêm-se um nível de grande dependência física conforme tabela seguinte: 
 
ERPI 

Totalmente 
dependente 

Severamente 
dependente 

Moderadamente 
dependente 

Ligeiramente 
dependente 

Independente 

24 6 16 23 9 

 
Centro de Dia 

Totalmente 
dependente 

Severamente 
dependente 

Moderadamente 
dependente 

Ligeiramente 
dependente 

Independente 

1 4 4 11 10 
 

Serviço de Apoio Domiciliário 
Totalmente 
dependente 

Severamente 
dependente 

Moderadamente 
dependente 

Ligeiramente 
dependente 

Independente 

4 6 11 11 8 

 
1. Número de entradas saídas de utentes  

 
Em termos de capacidade das respostas sociais estas mantiveram-se praticamente 
sempre na sua capacidade máxima. 
Em termos de dinâmica de entradas/saídas estas tiveram o seguinte registo:  
 

RESPOSTA SOCIAL FALECIMENTO DESISTÊNCIA 
ERPI (LAR) 16 2 
CENTRO DE DIA 1 9 
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 4 0 
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V. Situação Financeira 
 

Em termos de acesso a indicadores financeiros para auxílio na gestão foi um ano similar aos 
anteriores, com a dificuldade nesse acesso, por incapacidade da contabilidade em os prestar 
atempadamente, tornando a gestão e consequentes decisões mais problemáticas e impedindo 
decisões atempadas nomeadamente nos custos com pessoal.  

 
 
O aumento dos custos com pessoal ultrapassou em muito o orçamentado, especialmente o 
segundo semestre e não foi colmatado pelo aumento da receita da prestação de serviços, o que 
se refletiu no resultado financeiro anual, apesar dos recebimentos decorrentes dos programas 
estabelecidos com o IEFP. Regista-se no final do ano a concessão do Prémio BPI/La caixa Rural 
2019 para financiar o projeto “Cuidar de Quem Cuida”, a implementar em 2020. 
 
Uma das Rubricas que merece a atenção constante da direção é a da Energia e Fluídos, tendo-
se diminuído ligeiramente o custo da eletricidade, que esperamos diminuir ainda mais em 2020 
devido a mudança de fornecedor. O aumento de custos com gasóleo e gás explica-se pelo 
aumento do preço dos produtos. 
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CUSTOS COM O PESSOAL 
 

 
COMO EXPECTÁVEL O AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO DE 580,00€ PARA 600,00€ VEIO TRADUZIR-SE NUM 

AUMENTO DA RUBRICA “GASTOS COM O PESSOAL”, COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS QUE DAÍ ADVÊM (ENCARGOS 

COM A SEGURANÇA SOCIAL, SEGURO E FUNDOS DE COMPENSAÇÃO). 
FIGURA NAS CONTAS DE 2019 O SEGURO 55MAIS.DENT E, TENDO COMEÇADO A SER SUPORTADO PELA 

INSTITUIÇÃO A PARTIR DE 2018.  
EM 2017, A EMPRESA DE CONTABILIDADE CONTRATADA – PRIMEREDIT - CONSIDEROU O JANTAR DE 

NATAL OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS, VOLUNTÁRIOS E OUTRAS ENTIDADES RELACIONADAS COM A INSTITUIÇÃO 

NA RUBRICA “OUTROS”, O QUE NÃO ACONTECE NOS OUTROS ANOS (ESSA DESPESA FIGURA NAS DESPESAS DE 

REPRESENTAÇÃO NOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS.) 
DE FORMA DECRESCENTE APARECEM OS GASTOS COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO AS 

INDEMNIZAÇÕES POR DESPEDIMENTO. 
EM TERMOS CRONOLÓGICOS PODEMOS VER A FORMA CRESCENTE COMO OS GASTOS COM O PESSOAL 

EVOLUÍRAM: 
 

 
5 Ano em que foram oferecidos as parkas impermeáveis aos funcionários 

Descrição 2019 - 2018 2019 2018 2017 

Remunerações ao Pessoal 80 482,07 11,93% 755 351,62 674 869,55 666 028,04 

Encargos s/ Remunerações 15 542,23 10,85% 158 751,29 143 209,06 143 931,88 

Seguro Acidentes Trabalho 10 355,22 79,07% 23 451,24 13 096,02 7 854,47 

Formação Profissional -1 041,00 -34,87% 1 944,00 2 985,00 3 900,00 

Indemnizações por Despedimento -1 503,60 -72,15% 580,42 2 084,02 1 320,85 

Apoio Médico Medicamentoso 348,69 14,71% 2 718,57 2 369,88 1 221,95 

Vestuário e Calçado 1 295,23 30,40% 5 556,21 4 260,985 9 132,06 

Abono por Falhas -10,97 -3,08% 345,43 356,40 445,50 

Subs. Alim. Em Espécie 5 891,36 11,03% 59 314,48 53 423,12 50 914,72 

Outros 2 850,61 53582,89% 2 855,93 5,32 1 132,26 

Total 114 209,84 12,74% 1 010 869,19 896 659,35 885 881,73 
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DESPESAS COM MAIOR EXPRESSÃO (EXTRAS): 

x FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 
o COMPRAS DE MATERIAL DIVERSO A EUROLOUÇAS 
o CESTAS DE TRANSFERÊNCIA → 532,12€ 
o KANGABOX → 308,73€ 
o + CESTAS DE TRANSFERÊNCIA → 356,16€ 
o BOLSAS P/ IDENTIFICAÇÃO DOS UTENTES E REGISTO DE AVD’S  →  242,93€ 
o TV → 130,00€ 
o CADEIRA RODAS GRAZIA C/ WC E APOIO DE CABEÇA → 386,90€ 
o COLCHÕES ANTI-ESCARAS, CADEIRA DE BANHO, LAVA CABEÇAS → 575,86€ 

 

x MATERIAL P/ CONSUMO DOS UTENTES 
o INCLUI AS COMPRAS DE TABACO QUE DEPOIS SÃO CONTRABALANÇADAS COM O RENDIMENTO 

NA CONTA 7816903 – REEMBOLSO DE DESPESAS C/ UTENTES (1.216,75€) 
o RESGUARDOS, LENÇÓIS, BABETES , AVENTAIS E LUVAS TURCAS A 28-MAR → 3.025,97 
o 20 ALICATES DE UNHAS  → 663,54€ 
o CINTOS DE MOBILIDADE, COLETES IMOBILIZADORES, FAIXAS, BANDAS DE TRANSFERÊNCIA, 

SALVACLIP  → 1.803,69€ 
o CINTO MOBILIDADE E DISCO ROTAÇÃO MÓRBIDA → 136,90 
o + FAIXAS E SALVACLIP → 475,59€ 
o DISCO GIRATÓRIO → 230,08€ 
o BABETES E LUVAS TURCAS → 687,82€ 
o EDREDÕES → 4.724,68€ 

 

ENERGIA E FLUÍDOS 
 

  2019 2018 2017 

ENERGIA E FLUÍDOS 83 304,60 80 654,68 79 281,72 

ELETRICIDADE 33 564,19 34 607,07 39 006,00 

GASÓLEO 13 369,99 12 751,45 9 620,87 

GÁS 23 199,71 21 055,00 17 947,51 

ÁGUA 13 170,71 12 241,16 12 707,34 
 

Ç 2.649,92€ 
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No final do presente documento apresenta-se um resumo das contas referentes ao exercício do 
ano de 2019. Chama-se a atenção de que os mesmos passaram de positivos a negativos, 
mantendo-se, no entanto, o indicador EBITDA positivo (46.196,14€). Na aquisição de 
mercadorias e serviços manteve-se de uma gestão criteriosa sendo o aumento residual. 
A situação financeira apresenta-se sólida, decorrente da boa gestão característica da instituição, 
como se comprova no quadro seguinte: 
 

Solvabilidade 0,75 

Autonomia Financeira 88% 

Independência Financeira 0 

Nível de Endividamento 13% 

Capacidade de Endividamento 1 

Fundo de Maneio 395.072,03€ 
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VI. Considerações Finais 
 

A Direção constata, com satisfação, a assinalável dimensão da intervenção desenvolvida pelo 
Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz, que se traduz num nível de cuidados de nível 
superior e sustenta a imagem de excelência que a instituição tem, ilustrada pelas solicitações de 
internamento de pessoas dos mais variados pontos do País, pelas solicitações para que a 
instituição se represente em diversos grupos de trabalho e pelo reconhecimento angariado na 
Concessão de Prémios. 
Este nível de qualidade só foi possível pela dedicação, empenho e competência de todos. 
 
Apesar do elevado nível de prestação de serviços a direção não ignora que seria desejável ter 
mais pessoas dedicadas à prestação de cuidados pessoais aos utentes de ERPI; um técnico de 
enfermagem a tempo inteiro para as três respostas sociais; um fisioterapeuta para que o nível 
de dependência física diminua; aumentar o número de Serviços de Apoio Domiciliário.  
No entanto não existem condições financeiras para atingir tal desiderato e o exercício financeiro 
de 2019, com resultados negativos, exige prudência nos investimentos e uma gestão criteriosa 
assente em indicadores financeiros atempados. 
De facto, o futuro apresenta-se problemático, o aumento anual dos custos com pessoal 
ultrapassou o referencial de 60% dos custos totais, atingindo os 67%, apresentando-se como 
muito preocupante, pois esse aumento não é absorvido pelas receitas convencionais 
(mensalidades e subsídios à exploração) implicando a aplicação de medidas mais exigentes, em 
especial na rubrica de custos com pessoal e receitas extraordinárias decorrentes de 
candidaturas, são isso mesmo extraordinárias, e com aplicação definida na candidatura.  
Acresce a necessidade no futuro de se avançar com a segunda fase de obras de construção de 
mais quartos para melhorar os cuidados aos utentes e prover a sustentabilidade financeira. 
Assim a sustentabilidade financeira do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz é um 
desafio e um objetivo que a direção tem em primeiro lugar, conjugado com a qualidade da 
prestação dos serviços. Outras preocupações e objetivos prendem-se com aspetos de gestão 
corrente e contemplam: 

• Necessidades de manutenção e renovação das instalações, equipamentos e parque 
automóvel. 

• É também fundamental concluir os projetos de especialidade e de execução para a 
possibilidade de ampliação na zona chamada Fase II, de construção de quartos por cima 
da garagem. No entanto para a sua realização será necessário apoio financeiro por parte 
das entidades publicas em virtude de a instituição não ter capacidade financeira para a 
sua concretização. 

• O processo de certificação da qualidade na prestação de serviços pelo sistema europeu 
EQUASS foi já iniciado, sendo objetivo conclui-lo nos próximos dois anos. Passando o 
CSPNSL a ser das poucas instituições cuja qualidade da prestação de serviços é 
reconhecida pelas pessoas e pelas entidades certificadoras. 

• Atendendo ao envelhecimento da população e aos custos da institucionalização é 
fundamental apoiar as pessoas/famílias a ficarem o máximo tempo possível no seu 
domicílio, mas com qualidade de vida e segurança, para isso é necessário aumentar os 
serviços prestados no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário, com o reforço do turno 
de tarde para dupla higiene diária, ou higiene e ajuda ao deitar, prestar acompanhamento de 
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enfermagem e de medicação, bem como fisioterapia e apoio e acompanhamento 
psicológico. 

• Esperamos no ano de 2020 conseguir concluir um novo espaço de estacionamento para 
os colaboradores, voluntários e utentes, melhorando as condições de acolhimento e 
trabalho. 

• Finalmente, pretendemos continuar a pagar vencimentos e fornecedoras atempadamente. 
 
 
Lisboa, 19 de abril de 2020 
 
 

A Direção 
 
 

Diácono Horácio Félix (Presidente): ___________________________________________ 

 

Miguel Bernardo Leite (Vice-Presidente): _______________________________________ 

 

Dulce Pascácio (Tesoureira): _________________________________________________ 

 

José Augusto Ferreira Pedro (Secretário): _______________________________________ 

 

João Francisco Alves (Vogal): _________________________________________________ 

 
 
Anexos 

• Balanço em 31 de dezembro de 2019; 

• Demonstração de Resultados líquidos, referente ao exercício de 2019; 

• Demonstração de Fluxos de Caixa do ano de 2019) 
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