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O presente Relatório de Gestão e Contas, relativo ao exercício do ano de 2021, apresenta a atividade 
global desenvolvida pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, no âmbito 
da prestação de cuidados de saúde, fim principal desta Instituição. 

O ano 2021 continua a refletir os efeitos críticos da situação excecional criada pela pandemia COVID-
19, ainda longe de estar superada. Os impactos que se refletem nas organizações, em especial as de 
carácter social, não são alheios ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. 
Cuidar e proteger a vida das pessoas doentes e das pessoas que constituem as equipas de saúde, 
foram a nossa principal preocupação, associados a um esforço significativo de recuperação em 
diferentes dimensões. O processo de vacinação foi muito importante para uma gestão da situação 
pandémica e da progressiva retoma do quotidiano com alguma normalidade. 

Reconhecemos a grande resiliência de todos ao enfrentarmos estes tempos difíceis com dedicação, 
humanidade, compromisso e competência, fazendo tudo o que era possível, mas também indo para 
além das nossas forças, acreditando que nesta luta não estamos sós, na verdade, Deus está connosco 
e é a força em cada minuto, para fazermos o Bem, bem feito. 

O ano 2021 representou para toda a Comunidade hospitaleira o desafio de reerguer, o desafio da 
sustentabilidade e da diversificação assistencial. Num contexto de incertezas, de instabilidades 
internas e externas, realizámos um processo de análise, avaliação e redefinição estratégica, 
fortalecendo o que é específico da nossa Instituição hospitaleira: acolher, cuidar, tratar e reabilitar. 

Como Instituição católica, da área social da saúde, em Portugal há quase 130 anos, experimentamos 
os desafios do momento atual, em particular da saúde mental e psiquiatria, área preferencial da nossa 
ação, e que se torna cada vez mais uma prioridade. 

Se há palavra que faz sentido ao chegar ao final de mais um ano cheio de desafios é OBRIGADA a 
TODOS e TODAS que vivem a HOSPITALIDADE com CORAÇÃO. 

Reconhecemos o compromisso e o empenho que o momento presente e o futuro próximo a todos 
vai exigir, mas acreditamos unindo o melhor de nós, conseguiremos ultrapassar com esperança as 
dificuldades. 

Terminamos o ano com um sentimento de gratidão, inquietação, mas sobretudo de esperança, 
orientados pelo imperativo de continuar a praticar a Hospitalidade, especialmente junto das pessoas 
que experimentam o sofrimento psíquico e a fragilidade que daí advém. Este é o sentido da nossa 
missão! 

E esperamos com este serviço, entrega e dedicação, continuar a contribuir para um mundo mais 
humano e fraterno, e por isso, mais iluminado pelo Amor.  

Obrigada a todos os que continuam a fazer possível o sonho da Hospitalidade, praticando-a em todos 
os âmbitos da sua atuação. 

Irmã Sílvia Moreira 
Presidente do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
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2.1 NATUREZA E FINS 

O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus (IIHSCJ) é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), sob a forma de fundação de solidariedade social, instituída 
pela Província Portuguesa das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. 

Tem o seu registo definitivo em 08/07/1986 sob o n.º 2/86, no Livro 01 das Instituições com Fins de 
Saúde da Direção Geral da Segurança Social, e a sua Sede é na Rua Professor Luís da Cunha Gonçalves, 
nº 5 - 1º Esq., 1600-826 Lisboa. 

Goza de personalidade jurídica canónica e civil, nos termos da Concordata celebrada entre a Santa Sé 
e a República Portuguesa, e tem os seus Estatutos aprovados, em versão atualizada, em novembro 
de 2021. 

O Instituto das Irmãs Hospitaleiras tem fins de saúde, dedica-se, sem fins lucrativos, à prevenção, 
promoção e proteção da saúde através da prestação de cuidados de medicina preventiva e curativa 
na área da psiquiatria e saúde mental, e ainda na área da reabilitação física e dos cuidados paliativos. 

O Instituto das Irmãs Hospitaleiras desenvolve a sua atividade de prestação de cuidados de saúde 
com protocolos e convenções específicas com várias entidades, públicas, privadas e sociais. 

 

2.2 HISTÓRIA DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM 
PORTUGAL 

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus está presente em Portugal 
desde 1894, decorridos 13 anos da sua Fundação em Ciempozuelos (Madrid), 31 de maio de 1881, 
por S. Bento Menni, Maria Josefa Récio e Maria Angústias Giménez. 
 

Ao longo destes 128 anos foi expandindo a presença da Congregação em Portugal, representando 
hoje uma presença significativa no Continente e Ilhas – Madeira e Açores, com uma rede de 
estabelecimentos de saúde significativa: 
 

 

 

 

Fundação da Casa de Saúde da Idanha (CSI). Um estabelecimento de saúde direcionado para a 
prestação de cuidados especializados na área da saúde mental e psiquiatria, com uma evolução e 
ampliação muito significativa ao longo da sua história. Durante várias décadas integrou no seu 
modelo de cuidar a complementaridade de outras especialidades: radiologia, oftalmologia, cirurgia, 
laboratório de análises clínicas, otorrinolaringologia, estomatologia e ginecologia, permanecendo 
ainda estas três últimas. Na década de 90 implementa as primeiras respostas piloto de reabilitação 
psicossocial. A partir do ano 2000 desenvolve novas áreas de resposta assistencial: demências, 
cuidados paliativos, reabilitação global, lesão cerebral e pedopsiquiatria. O ano de 2010 representa 
um marco importante na história da CSI, pois nesse ano inaugurou novas instalações de uma parte 
muito significativa da sua estrutura, que têm permitido uma resposta mais qualificada e especializada 
em diversas áreas de saúde, de ambulatório e internamento. 
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Surge a 2ª fundação em Belas: Casa de Saúde de Santa Rosa de Lima (CSSRL). Este estabelecimento 
de saúde está direcionado para a atenção a senhoras com mais de 65 anos e com problemas de saúde 
mental. Em 2015 abre uma nova resposta na área da reabilitação global – Unidade de Média Duração 
e Reabilitação, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados. 

 

 

 

Assinala a 3ª fundação, na Madeira, em resposta a um pedido da Junta Geral da época, assumindo o 
cuidado das pessoas doentes internadas no então “Manicómio Câmara Pestana”. Ao longo de 
décadas foi grande a evolução dos modelos terapêuticos e de humanização das estruturas, dando 
assim identidade hospitaleira a este estabelecimento de saúde, agora Casa de Saúde Câmara 
Pestana (CSCP), S. Gonçalo - Funchal. Desde 2011 conta com uma remodelação da sua estrutura física 
que tem permitido melhorar a prestação de cuidados e uma maior diferenciação dos serviços. É um 
estabelecimento de saúde orientado para a psiquiatria geral e reabilitação psicossocial, prestando 
cuidados/serviços de saúde, com diferentes respostas e intervenções, de curto, médio e longo 
internamento. Desde final de 2021 conta com uma nova resposta na área dos Cuidados Continuados 
– ULDM. 

 

 

 

É a data que marca a 4ª fundação, em Braga, da Casa de Saúde do Bom Jesus (CSBJ). É um 
estabelecimento de saúde orientado para a prestação de cuidados de saúde no âmbito da psiquiatria 
geral e saúde mental, reabilitação psicossocial, intervenções comunitárias de saúde mental e 
tratamento de comportamentos aditivos, nomeadamente desabituação de toxicodependentes. Estas 
respostas situam-se em regime de internamento, ambulatório, área de dia e apoio domiciliário em 
saúde mental. O ano 2020 fica marcado na história deste estabelecimento de saúde por entrar em 
funcionamento uma nova estrutura física que abrange um número significativo de camas e permite 
uma reconfiguração da resposta assistencial ao nível do internamento e ampliação de serviços, 
nomeadamente, em regime de ambulatório. 

 

 

 

Marca o início da 5ª fundação, com a criação do Hospital Ortopédico da Parede. Desde 1985 a missão 
específica deste estabelecimento de saúde de saúde orienta-se para a prestação de cuidados de 
saúde no âmbito da psiquiatria geriátrica, assumindo a designação de Centro Psicogeriátrico Nossa 
Senhora de Fátima (CPNSF). 
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Ano em que se realiza a 2ª fundação das Irmãs Hospitaleiras na Madeira e a 6ª no país, com a criação 
do Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família (CRPSF) - S. Roque - Funchal, 
especificamente direcionado para a saúde mental da infância e adolescência, pedopsiquiatria, 
multideficiência, reabilitação psicopedagógica e educação especial. 
 

 

 

 

Neste ano realiza-se a 4ª fundação em Lisboa e a 7ª no país, com a criação da Clínica Psiquiátrica 
de S. José (CPSJ), um estabelecimento de saúde especialmente direcionado para a psiquiatria geral. 
Em 1994, com novas instalações, amplia os seus serviços, abrindo a área de curto e médio 
internamento, área de ambulatório e estruturas de reabilitação. Em finais de 2019 concluiu a 
qualificação de uma unidade direcionada para respostas especializadas de curto internamento, quer 
no âmbito da psiquiatria, quer da reabilitação. 
 

 

 

 

É o ano em que surge a 8ª fundação - a Casa de Saúde Rainha Santa Isabel (CSRSI) – Condeixa-a-
Nova, no centro do país. Surge da necessidade de resposta no âmbito da psiquiatria e saúde mental 
do adulto e jovens. Ao longo dos anos este estabelecimento de saúde tem procurado diversificar as 
respostas de saúde em psiquiatria, dando relevo especial à área da reabilitação e intervenção 
comunitária. Na última década realizou um significativo investimento na requalificação de estruturas. 
Marco desse processo são os anos de 2010, contando com um novo edifício de internamento, abrindo 
a área assistencial aos dois géneros e ampliando a área de ambulatório, e 2021 com a abertura de 
um edifício totalmente remodelado que permite ampliar e especializar a resposta tanto no 
internamento, como no ambulatório. 
 

 

 

 

Assinala o início da presença das Irmãs Hospitaleiras nos Açores em S. Miguel colaborando na 
assistência a uma unidade de senhoras, pertencente ao Instituto de S. João de Deus. E em 1973 é 
inaugurada a Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição (CSNSC) - Ponta Delgada, um 
estabelecimento de saúde direcionado para a prestação de cuidados de psiquiatria em várias 
valências e também consulta externa. 
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O primeiro dia deste ano marca a presença das Irmãs Hospitaleiras na Ilha Terceira, criando-se mais 
tarde a Casa de Saúde do Espírito Santo - Angra do Heroísmo. Além da resposta de internamento 
na área da saúde mental e psiquiatria, este estabelecimento de saúde desenvolve uma área de dia de 
reabilitação ocupacional e profissionalizante desde os inícios de 2000. Conta ainda com estruturas de 
residenciais de reabilitação psicossocial. 

 

 

 

Respondendo a um convite da Diocese de Évora, o Instituto das IHSCJ faz-se presente em terras 
alentejanas assumindo a gestão do Centro de Recuperação de Menores D. Manuel Trindade 
Salgueiro (CRM) - Assumar. Este estabelecimento de saúde marca a 11ª fundação das Irmãs 
Hospitaleiras em Portugal e desenvolve a sua intervenção em psiquiatria da infância e adolescência, 
multideficiência e reabilitação psicopedagógica, através de internamento prolongado e consulta 
externa nas especialidades de psiquiatria e psicologia. 

 

 

 

Em ano de 1º Centenário da Congregação em Portugal, constitui-se a 12ª fundação, em terras 
originárias por onde S. Bento Menni terá entrado em Portugal para realizar a Restauração da Ordem 
Hospitaleira. Em 1994 nasce a Casa de Saúde Bento Menni (CSBM) - Guarda, um estabelecimento 
de saúde direcionado para a prestação de cuidados de psiquiatria geral e reabilitação, quer em regime 
de internamento, quer em área de dia e ambulatório. 

 
2.3 VISÃO, MISSÃO E VALORES 

Toda a atividade do Instituto das Irmãs Hospitaleiras é orientada pelo compromisso de cuidar a vida 
com humanidade e qualidade, procurando que o bem que fazemos esteja configurado pelo bem-
fazer e o saber, integrando os avanços da ciência ao serviço do processo terapêutico, pois para nós, 
e em palavras do nosso Fundador S. Bento Menni: na assistência ao doente, ciência e humanidade 
complementam-se. 

Este fazer o bem, bem feito, está iluminado por uma visão, pelo sentido da missão hospitaleira e pelos 
valores que nos diferenciam. 
 

2.3.1 Visão 

A visão do Instituto das Irmãs Hospitaleiras é ser uma Instituição de referência em saúde, na prestação 
de cuidados especializados em saúde mental e psiquiatria, que une ciência e humanidade no cuidado 
da vida humana. 
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2.3.2 Missão 

A nossa missão é prestar cuidados diferenciados e humanizados, preferencialmente em saúde mental 
e psiquiatria, com a finalidade de alcançar os melhores resultados, no respeito pela individualidade 
da pessoa doente, pela qualidade clínica e técnica, rigor científico e inovação, procurando a 
sustentabilidade, e sendo capazes de atrair, capacitar e reter os melhores colaboradores. 

 
2.3.3 Valores 

O valor chave que caracteriza a nossa Instituição é a Hospitalidade. 

Este valor desenvolve-se em oito valores que estão na base da cultura e identidade do IIHSCJ: 
 

SENSIBILIDADE 
EM RELAÇÃO 

AOS EXCLUÍDOS 
  

A nossa Hospitalidade exprime uma sensibilidade especial em relação às pessoas mais excluídas. 
A causa do outro torna-se nossa, num mundo que ainda estigmatiza o sofrimento psíquico, de 
grande vulnerabilidade e múltiplas formas de exclusão. 

    

SERVIÇO AOS 
DOENTES E 

NECESSITADOS 
  As pessoas doentes e mais frágeis ocupam o lugar central da nossa Instituição. São elas a razão de 

ser das nossas unidades de saúde, o seu cuidado e atenção. Tudo, e todos, estamos ao seu serviço. 

    

ACOLHIMENTO 
LIBERTADOR   A hospitalidade expressa-se no estilo de acolher, abrindo-se à realidade do outro. Nasce da 

vontade de aceitar um rosto novo, a pessoa e as suas vivências. 
    

SAÚDE 
INTEGRAL   

O nosso paradigma de saúde integra todas as dimensões da pessoa numa visão humanista cristã. 
Esta perspetiva orienta e estrutura a nossa ação na saúde, incorporando os progressos científicos 
e técnicos na atenção integral à pessoa. 

    

QUALIDADE 
PROFISSIONAL   A qualidade é um objetivo institucional e abrange todas as áreas da organização. Cuidar bem 

exige-nos competência, qualificação, rigor e qualidade humana e profissional. 
    

HUMANIDADE 
NA ATENÇÃO   

Concebemos a assistência como um encontro humano e dignificador. Nasce da cordialidade, no 
pleno respeito da pessoa, os seus direitos, a sua cultura, os seus valores, as suas convicções e a sua 
fé. Expressa-se na atenção personalizada, disponibilidade e dedicação à pessoa. 

    

ÉTICA EM TODA 
A ATUAÇÃO   

A Hospitalidade é ela própria uma experiência ética fundamental e englobante da nossa missão 
que reforça a dimensão própria de toda a ação com a pessoa assistida. Exigimos de nós mesmos 
uma atuação ética em todos os campos e em todas as decisões. 

    

CONSCIÊNCIA 
HISTÓRICA   

A memória do passado é um valor que torna possível responder sabiamente ao presente e projetar 
o futuro. Consideramos fundamental desenvolver a consciência individual e coletiva de fazer parte 
da história hospitaleira e de todos sermos, de forma solidária, protagonistas do momento atual da 
Hospitalidade. 

 
O Instituto diferencia-se pelo seu Modelo Hospitaleiro Integral que configura uma abordagem 
interdisciplinar, integrada e pluridimensional em saúde mental, partindo da inspiração do carisma 
fundacional e segundo os valores hospitaleiros. Tem como dimensão nuclear a atenção à pessoa na 
sua integralidade, a sua reinserção na sociedade e a defesa da sua dignidade. 
 



14 RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021 • IRMÃS HOSPITALEIRAS 

 

2.4 ESTRUTURA ASSISTENCIAL E ÁREAS DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE 

O IIHSCJ conta com uma estrutura assistencial de 12 estabelecimentos de saúde, em Portugal 
Continental e Ilhas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestamos cuidados, no âmbito da Saúde, em oito áreas de intervenção: Psiquiatria; Pedopsiquiatria; 
Psicogeriatria; Demências; Lesão Cerebral por doença ou traumatismo; Deficiência Intelectual e 
Perturbações do Desenvolvimento; Cuidados Paliativos e Reabilitação Física. 

A abordagem interdisciplinar inerente ao modelo hospitaleiro exige uma metodologia de diagnóstico, 
planeamento, implementação e avaliação de um programa individualizado de cuidados, desenvolvido 
por equipas multidisciplinares. 

A pessoa doente é o centro da missão hospitaleira; para ela se orientam e a ela estão subordinados 
todos os recursos institucionais: assistenciais, organizacionais, administrativos e humanos. 

Este modelo hospitaleiro compromete mais de 2 200 profissionais de saúde que colaboram com as 
Irmãs Hospitaleiras em diferentes áreas clínicas e técnicas, unindo ciência e caridade, pois para nós o 
importante é a pessoa, toda e em todas as suas dimensões, sobretudo quando a vida humana é mais 
frágil e vulnerável. 

 

2.5 ESPECIALIDADES CLÍNICAS 

2.5.1 Linhas Assistenciais 

Psiquiatria e Saúde Mental 

É a principal área de intervenção e especialização dos estabelecimentos de saúde das Irmãs 
Hospitaleiras, onde se disponibilizam cuidados especializados e integrais às pessoas com doença 
mental e às suas famílias. A estrutura de serviços procura responder às várias fases da doença: na 
prevenção, na crise aguda e na continuidade de cuidados. Desenvolvemos programas clínicos e de 
reabilitação em diferentes áreas: tratamento farmacológico, intervenção psicoterapêutica, de 
estimulação e reabilitação. 
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Neste processo terapêutico estão comprometidas equipas multidisciplinares clínicas e técnicas, que 
proporcionam um acompanhamento permanente e adequado. O objetivo é contribuir com um plano 
terapêutico individualizado para a recuperação da pessoa e do seu projeto de vida com dignidade e 
qualidade. 

 Consultas: Psiquiatria, Perturbação Bipolar, Depressão, Perturbação de Ansiedade/Pânico, Psicoses, Medicina do Sono e 
Perturbação de Hiperatividade com Deficit de Atenção (PHDA) no Adulto. 
Ambulatório: Eletroconvulsivoterapia (ECT) e Estimulação Magnética Transcraneana (EMT). 
Internamento 
Intervenção Comunitária: Área de dia, estruturas de reabilitação comunitária e equipas de intervenção domiciliária. 

 

Pedopsiquiatria 

É uma especialidade médica na área da saúde mental infantojuvenil que intervém ao nível da 
prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas emocionais e/ou comportamentais, escolares e 
de socialização das crianças e jovens, sempre em articulação com as respetivas famílias. A intervenção 
em pedopsiquiatria integra um trabalho multidisciplinar do qual fazem parte a psicologia, outras 
especialidades clínicas e técnicos das áreas sociais e educativas da comunidade. 

 Consultas: Pedopsiquiatria, Perturbações do Desenvolvimento e Perturbação de Hiperatividade com Deficit de Atenção 
(PHDA) na Criança. 
Internamento 
Intervenção Comunitária: Programas de Reabilitação. 

 

Psicogeriatria 

É uma área orientada para a prestação de cuidados de saúde e reabilitação a pessoas com mais de 
65 anos que apresentam pluripatologia / comorbilidade orgânica, transtornos mentais, alterações 
funcionais, cognitivas e/ou alterações de comportamento. As intervenções especializadas integram a 
intervenção médica e de enfermagem, reabilitação psicológica, estimulação psicomotora, treino de 
atividades de vida diária, fisioterapia e reabilitação física. 

 
Consultas: Psicogeriatria. 
Internamento 
Intervenção Comunitária: Área de dia e apoio domiciliário. 

 

Demências 

Constitui uma referência especializada nos cuidados de saúde e de reabilitação global de pessoas que 
apresentem defeito cognitivo e demência. Assenta a sua intervenção em 3 áreas: avaliação, prevenção 
e intervenção. 

Na avaliação, sobretudo nas fases iniciais da doença em que se verificam defeitos cognitivos ligeiros, 
pode ser justificado proceder a um diagnóstico precoce. Na prevenção, disponibiliza atividades várias 
de promoção e aumento da literacia em saúde, como rastreios cognitivos e ações de sensibilização 
em saúde mental junto da comunidade. Na intervenção, aposta na terapêutica farmacológica aliada 
a terapias não farmacológicas inovadoras (como roboterapia, realidade virtual, realidade aumentada 
e treino cognitivo computorizado), permitindo desta forma um efeito combinado de boas práticas e 
planos de intervenção individualizados adequados às potencialidades/necessidades da pessoa com 
demência e família/cuidador. 
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Aplica-se aos diferentes tipos e fases da demência, dando resposta de forma interdisciplinar não só 
às necessidades reabilitativas e de controlo sintomático, mas também à necessidade de internamento 
para alívio do cuidador. Em paralelo, desenvolve diferentes ações no âmbito psicoeducativo para 
cuidadores. 

 Consultas: Gerontopsiquiatria, Demência e Memória. 
Ambulatório: Reabilitação Cognitiva, Treino Cognitivo Computorizado, Estimulação Cognitiva e Reabilitação Global na 
Demência. 
Internamento 
Intervenção Comunitária: Área de dia, Ginásio Cerebral Sénior Comunitário, Reabilitação/Estimulação Cognitiva com 
Robot PEPE. 

 

Neurologia 

Consideram-se como doenças neurológicas todas as patologias que afetam por lesão ou mal 
funcionamento o Sistema Nervoso Central (por ex. Cérebro), o Sistema Nervoso Periférico (Nervos 
Periféricos) e o Sistema Nervoso Autónomo (por ex. regulação da Pressão arterial). 

As patologias neurológicas são assim muito diversas incluindo doenças vasculares (AVC), oncológicas 
(Tumores), degenerativas (Demência de Alzheimer), do movimento (Doença de Parkinson) Epilepsias 
e outras. O diagnóstico, tratamento e reabilitação dos doentes com patologia neurológica concretiza-
se em ambulatório, podendo haver necessidade de intervenção em internamento e áreas de dia. 

 
Consultas: Neurologia Geral. 
Internamento 

 

Deficiência Intelectual e Perturbações do Desenvolvimento 

Tem por principal objetivo responder às necessidades de pessoas que apresentam transtornos ao 
nível do neuro desenvolvimento em múltiplas dimensões. Confere diferentes diagnósticos 
psiquiátricos que requerem vigilância, tratamento e reabilitação psicossocial multidisciplinar. 

As estruturas assistenciais de que dispomos estão diferenciadas por grau de autonomia e apoio 
necessário de acordo com a complexidade clínica. 

A intervenção é planeada, realizada e avaliada por uma equipa interdisciplinar com vista a promover 
competências pessoais, sociais e ocupacionais, prevenir perdas de capacidades e fomentar o bem-
estar e a qualidade de vida. Snoezelen, tanque terapêutico, ateliers ocupacionais, educação física 
adaptada, expressão musical e dispositivos tecnológicos são alguns dos recursos e equipamentos que 
utilizamos na intervenção terapêutica. 

 
Consultas: Deficiência Intelectual no Adulto. 
Internamento 
Intervenção Comunitária: Área de dia. 

 

Psiquiatria de Intervenção 

É uma subespecialidade da Psiquiatria, que se centra no diagnóstico e tratamento de doenças e 
patologias psiquiátricas refratárias às terapêuticas farmacológicas tradicionais e psicoterapia, através 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021 • IRMÃS HOSPITALEIRAS 17 

 

de técnicas de intervenção diferenciadas, que incluem a Eletroconvulsivoterapia (ECT), Estimulação 
Magnética Transcraneana (EMT) e Estimulação Transcraneana por Corrente Contínua e novas 
formulações farmacológicas para patologia refratária, nomeadamente Quetamina endovenosa e 
Esquetamina intranasal. 

 
Ambulatório: Eletroconvulsivoterapia (ECT) e Estimulação Magnética Transcraneana (EMT). 
Internamento 

 

Psicologia Clínica 

Tem como principal objetivo avaliar, diagnosticar e tratar pessoas com sinais ou sintomas compatíveis 
com doença mental ligeira, ou reativa, ou como complemento ao acompanhamento de pessoas com 
doença mental em tratamento psiquiátrico. Procura-se promover o melhor bem-estar psicológico da 
pessoa nos seus diferentes momentos. Através da avaliação das necessidades, potencialidades e 
expectativas, em conjunto com a pessoa, é definido um plano terapêutico que inclui os objetivos da 
intervenção psicológica, a tipologia de intervenção e a periodicidade das consultas. 

 Consultas: Psicologia do Adulto, Psicologia da Infância e da Adolescência (6-17), Psicoterapia, Psicologia do 
Envelhecimento (+65), Neuropsicologia do Adulto e Idoso, Apoio ao Cuidador, Luto, Avaliação Psicológica e Avaliação 
Neuropsicológica. 
Intervenção em internamento 

 

Reabilitação Psicossocial 

É uma área de intervenção integrada e complementar que engloba uma abordagem mais alargada 
em que dois conceitos empowerment e recovery, atuam em complementaridade às intervenções 
clínicas de estabilização. Este processo foca-se numa assistência que se pretende ser global, é 
alargada às atividades sociais, de lazer e profissionais assim como aptidões para as atividades básicas 
da vida diária onde se incluem o regime alimentar, adesão ao tratamento, higiene pessoal e relação 
com o meio envolvente. Os serviços e as estruturas de reabilitação psicossocial surgem como um 
instrumento promotor do potencial reabilitativo da pessoa com incapacidade, decorrente da doença 
mental / deficiência intelectual. A organização dos nossos serviços, alinhados nesta visão, é 
responsabilizar uma equipe multidisciplinar para validar e aplicar os programas terapêuticos, 
previamente discutidos e decididos juntamente com a pessoa. Este modelo permite fazer o 
acompanhamento terapêutico, estimulando o mais possível as competências da pessoa e 
providenciando os recursos necessários e as oportunidades para que adquiram o máximo de 
autonomia possível. 

 
Internamento 
Intervenção Comunitária: Reabilitação Habitacional Comunitária e Reabilitação Ocupacional e Socioprofissional. 

 

Perturbações do Comportamento Alimentar 

Constituem um grupo de anomalias psiquiátricas agora claramente caracterizadas na área de 
intervenção em Saúde Mental. Deste grupo de perturbações sobressaem a Anorexia Nervosa, a 
Bulimia Nervosa e a Ingestão Alimentar Compulsiva, sendo de destacar acima de tudo o intenso e 
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multifacetado sofrimento psicopatológico associado à relação com os alimentos, com o corpo, com 
a família e com o meio social em geral. 

Neste sentido, dependendo da gravidade e fase evolutiva da doença há necessidade de uma 
intervenção terapêutica por uma equipa especializada multidisciplinar constituída por psiquiatras, 
médicos de medicina geral, psicólogos, dietistas e outros, em função dos cuidados, sejam eles de 
internamento, hospital de dia ou consultas. 

 
Consultas: Perturbações do Comportamento Alimentar. 
Internamento 

 

Comportamentos Aditivos e Dependências 

Tendo em conta a natureza da doença aditiva, o tratamento é definido com intervenções estruturadas 
destinadas a lidar com os problemas de saúde e outros, que resultam dos comportamentos aditivos 
e dependências, visando melhorar o funcionamento pessoal e social. 

A planificação do tratamento deve ter em conta e ajustar-se às necessidades globais do utente, 
determinadas não só pelo grau de gravidade da perturbação, mas também pelas comorbilidades 
físicas e psíquicas que eventualmente possa apresentar. 

O tratamento de uma pessoa com comportamentos aditivos ou dependência pode requerer a 
combinação de diferentes intervenções terapêuticas: psicofarmacológicas, psicológicas / 
psicoterapêuticas, médicas, intervenções sistémicas e reabilitação social. 

 
Consultas: Comportamentos Aditivos. 
Internamento 

 

Cuidados Paliativos 

Destinam-se a pessoas com doença avançada, progressiva e incurável (doenças neoplásicas; 
neurológicas degenerativas; insuficiências orgânicas avançadas ou de outra natureza). 

Desenvolvemos um cuidado e acompanhamento integral, por uma equipa interdisciplinar, 
oferecendo uma atenção especializada, baseada no alívio e controlo dos sintomas, medidas de 
conforto, suporte psicológico, emocional e espiritual ao doente e sua família, alívio do seu sofrimento 
e no apoio ao luto. 

 
Consultas: Cuidados Paliativos, Medicina da Dor e Luto. 
Internamento 
Intervenção Comunitária: Projeto de Intervenção Precoce de Apoio no Luto. 

 

Medicina Interna 

Dedica-se à prevenção, diagnóstico e orientação da terapêutica não cirúrgica das doenças de órgãos 
e sistemas ou das afeções multissistémicas dos adultos e idosos. 
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Ao contrário da maioria das outras especialidades, que se dedicam a determinado órgão/sistema ou 
a determinado tipo de doenças, a Medicina Interna é uma especialidade que se dedica, mais do que 
a doenças, a doentes, olhando para estes como um todo, com todas as particularidades que lhes são 
inerentes. 

 

Intervenção em internamento 

 

Clínica Geral 

Especialidade médica vocacionada para a prestação de cuidados primários, orientando o doente na 
manutenção de uma vida saudável e encaminhando-o para áreas de especialidade médica, quando 
estas se revelam necessárias. 

 

Intervenção em internamento 

 

Reabilitação Global e Lesão Cerebral 

Unidade multidisciplinar especializada na reabilitação motora, neuro esquelética, respiratória, 
cognitiva, de doentes com dano cerebral de diversas etiologias: doença neurodegenerativa, lesões 
pós AVC, tumores, politraumatizados por acidentes, pós-covid, etc. Os programas terapêuticos 
multidisciplinares são diversificados, incluindo terapias em neuropsicologia, terapia da fala, terapia 
ocupacional e fisioterapia, para além dos tratamentos médicos correspondentes, sempre de acordo 
com as capacidades clínicas, funcionais e cognitivas dos doentes, procurando tanto quanto possível 
a recuperação da maior autonomia possível e a aprendizagem de uma "nova forma de viver", na sua 
dimensão física, psicológica, social e familiar. 

 
Consultas: Fisiatria e Pós-Covid 19 Medicina Física e Reabilitação. 
Ambulatório: Fisioterapia e Terapia da Fala. 
Internamento 

 

Medicina Física e Reabilitação 

Tem por objetivo reduzir a incapacidade, temporária ou permanente, e prevenir complicações 
provocadas por doença aguda ou crónica, nomeadamente perturbações músculo-esqueléticas e 
neurológicas; traumatismos e amputações; insuficiência cardiorrespiratória; incapacidade devida a 
dor crónica e disfunção pélvica. 

Os avanços de Medicina têm acrescentado anos à vida. Mas o envelhecimento e a sobrevivência (com 
sequelas) a doenças ou traumatismos graves acarretam um aumento da incapacidade. A MFR, como 
especialidade cujo foco é a funcionalidade, tem por objetivo último acrescentar vida aos anos. 

 
Consultas: Fisiatria e Pós-Covid 19 Medicina Física e Reabilitação. 
Ambulatório: Fisioterapia e Terapia da Fala. 
Intervenção em internamento 
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Terapia da Fala 

É uma intervenção terapêutica orientada para as diferentes etapas da vida, incluindo crianças com 
problemas de linguagem e comunicação, e outras pessoas com perda de capacidade de linguagem 
(afasia), alterações da fala e da motricidade orofacial (disartria e apraxia); perturbações vocais 
(disfonia); dificuldades de deglutição (disfagia) consequentes a acidente vascular cerebral, 
traumatismo crânio-encefálico, doenças degenerativas do sistema nervoso central (doença de 
Parkinson, demências), ou outras. 

Atua na prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das perturbações da comunicação humana 
e dos problemas com ela relacionados. 

 
Consultas: Fisiatria e Pós-Covid 19 Medicina Física e Reabilitação. 
Ambulatório: Terapia da Fala. 
Intervenção em internamento 

 

Psicomotricidade 

É definida como um campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e influências recíprocas 
e sistémicas entre o psiquismo e a motricidade. É uma terapia de mediação corporal, onde se estuda 
os fenómenos corporais através da avaliação e observação dos movimentos, atitudes e posturas, 
tendo como foco a reeducação de competências fundamentais. 

Estas competências funcionam como pré-requisitos para que o individuo possa integrar novas 
aquisições, relações e aprendizagens, através de uma incidência corporal, relacional e cognitiva. A 
Intervenção Psicomotora destina-se a todos os grupos etários e recorre a diversas metodologias de 
intervenção: técnicas de relaxação e de consciencialização corporal, atividades expressivas, técnicas 
de educação gestual e postural e técnicas de reeducação gnoso-práxica. 

 
Consultas: Psicomotricidade. 
Intervenção em internamento 

 

Terapia Ocupacional 

Atua na prevenção e reabilitação das pessoas assistidas de diversas faixas etárias em curto e longo 
internamento, ambulatório e contexto comunitário, que apresentem problemas de saúde mental, 
deficiência intelectual ou problemas neuro motores, cujo desempenho nas atividades no seu 
quotidiano diário está comprometido ou em risco. 

O Terapeuta Ocupacional, tendo como foco a abordagem centrada na pessoa, numa perspetiva 
integral, promove a saúde e bem-estar através da capacitação, participação e envolvimento da pessoa 
em ocupações significativas, avalia e intervém ao nível da pessoa, ambiente e ocupação, permitindo 
desenvolver competências, prevenir disfunções e reabilitar ou compensar funções perdidas, através 
do uso de técnicas específicas e/ou da utilização de produtos de apoio. 

 

Intervenção em internamento 
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Nutrição 

Tem como objetivos a promoção da saúde e do bem-estar, melhoria / otimização do estado 
nutricional e a prevenção, tratamento e acompanhamento de patologias e condições específicas. A 
nossa principal área de intervenção é a nutrição clínica, dedicada maioritariamente aos seguintes 
casos: excesso de peso e obesidade, deficit de peso, correção de desequilíbrios alimentares, apoio 
nutricional no tratamento e controlo de patologias. 

 
Consultas: Nutrição, Excesso de peso e obesidade, Deficit de peso, Intolerâncias e alergias alimentares, Apoio nutricional 
na Diabetes. 
Intervenção em internamento 

 
2.5.2 Projetos Inovadores 

A área da Saúde constitui um dos setores mais complexos, dinâmicos e provavelmente de maior 
alcance no mundo. A capacidade de inovar através de abordagens criativas, melhorando as respostas 
e os resultados, os modelos e os processos, são indispensáveis. Nas Irmãs Hospitaleiras também 
acolhemos este desafio. 

As Irmãs Hospitaleiras comprometem-se com a melhoria contínua e registamos neste Relatório dois 
projetos no âmbito da inovação que nos parecem significativos em 2021. 
 

 

 

 

A - TERAPÊUTICA DA DEPRESSÃO RESISTENTE 

A prevalência anual da Depressão em Portugal é estimada entre 7 a 10%, sendo uma das mais 
elevadas na Europa. Desde os anos 90, com a disseminação de terapêuticas farmacológicas de fácil 
utilização e praticamente isentas de efeitos secundários, uma larga maioria de pessoas, sofrendo de 
um episódio depressivo, pôde aceder progressivamente a estas terapêuticas, sobretudo prescritas 
por médicos de Medicina Geral e Familiar, com bons resultados. 

Contudo, uma percentagem menor de pessoas não responde tão bem às terapêuticas farmacológicas 
comuns, nem mesmo quando se acrescenta psicoterapia estruturada. Nestes casos porque a doença 
é grave e/ou se tornou crónica e porque o tratamento é ineficaz, a Depressão torna-se resistente. Até 
há cerca de 4 anos a única alternativa para o tratamento da Depressão Resistente era a 
Eletroconvulsivoterapia. 

A partir de 2018 surgiu uma nova alternativa farmacológica, com inovação na formulação e 
administração: Esquetamina por inalação intranasal. Como esta substância ainda não está disponível 
e comparticipada no mercado português, o Laboratório detentor da molécula promoveu um 
patrocínio a todas as instituições que desejassem conduzir um ensaio terapêutico. 

A Casa de Saúde da Idanha das Irmãs Hospitaleiras foi a única instituição portuguesa que conseguiu 
preencher todos os requisitos éticos e legais para este ensaio, tendo sido disponibilizada Esquetamina 
para 4 doentes com Depressão Resistente por 1 ano. 

Pedro Varandas 
Diretor Clínico da Casa de Saúde 
da Idanha 
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OBJETIVOS DO PROJETO 
• Obter melhoria clínica nos 4 doentes que foram admitidos; 
• Melhorar a qualidade de vida desses doentes. 

PÚBLICO-ALVO 
Doentes adultos com critérios para diagnóstico de Depressão Resistente. 

INTERVENÇÃO 
Administração de Esquetamina intranasal em regime de ambulatório com frequência semanal e monitorização 
pós administração de parâmetros vitais durante 1 hora. 

RESULTADO DA INTERVENÇÃO 
Dos 4 doentes que integraram o ensaio, 2 doentes (50%) entraram em remissão clínica do seu estado depressivo. 
Os outros 2 doentes não registaram qualquer melhoria. 

CONCLUSÃO 
A experiência com Quetamina intranasal mostrou uma eficácia considerável no tratamento da Depressão 
Resistente. Dos resultados deste ensaio foi publicado um artigo na Revista Portuguesa de Psiquiatria. 
 

B – REABILITAÇÃO / ESTIMULAÇÃO COGNITIVA através da robótica 

A estimulação/reabilitação cognitiva revela evidência científica na manutenção das capacidades 
preservadas e no atenuar do declínio cognitivo do processo de envelhecimento normal e patológico. 
A escolha do Robot PEPE (Portable Exergames Platform for Elderly) está diretamente relacionada com 
o facto deste permitir experiências de realidade aumentada em contexto reabilitativo com recurso 
aos exergames (jogos cognitivos com componente física integrada), permitindo desta forma efetuar, 
em simultâneo, atividade física e reabilitação cognitiva. 

Esta resposta de reabilitação / estimulação cognitiva para seniores contempla sessões inovadoras que 
pretendem estimular e reabilitar as funções cognitivas e melhorar os níveis de bem-estar e qualidade 
de vida, prevenindo e/ ou retardando o processo de degeneração do cérebro associado ao 
envelhecimento. Tem ainda uma componente de desenvolvimento tecnológico da qual resultou uma 
nova ferramenta terapêutica reabilitativa: videojogos cognitivos em realidade aumentada que 
incidem nos domínios mais perecíveis ao fator idade e/ou processos demenciais. 

Para o desenvolvimento e validação desta plataforma tecnológica, a Casa de Saúde da Idanha teve 
como entidade parceira o Instituto Superior técnico (IST), responsável pelo planeamento, desenho e 
prototipagem da estrutura/plataforma PEPE com jogos cognitivos, colaborando em co-parceria no 
desenvolvimento tecnológico dos jogos. Memória Visual (memória), Labirinto (funções executivas); 
Pop-it (atenção) e Pomar (funções executivas e atividades instrumentais de vida diária) foram os 4 
jogos cognitivos desenvolvidos para doentes com demência. 

OBJETIVOS DO PROJETO 
• Melhorar o desempenho cognitivo global e funcional dos beneficiários;  
• Melhorar a qualidade de vida dos beneficiários;  
• Diminuir o nível de isolamento social percecionado dos beneficiários; 
• Desenvolver e validar uma plataforma tecnológica com um conjunto de videojogos cognitivos. 

PÚBLICO-ALVO 
Seniores, com idade igual ou superior a 65 anos, residentes no concelho de Sintra.  

EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO 
Durante o ano de 2021 foram abrangidos pelo projeto 106 beneficiários, tendo-se observado elevados níveis de 
motivação e adesão à intervenção com o robot. Em termos globais, foi possível verificar melhorias expressivas 
ao nível da função cognitiva e funcional dos seniores que se repercutem em melhorias na qualidade de vida. 
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2.5.3 Qualidade e Certificação 

A qualidade centrada na pessoa é um objetivo importante para as Irmãs Hospitaleiras. Fazer o bem, 
bem feito, com ciência e humanidade é o compromisso institucional de todas as equipas. 

O Sistema de Certificação é um fator de diferenciação da prestação de cuidados, segundo o modelo 
hospitaleiro, desenvolvendo uma cultura de qualidade com vista à melhoria contínua e à satisfação 
das necessidades e expectativas das pessoas doentes. 

O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus é uma entidade de saúde certificada 
pelo Sistema de Gestão – European Quality in Social Services – EQUASS, desde 2013, nas várias áreas 
de intervenção: ambulatório e consultas, internamento e reabilitação. 

 

2.6 ESTRUTURA DE GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.6.1 Posicionamento do IIHSCJ 

Os desafios atuais da saúde mental e psiquiatria, as questões da reforma da mesma no nosso país, a 
prioridade da saúde mental emergente no contexto da pandemia por Covid-19, as novas 
necessidades, o novo perfil e complexidade das situações clínicas, exigiu do Instituto das Irmãs 
Hospitaleiras uma reflexão estratégica, com a definição de linhas de diversificação e crescimento 
assistencial, e medidas de sustentabilidade financeira. 

Durante o ano 2021 definiu-se o processo de revisão do Acordo de prestação de cuidados de saúde 
com o SNS. 
 

O posicionamento estratégico do IIHSCJ caracteriza-se essencialmente por: 

• Intervenção em saúde assente numa forte identidade e valores humanistas cristãos; 
• Modelo Assistencial Hospitaleiro, integrado e diferenciador, assente em boas práticas e uma 

cultura de melhoria continua; 
• Modelo de gestão integral que complementa a ciência e a caridade, em quatro áreas 

fundamentais: assistencial, organizacional e de gestão, relação com os colaboradores e 
diálogo com a sociedade; 
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• Especialização das equipas técnicas de saúde, experientes e motivadas;  
• Atenção personalizada e humanizadora no acompanhamento às situações de sofrimento 

psíquico; 
• Perspetiva de inovação integrando os avanços da ciência ao serviço do cuidado e reabilitação 

da pessoa; 
• Princípios e modelo de gestão orientados para a sustentabilidade; 
• Sistema de certificação da qualidade EQUASS; 
• Credibilidade e reconhecimento como entidade de referência na área da saúde mental, 

conjuntamente com o Instituto S. João de Deus; 
• Rede de serviços e ampla distribuição geográfica; 
• Relações de longo prazo com as entidades financiadoras e parceiras.  

 
 

2.7 DADOS CHAVE DO IIHSCJ 
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2.7.1 Destaques 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura de unidade de cuidados continuados, na Casa de Saúde 
Câmara Pestana, na Madeira, contando com 22 novas camas 

Remodelação global do edifício Bento Menni, da Casa de Saúde Rainha 
Santa Isabel, em Condeixa-a-Nova. Abrange unidades de internamento, 
áreas de serviços técnicos e ambulatório. 

Restruturação e novas instalações da unidade de cuidados paliativos na 
Casa de Saúde da Idanha, em Sintra. 
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3.1 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 2021 

O ano 2021, tal como grande parte do ano 2020, continuou a ser fortemente influenciado pela 
disseminação e mitigação do vírus “Sars-Cov-2”, que originou uma pandemia à escala mundial (Covid-
19), a qual, à presente data, já foi responsável por cerca de 219 milhões de infetados e cerca de 5 
milhões de óbitos. 

Adicionalmente, quer em Portugal, quer na maioria dos países do mundo, a pandemia voltou a 
originar, em especial no 1º semestre de 2021, diversos confinamentos da população, 
constrangimentos à livre circulação, implementação de rigorosas medidas de saúde pública, entre 
outras, as quais impactaram negativamente o desenrolar da atividade económica, embora numa 
magnitude inferior à verificada em 2020. 
 

A melhoria em 2021 deve-se, principalmente: 

• À vacinação em massa da população, eficaz na prevenção da doença grave, o que permitiu 
já no segundo semestre de 2021 um alívio das restrições sanitárias, impulsionando tanto a 
produção como os consumos; 

• À recuperação, ainda que parcial, do mercado de trabalho, aumentando a capacidade 
produtiva e o nível de confiança e poder de compra dos consumidores. 

 

Embora o contexto macroeconómico atual seja mais favorável do que tinha sido previsto aquando 
do começo da pandemia, há ainda muitas incertezas no futuro quanto à eficácia das vacinas e ao 
aparecimento de novas variantes. 

Ainda assim, o crescimento do produto interno bruto (PIB) para 2021 na União Europeia de 5%, 
suportado pelo crescimento do consumo privado, veio permitir alcançar os níveis pré-pandemia, 
passando a economia de uma fase de recuperação para uma fase de expansão. Do lado da oferta 
verificam-se alguns problemas no acompanhamento do ritmo de crescimento da procura, o que, 
agravado pela subida dos preços da energia, está a criar grandes pressões inflacionistas, elevando 
taxas de inflação a um nível que já não se verificava há já algumas décadas (2,4% na zona euro). 

Relativamente à evolução prevista do PIB na UE, seria de esperar que continuasse a crescer em 2022 
a um ritmo de 4,3% e nos anos seguintes de 3%, em grande parte suportado pelos diversos apoios 
dados às economias europeias. No entanto, a recente Guerra na Ucrânia e as consequentes sanções 
impostas à Rússia, tornam expetável que os números referidos sejam de facto bem mais baixos. 

 

Em Portugal o crescimento da economia foi de cerca de 4,8% em 2021, aproximando-se do nível pré-
pandemia. Depois de uma queda no 1º trimestre do ano, devido a novo confinamento e ao 
agravamento da pandemia, o PIB recuperou e superou essa quebra no 2º trimestre e manteve-se a 
crescer até ao final do ano, apesar das restrições nas cadeias de abastecimento globais e do aumento 
dos preços de energias. É de referir que esta evolução se verificou por um aumento de confiança dos 
agentes económicos e à resiliência dos mesmos ao longo dos últimos 2 anos. 

A inflação em Portugal situou-se nos 1,3% em 2021, mas em 2022 já verificamos taxas de inflação de 
4% e estima-se que podem atingir valores de cerca de 5,9%. Naturalmente estes valores vão ter fortes 
impactos em toda a economia e, consequentemente, no IIHSCJ. 
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Setor da Saúde 

O documento - Estado da Saúde na UE · Portugal · Perfil de saúde do país 2021 – ajuda-nos a fazer 
uma breve caracterização do perfil de saúde no nosso país: 

• A esperança de vida é ligeiramente superior à média da UE, embora tenha diminuído 
temporariamente 0,8 anos em 2020 em consequência da pandemia de COVID-19. Portugal 
foi um dos países da UE mais atingidos pela pandemia em termos de taxas de infeção e de 
mortalidade. 

• Portugal respondeu à pandemia com medidas de contenção que conseguiram manter as 
taxas de infeção e de mortalidade baixas durante a primeira vaga na primavera de 2020, mas 
as medidas adotadas posteriormente revelaram-se insuficientes para impedir um aumento 
acentuado do número de casos e de mortes no outono de 2020 e no início de 2021. Além 
disso, a pandemia e as medidas de contenção associadas limitaram o acesso aos serviços de 
saúde em 2020. 

• A campanha de vacinação contra a COVID-19, que teve início no final de dezembro de 2020, 
seguiu uma ordem hierárquica, de acordo com o risco de exposição, a idade, os grupos de 
doenças de alto risco e os grupos dos serviços essenciais. 

 

A pandemia de COVID-19 conduziu a elevados níveis de sofrimento psicológico na população. Tal 
como noutros países da UE, a saúde mental deteriorou-se durante a pandemia de COVID-19.  

O número de camas de hospital per capita em Portugal tem vindo a diminuir nas últimas duas 
décadas. Tal facto também esteve relacionado com uma redução do número de camas de psiquiatria 
no contexto de uma reforma alargada do setor da saúde mental que visou a máxima integração dos 
doentes de saúde mental na comunidade.  
 

O Programa Nacional para a Saúde Mental adotado em 2016, define as medidas para promover o 
bem-estar e a saúde mental da população em geral e das pessoas que sofrem de doenças mentais 
através da implementação de uma rede de cuidados integrados de saúde mental em articulação com 
os cuidados de saúde primários, os cuidados especializados e a assistência social (DGS, 2016). 
 

E neste enquadramento definem-se 4 grandes desafios para a saúde mental: 

 
Fortalecer a liderança e promover a gestão eficaz na área da saúde mental 

 Prestar serviços de saúde mental e sociais abrangentes, inseridos nas comunidades 

 

A relevância da saúde mental em consequência da situação pandémica, mas igualmente a 
priorização política, pela Coordenação Nacional do Programa de Saúde Mental, em 
concretizar as medidas do PNSM 

 Renegociação de acordos de prestação de serviços, privilegiando segmentos diferenciados 

 

A Resolução da Assembleia da República n.º 158/2021 - Reforço das respostas e estratégias na área 
da saúde mental - é também um documento que define prioridades quer do setor público, quer de 
parcerias com o setor social. 
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Consideramos importante a referência e o potencial que pode representar o Plano de Recuperação e 
Resiliência, que define 6 grandes desafios e objetivos para a área da saúde mental: 

 
Responder às necessidades das populações na área da saúde mental 

 
Perspetivar a saúde mental como uma questão de saúde pública 

 
Diminuir lacunas ao nível de tratamentos e da prevenção 

 
Articulação entre os cuidados de saúde primários e cuidados especializados em saúde mental 

 
Organização, financiamento e gestão dos serviços de saúde mental 

 
Princípio de respeito pelos direitos humanos e pela dignidade da pessoa humana 

 

Dada a sua importância, não podemos deixar de referir alguns processos em curso em 2021 e que 
afetam a estratégia assistencial do Instituto das IHSCJ: 

1. Constituição de um grupo de trabalho para elaboração de proposta de Revisão do Acordo de 
Prestação de Serviços e Cuidados de Saúde entre SNS e o IIHSCJ, coordenado pela ACSS.  

2. Definição de Nova tabela e Regras da ADSE. 

3. A relevância da saúde mental em consequência da situação pandémica, mas igualmente a 
priorização política, pela Coordenação Nacional do Programa de Saúde Mental, em concretizar as 
medidas do PNSM.  

4. Renegociação de Acordos de prestação de serviços, privilegiando segmentos diferenciados. 

 
3.2 DESEMPENHO CONSOLIDADO DO IIHSCJ 

3.2.1 Desempenho Assistencial 

3.2.1.1 ANÁLISE CONSOLIDADA 

O desempenho assistencial do Instituto nos doze estabelecimentos de saúde que dirige, reflete o 
impacto de mais um ano afetado pela pandemia por Covid-19, principalmente no primeiro semestre 
do ano 2021. As orientações internas continuaram a ter como base os principais objetivos definidos 
em 2020: reduzir o risco de transmissão de Covid-19, com a toda a promoção de medidas de saúde, 
minimizar a doença grave e mortes por Covid-19 e garantir a continuidade de cuidados de saúde. 

O maior conhecimento da doença e os avanços no processo de vacinação, assim como a própria 
experiência das equipas, veio permitir que se conseguisse diminuir as consequências e 
progressivamente retomar a “normalidade”. 

Ao longo do ano a equipa da Direção do Instituto e dos estabelecimentos de saúde desenharam 
novos projetos na área assistencial e no desenvolvimento de diversos serviços de ambulatório, que 
respondam às crescentes necessidades no âmbito da saúde mental da população em Portugal e 
principalmente de acordo com as necessidades regionais e locais onde se inserem as respostas 
hospitaleiras. 
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É nossa convicção que estes projetos irão evidenciar o seu impacto nos indicadores assistenciais e 
financeiros no ano 2022 e principalmente em 2023, sendo que em 2021 é notório o esforço das 
equipas assistenciais, embora com a instabilidade própria do momento que atravessamos. 
 

O IIHSCJ tem uma capacidade instalada de 2 973 camas de internamento:  

2890 Área da Psiquiatria e Saúde Mental – internamento e estruturas de reabilitação 

83 Área de Reabilitação, Cuidados Paliativos e Cuidados continuados 
 

Em 2021 integramos a RRCCI – Madeira, com a abertura de unidade de Longa Duração e Manutenção 
(22 camas). 
 

 2021 2020 Var. 

Continente 93,95% 93,60% 0,35% 
Madeira 93,51% 93,90% -0,39% 
Açores 99,70% 98,50% 1,20% 
Total 95,72% 94,20% 1,52% 

 
 

 Dias Internamento Nº Pessoas Atendidas 
 2021 2020 Var. % 2021 2020 Var. % 

Psiquiatria/Deficiência Intelectual 565 346 558 658 6688 1% 1 718 1 620 98 6% 
Psicogeriatria 382 737 387 003 -4 266 -1% 1 316 1 317 -1 0% 
Lesão cerebral 18 687 22 053 -3 366 -15% 207 183 24 13% 
Cuidados Paliativos 3 589 3 347 242 7% 145 134 11 8% 
Reabilitação Psicossocial 38 989 41 176 -2 187 -5% 251 203 48 1% 
Total 1 009 349 1 012 236 -2 887 -13% 4566 4377 189 28% 

 

As medidas de prevenção e controlo de infeção por Covid-19 definidas nos Planos de Contingência 
e a resposta interna no tratamento clínico dos doentes com Covid-19, continuaram a ter, mais um 
ano, reflexo direto na organização global das Unidades de saúde, e na atividade assistencial especifica. 
Na realidade, apesar dos dias de internamento estarem abaixo em 13% face a 2020, o número de 
pessoas assistidas aumentou no seu todo em 28%, o que já é indicativo de recuperação e também de 
uma abordagem de internamentos de curta e média duração. 

 

3.2.1.2 ANÁLISE POR REGIÃO 
 

 

Relativamente ao número de pessoas assistidas, nos Açores verifica-se um impacto negativo, pelas 
medidas relativas ao Covid-19 e alterações de referenciação. 

 2021 2020 Var. % Var. 

Continente 2 975 2 779 196 7% 
Madeira 1 181 1 158 23 2% 
Açores 410 440 -30 -7% 
Total 4566 4377 189 4% 

Taxa de Ocupação 

Curto, médio e longo internamento 

Número de pessoas atendidas 
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 Nº de atos Pessoas atendidas 
 2021 2020 Var. % 2021 2020 Var. % 

1ª Consulta + Sucessivas 8 410 5 608 2 802 50% 2 402 2 097 305 15% 

Intervenções Especializadas 2 478 2 259 219 10% 145 122 23 19% 

Total 10 888 7 867 3 021 38% 2 547 2 219 328 15% 

 
No ano 2021 foram realizadas consultas das seguintes especialidades: Psiquiatria; Psicogeriatria; 
Pedopsiquiatria; Neurologia; Psicologia e outras especialidades. 

O total das consultas em 2021 foi de 8 410, representando um aumento de 50% face aos 5 608 em 
2020, no entanto ainda aquém das 9 779 verificadas no ano 2019. 

 

 

 

 

 

 
No ano 2021 foram realizadas as seguintes intervenções especializadas: Eletroconvulsivoterapia (ECT); 
Reabilitação Cognitiva; Fisioterapia e Terapia da Fala. 

O total das intervenções especializadas em 2021 foi de 2 478, representando um aumento de 10% 
face aos 2 259 em 2020. 

 

 

 

 

 

 
É de salientar o esforço de todas as equipas na recuperação assistencial, apesar dos constrangimentos 
inerentes à situação pandémica. A abertura de novos serviços de ambulatório e alargamento dos 
existentes a outras especialidades, pode traduzir no próximo ano uma subida significativa desta 
vertente assistencial. 

Estamos empenhados em disponibilizar consultas e intervenções especializadas no âmbito da saúde 
mental que respondam às necessidades da população, de forma abrangente em termos geográficos: 
nas grandes cidades, mas também em zonas mais interior do país onde se situam algumas das nossas 
estruturas e, que de forma geral, possa contribuir para a diminuição do isolamento e sofrimento das 
pessoas.  

Ambulatório 
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3.2.2 Desempenho de Recursos Humanos 

3.2.2.1 ANÁLISE CONSOLIDADA 

Os colaboradores ocupam diariamente um lugar central na dinâmica e cultura do Instituto das Irmãs 
Hospitaleiras, a par das pessoas assistidas, e em especial nos últimos dois anos, com todas as 
adversidades com que nos deparámos. 

Os recursos humanos são a área com maior impacto nas contas do IIHSCJ, na medida em que já 
representam na sua globalidade, cerca de 73% dos custos totais consolidados. Este dado reflete o 
desequilíbrio crescente entre os aumentos sucessivos de salários mínimos, a receita de internamento 
e um crescente aumento do custo da prestação pela complexidade clínica dos doentes. Ainda assim, 
os custos relativos a 2021 não foram mais expressivos por alguns estabelecimentos de saúde terem 
beneficiado do programa MAREES e outros apoios à contratação. 

Esta é uma rúbrica com um acréscimo muito significativo, sobretudo nos últimos 3 anos, considerando 
que em 2018 o impacto de RH no custo total era de 65%. A par desta evolução, deparamo-nos 
frequentemente com a dificuldade em contratar e reter colaboradores, com maior incidência nas 
áreas assistenciais. Torna-se ainda mais desafiante esta área quando temos que aliar o recrutamento 
de colaboradores que abracem este trabalho e se integrem no nosso espírito de missão, modelado 
pela identidade e cultura hospitaleiras na amplitude dos seus valores e forma de cuidar. 
 

Os custos com pessoal, no decurso dos exercícios de 2021 e 2020, apresentam os seguintes valores: 
 

 2021 2020 Var. % Var. 

Pessoal Assistencial 30 403 491 29 826 114 577 376 2% 
Pessoal Não Assistencial 8 291 193 8 107 977 183 216 2% 
Total 40 021 687 39 243 279 778 408 6% 

 

 

Em 2021 os gastos com pessoal atingiram os 40 milhões de euros, 6% acima do ano anterior, e desde 
o ano 2019 esta rubrica já teve um aumento total de cerca de 3,4 milhões de euros. 
 

 31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Remunerações base 23 016 389   21 968 252   1 048 137 5% 
Trabalho suplementar 1 105 251   1 666 186   -560 936 -34% 
Noites 359 052   369 736   -10 683 -3% 
Turnos 729 500   750 095   -20 595 -3% 
Subsídio de férias e Natal 4 508 745   4 397 802   110 942 3% 
Subsídio de refeição 2 204 940   2 172 444   32 496 1% 
Encargos sobre remunerações 6 778 854   6 628 744   150 110 2% 
Seguros de acidente de trabalho 444 977   437 251   7 727 2% 
Compensação de caducidade de trabalho 113 642   64 285   49 357 77% 
Outros prémios 493 790   466 441   27 350 6% 
Outros gastos indiretos 266 546   322 042   -55 496 -17% 
Total 40 021 687   39 243 279   778 408 2% 

Custos com Pessoal - consolidada 

Gastos com Pessoal - por rúbrica 
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O aumento dos custos do último ano diz respeito essencialmente aos custos de pessoal assistencial, 
sobretudo enfermeiros e auxiliares. 

Este aumento está relacionado com os aumentos do salário mínimo, que naturalmente tem um 
impacto significativo, com o reforço salarial de algumas categorias profissionais de forma a garantir 
a continuidade de cuidados, com o reforço de equipas, tendo em conta alterações de rotinas e 
estratégias de organização, substituição de baixas, evitando o cansaço excessivo derivado do esforço 
a que todos os colaboradores foram sujeitos nos últimos anos. 
 

O aumento dos custos com o pessoal reflete também a subida geral do número de colaboradores: 
 

 

ETI’S Pessoal Contratado e Subcontratado 

  2021 2020 Var. 

Médicos especialistas 48 48 0 

Psicólogos 34 31 3 

Farmacêuticos 21 23 -2 

Enfermeiros 487 476 11 

Fisioterapeutas 31 35 -4 

Terapeuta da Fala 3 3 0 

Terapeutas ocupacionais 21 21 0 

Assistentes Sociais 26 26 0 

Educadores sociais 11 12 -1 

Auxiliares   913 892 21 

Monitores ocupacionais 96 105 -9 

Serviço Religioso e Espiritual 17 16 1 

Outro Pessoal Assistencial 62 43 19 

SUBTOTAL Assistencial 1770 1731 39 

Diretores   38 38 0 

Administrativos 120 106 14 

Manutenção 28 26 2 

Restauração 71 78 -7 

Lavandaria 62 59 3 

Limpeza   27 17 10 

Outro Pessoal Não Assistencial 90 122 -32 

SUBTOTAL Não Assistencial 436 446 -10 

Total   2206 2177 29 
 

Pessoal - Categorias Profissionais 
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O aumento do pessoal assistencial está relacionado essencialmente com a ampliação de serviços, 
nomeadamente com a nova unidade de internamento da Casa de Saúde Câmara Pestana e na Casa 
de Saúde Rainha Santa Isabel, com a reorganização das unidades de internamento, após a 
remodelação parcial da sua estrutura. 

De referir ainda que foram alteradas algumas categorias profissionais entre outro pessoal assistencial 
e outro pessoal não assistencial, correspondendo à atual situação dos colaboradores, pelo que 
justifica uma parte das variações entre 2020 e 2021. 

 

3.2.2.2 ANÁLISE POR REGIÃO 
 

 2021 2020 Var. 

Continente 28 538 854 28 070 031 468 822 
Madeira 7 454 544 7 194 472 260 072 
Açores 4 028 289 3 978 776 49 513 
Total 40 021 687 39 243 279 778 408 

 

 

O aumento mais significativo, nos custos com pessoal, no Continente e na Região Autónoma da 
Madeira está essencialmente relacionada com os aumentos dos salários mínimos, que no Continente 
foi de 4,7%, na Região Autónoma da Madeira 2,56% e na Região Autónoma dos Açores 5%. É de 
salientar que no Continente o valor do salário mínimo, entre 2015 e 2021, aumentou cerca de 32%. 

 

 

 

 

 

 
O aumento do salário mínimo pressiona todos os outros níveis salariais da tabela de remunerações 
global, sem o consequente aumento do financiamento das prestações de serviços pelas entidades 
públicas. 

 

3.2.2.3 FORMAÇÃO DOS COLABORADORES 

Os colaboradores, enquanto profissionais de saúde, encontram-se entre os principais grupos de risco 
de infeção pelo novo COVID-19. Em 2021, os planos de formação continuaram a incidir na segurança, 
a prevenção e a proteção aos vários níveis da organização. 

Além da formação e sensibilização, cuidou-se especialmente do acompanhamento das equipas, a 
capacitação para a situação vivida, de modo a minimizar os riscos psicossociais consequentes da 
situação pandémica. 

Custos com Pessoal - por região 
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Neste contexto, o tempo dedicado à formação foi afetado face ao programa definido, verificando-se 
uma diminuição de 2% face ao ano anterior, como se pode constatar no quadro seguinte: 
 

 

 
 

3.2.3 Desempenho Financeiro 

Este contexto interno e externo de combate pela vida numa situação pandémica, não deixou de ter 
impacto nas contas do IIHSCJ essencialmente no primeiro semestre. No último semestre do ano 2021 
assistiu-se já a uma recuperação. 
 

Os elementos de destaque no desempenho operacional e financeiro do IIHSCJ até 31 de dezembro 
de 2021 foram os seguintes: 

• Os rendimentos operacionais (vendas e prestações de serviços) atingiram os 58 milhões de euros, 
o que representa um acréscimo de 5% face ao período homólogo. 

• O CMVMC e os gastos com o pessoal continuaram a ter um impacto forte por causa da pandemia 
Covid-19 e do aumento sucessivo do salário mínimo, com um acréscimo de 400 mil euros e 778 
mil euros, respetivamente, do ano 2020 para 2021. Só estas duas rubricas representam um 
agravamento de cerca de 1,2 milhões de euros num ano. 

• A rubrica de fornecimentos e serviços externos apresenta uma subida significativa, de cerca de 
mais 310 mil euros face a 2020, essencialmente pela subida de preços geral que já se verificou no 
segundo semestre do ano. 

• O EBITDA atingiu o valor de cerca de 3,5 milhões de euros em 2021 (resultados antes de 
depreciações, gastos financeiros e impostos), o que reflete alguma recuperação face a 2020, em 
cerca de 2,5 milhões de euros, mas ainda assim abaixo do valor verificado no ano de 2019 de 4,5 
milhões de euros. Esta melhoria deve-se essencialmente a alguma recuperação da atividade 
assistencial, no que diz respeito aos internamentos e ao ambulatório. No entanto, continua a existir 
um grave desfasamento entre o valor da diária de internamento paga pelo SNS e SRS e o custo 
real da prestação de cuidados de saúde. De referir que este impacto não foi atenuado por medidas 
excecionais para fazer face ao contexto pandémico. 

• A performance operacional originou um resultado líquido negativo de 466 mil euros, traduzindo-
se numa recuperação de 4,4 milhões de euros face ao período homólogo. A alteração da vida útil 
dos bens “Edifícios e outras construções” também contribuiu para a evolução positiva do RL do 
exercício, face a 2020, refletindo valores de amortizações mais de acordo com a realidade da vida 
útil dos bens. 

 

A evolução dos indicadores financeiros do IIHSCJ durante o ano de 2021 ainda foi fortemente 
marcada e influenciada pela pandemia COVID-19, no entanto, já se evidencia recuperação face ao 
verificado em 2020. 

 2021 2020 Var. % 

Volume de formação 35 901 438 36 469 520 -568 082 -2% 

Formação 
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3.2.3.1 ANÁLISE DE CONTAS CONSOLIDADAS 
 

 

Em euros Notas 31-dez-21  31-dez-20  Var. % 

Vendas e Serviços Prestados 4 58 291 738  55 502 344  2 789 394 5% 

Subsídios, doações e legados à exploração 5 1 157 381  1 179 757  -22 375 -2% 

Custo das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas 6 -8 054 374  -7 645 416  408 958 5% 

Fornecimentos e serviços externos 7 -10 290 188  -9 980 013  310 175 3% 

Gastos com o pessoal 8 -40 021 687  -39 243 279  778 408 2% 

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/reversões) 9 66 052  -316 874  382 926 -121% 

Aumentos/reduções de justo valor 10 345 817  -12 757  358 574 -2811% 

Reduções  -11 870  -12 757  -887 -7% 

Aumentos  357 687  0  357 687 100% 

Outros rendimentos 11 2 348 177  1 805 757  542 420 30% 

Outros gastos 12 -363 356  -330 318  33 038 10% 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 3 479 560  959 200  2 520 360 263% 

Gastos/reversões de depreciação e de 
amortização 13 e 14 -3 945 769  -5 796 650  -1 850 882 -32% 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) -466 209  -4 837 451  -4 371 242 -90% 

Resultado antes de impostos  -466 209  -4 837 451  -4 371 242 -90% 

Resultado líquido do exercício  -466 209  -4 837 451  -4 371 242 -90% 
 

 

3.2.3.2 ANÁLISE DE CONTAS POR REGIÃO 

Os mapas que se seguem traduzem as variações a nível regional, porque os sistemas de saúde e dos 
governos nacionais e regionais têm regras diferentes, com os respetivos impactos nos resultados. 
 

 

 

 2021 2020 Var. % Var. 

Continente 39 993 519 38 447 707 1 545 812 4% 

Madeira 11 725 483 11 143 147 582 336 5% 

Açores 6 572 736 5 911 490 661 247 11% 

Total 58 291 738 55 502 344 2 789 394 20% 

Prestações de Serviços 

Demonstração resultados em 31 de dezembro de 2021 
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No exercício de 2021 os rendimentos nas prestações de serviços consolidadas atingem os 58 milhões 
de euros, o que representa um crescimento de cerca de 20% face ao período homólogo. 

 

 

 

 

 

 
Na Região autónoma dos Açores, verificamos um aumento da diária de internamento em 4,5 euros, 
fixando-se em 42 euros, valor que não era atualizado desde o ano 2012. No Continente e na Região 
Autónoma da Madeira não houve qualquer aumento de diária de internamento, ficando nos 43 euros 
e 47 euros, respetivamente. 

Assim, verifica-se que o aumento das prestações de serviços está ligado a um esforço significativo na 
recuperação da atividade assistencial. 

O investimento em infraestruturas nos últimos anos também nos permite ampliar a nossa resposta 
de prestação de cuidados de saúde. 
 
 

 
Por mais um ano consecutivo os consumos aumentaram (medicamentos, dispositivos médicos, 
produtos de alimentação, material hoteleiro entre outros). Foi um aumento de 16%, mesmo tendo 
por referência o ano de 2020, em que já tinha havido um crescimento de cerca de 13% face a 2019. 

Este aumento naturalmente está ligado aos custos dos equipamentos de proteção individual. No 
entanto, as subidas de preços dos medicamentos e produtos de alimentação também forçaram a 
subida destes custos. Estima-se que estes valores continuem a crescer fortemente em 2022, tendo 
em conta as subidas acentuadas de preços, no final de 2021, e o facto da DGS manter medidas de 
proteção e segurança para as unidades hospitalares. 

 

 

 

 

 

 

 2021 2020 Var. % Var. 

Continente 5 241 072 5 011 107 229 965 5% 

Madeira 1 796 490 1 637 942 158 548 9% 

Açores 1 016 813 996 367 20 446 2% 

Total 8 054 374 7 645 416 408 958 16% 

Consumos 
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O EBITDA tem uma subida mais significativa no Continente porque foi a região que em 2020 tinha 
sido mais afetada por contar com mais surtos Covid-19 e, como tal, com custos mais elevados e 
impacto mais significativo na taxa de ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2021 a recuperação foi lenta, mas progressiva, quer na atividade de internamento, quer do 
ambulatório e consulta externa, o que permitiu um impacto ainda assim bastante positivo em relação 
ao ano 2020, mas inferior aos valores apresentados em 2019. 

Os sucessivos aumentos do salário mínimo, que nos últimos 3 anos subiu cerca de 14%, vem impactar 
fortemente os custos com o pessoal. 

A par deste aumento houve o agravamento das medidas para fazer face à pandemia, proteger os 
colaboradores e garantir os cuidados aos nossos utentes: reforço de horas de adaptabilidade; 
acréscimo de turnos para suprir baixas; fazer face à escassez de recursos para contratação; aumento 
dos custos com material de proteção e ainda com a subida geral dos preços, com especial impacto 
na área energética.  

A situação financeira do IIHSCJ continua a merecer uma atenção especial com vista à garantia da 
sustentabilidade, pelo facto do aumento do custo da prestação não ser proporcionalmente 
acompanhado pelos aumentos da receita/ financiamento, sobretudo das entidades e subsistemas 
públicos, responsáveis pelos 90% das pessoas assistidas. 

No entanto, e apesar de tudo, a diligência da gestão do IIHSCJ e a resiliência dos seus colaboradores, 
tem permitido uma recuperação do EBITDA, lenta, mas consistente, que se espera em 2022, já atingir 
valores de 2019. 

Na Região Autónoma dos Açores o aumento da diária de internamento e o forte controlo interno de 
gestão permitiu uma significativa subida do EBITDA. 

  

 2021 2020 Var. % Var. 

Continente 1 513 649 -159 762 1 673 412 175% 

Madeira 1 321 132 1 175 381 145 751 15% 

Açores 644 779 -56 418 701 197 73% 

Total 3 479 560 959 200 2 520 360 263% 

EBITDA 
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3.2.3.3 ANÁLISE FINANCEIRA DO INSTITUTO 

Findo os exercícios económicos dos anos 2021 e 2020, o balanço consolidado do Instituto é o que se 
apresenta. 
 

Em euros Notas 31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Ativo         

Ativo não corrente         

Ativos fixos tangíveis 13 61 654 565  61 660 668  -6 102 0% 
Ativos intangíveis 14 34 885  47 133  -12 248 -26% 
Investimentos financeiros 15 284 642  234 676  49 966 21% 
Total do ativo não corrente   61 974 092  61 942 476  31 616 0% 

Ativo corrente         

Inventários 16 1 585 710  1 866 701  -280 991 -15% 
Créditos a receber 17 14 080 771  15 203 085  -1 122 313 -7% 
Estado e outros entes públicos 18 430 646  1 259 257  -828 611 -66% 
Gastos diferidos 19 161 249  158 790  2 460 2% 
Outros ativos correntes 20 9 355 166  1 410 069  7 945 097 563% 
Caixa e seus equivalentes 21 11 056 526  30 707 598  -19 651 072 -64% 
Total do ativo corrente   36 670 070  50 605 501  -13 935 431 -28% 

Total do ativo   98 644 162  112 547 978  -13 903 815 -12% 
          

        

Fundos patrimoniais e passivo         

Fundos patrimoniais         

Fundos   71 034 585  71 034 585  0 0% 
Resultados transitados   -5 152 006  -314 555  -4 837 451 -1538% 
Ajustamentos/outras variações nos fundos 
patrimoniais   2 979 863  2 001 244  978 619 49% 

Resultado líquido do período   -466 209  -4 837 451  4 371 242 90% 
Total dos fundos patrimoniais 22 68 396 234  67 883 824  512 410 1% 

Passivo         

Passivo não corrente         

Financiamentos obtidos 23 19 940 000  34 770 280  -14 830 280 -43% 

Total do passivo não corrente   19 940 000  34 770 280  -14 830 280 -43% 
Passivo corrente         

Fornecedores  24 1 629 773  1 527 239  102 534 7% 
Estado e outros entes públicos 18 1 167 409  1 237 711  -70 302 -6% 
Financiamentos obtidos 23 1 673 620  1 010 000  663 620 66% 
Proveitos diferidos 25 598 223  826 658  -228 435 -28% 
Outros passivos correntes 26 5 238 904  5 292 267  -53 363 -1% 
Total do passivo corrente   10 307 928  9 893 874  414 054 4% 
Total do passivo   30 247 928  44 664 154  -14 416 225 -32% 

Total dos fundos patrimoniais e passivo   98 644 162  112 547 978  -13 903 815 -12% 

Balanço em 31 de dezembro de 2021 
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Os ativos e passivos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, são constituídos pelos valores detalhados 
nos seguintes mapas. A principal variação em termos de ativos e passivos ocorre nas rubricas: 

Clientes –- Verifica-se uma redução substancial no valor desta rubrica (1,1 milhões de euros) 
resultado da regularização de dívida por algumas entidades do setor público, nomeadamente da 
ADSE, e ainda dos hospitais a Região Autónoma dos Açores, que recuperaram uma parte da divida 
mais antiga, no valor aproximado de 600 mil euros. 

Outros ativos correntes – Nesta rubrica encontramos valores que anteriormente estavam 
considerados em “Caixa e seus equivalentes”. Com as taxas de juro a fixar-se muito próximo de zero, 
tornou-se imperioso ponderar formas alternativas de rentabilizar os ativos financeiros, procurando 
assegurar 2 critérios fundamentais: o controlo do risco e a coerência ética de acordo com os fins e a 
filosofia da própria Instituição, em linha com a Doutrina Social da Igreja, as orientações dos últimos 
documentos da Igreja e da própria Congregação, expressos no Estatuto Geral de Administração. 
Neste âmbito contamos com uma assessoria externa na definição da estratégia e condições de 
investimento e que assegura o filtro ético das empresas que são elegíveis. 

Caixa e seus equivalentes – A redução desta rubrica em cerca de 19,6 milhões de euros está 
diretamente relacionada com o pagamento à Província Portuguesa da Congregação das Irmãs 
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, de acordo com o ponto “Financiamentos obtidos”, e da 
transferência de cerca de 8 milhões de euros desta conta para a conta de outros ativos correntes. A 
isto acrescem os recebimentos adicionais de dívidas antigas de clientes e entidades. 

Financiamentos obtidos – À data de 31 de dezembro de 2021 os financiamentos obtidos diminuíram 
em cerca de 14,8 milhões de euros. Esta diminuição está essencialmente relacionada com a liquidação 
dos empréstimos à Província que tinham sido contraídos ao longo dos anos para fazer face a vários 
investimentos em remodelações de vários estabelecimentos de saúde. 

 

3.3 INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

O IIHSCJ está consciente da sua responsabilidade ambiental e pretende contribuir para uma melhor 
gestão e conservação dos recursos naturais, minimizando os seus impactos ao nível do uso de 
recursos e da geração de resíduos. 

Existem preocupações ambientais desde sempre no Instituto, nomeadamente no tratamento dos 
resíduos ambientais, no consumo da água, da energia e do gás natural. Reconhecemos, no entanto, 
que temos um longo caminho de otimização a percorrer, pelo que abraçamos alguns objetivos 
ambientais para os próximos anos – Agenda 2030. 
 

Neste sentido o IIHSCJ está a atuar em várias vertentes: 

1) Na implementação de parque de painéis fotovoltaicos nos estabelecimentos de saúde com 
maior consumo de energia; 

2) Realização de auditorias de eficiência energética em todos os estabelecimentos, para 
emissão de relatório com os passos a dar nos próximos 2 anos, na perspetiva de redução de 
custos de energia acima dos 30%. 
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3.4 SITUAÇÃO DE DÍVIDA À SEGURANÇA SOCIAL E AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 

Tal como é sua característica, o Instituto termina o ano de 2021 sem dívidas à Segurança Social e à 
Autoridade Tributária. 
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3.5 PERSPETIVAS PARA 2022 

As perspetivas para o ano 2022 centram-se essencialmente na continuidade da recuperação da 
atividade de prestação de cuidados de saúde, no acompanhamento aos colaboradores e medidas de 
superação e na recuperação económica, com vista à sustentabilidade. É com este quadro que 
identificamos algumas linhas de intervenção, recuperação e consolidação. 
 

Assistencial 

• Continuação do desenvolvimento da área assistencial com novas respostas, embora conscientes 
do contexto de instabilidade e incerteza que vivemos; 

• Continuação das medidas de controlo da pandemia Covid-19 de acordo com as orientações da 
DGS; 

• Preocupação em manter a diferenciação da nossa resposta em saúde mental; 
• Desenvolvimento de estruturas no âmbito da RNCCISM (Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados em Saúde Mental); 
• Revisão e reconfiguração das respostas assistenciais considerando a complexidade clínica e 

funcional e os novos perfis dos doentes; 
• Prossecução do processo de revisão e ampliação dos protocolos de prestação de cuidados de 

saúde. 
 

Organização 

• Continuação da reorganização dos sistemas de informação e infraestrutura informáticas; 
• Continuação do processo de melhoria contínua com maior homogeneização de procedimentos e 

processos; 
• Consolidação do sistema de controlo interno do Instituto das Irmãs Hospitaleiras, com auditorias 

aos estabelecimentos de saúde. 
 

Recursos Humanos  

• Estratégias de acompanhamento e motivação dos colaboradores, cuidando do seu bem-estar e 
compromisso institucional; 

• Acompanhamento e reconhecimento aos colaboradores; 
• Reconfiguração do modelo de governance de RH; 
• Uniformização de procedimentos de RH. 
 

Económico-financeiro 

• Consolidação dos processos de controlo de gestão e avaliação com a regularidade necessária, de 
todos os impactos, tanto do Covid-19 como de outros acontecimentos com reflexo nas contas do 
Instituto; 

• Diligências junto das entidades oficiais de saúde, para revisão dos critérios e valores de 
financiamento da prestação de cuidados de saúde mental e de psiquiatria; 

• Avaliação sistemática da performance de gestão, com monitorização dos custos unitários por áreas 
de intervenção e realização de auditorias internas; 

• Ampliação das áreas de negociação centralizada de compras do IIHSCJ de forma a beneficiar de 
economias de escala. 
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3.6 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Propõe-se que o resultado líquido, no valor de - 466.209€, seja transferido para a rubrica de resultados 
transitados. 

 

3.7 EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 24 de fevereiro de 2022 teve início um conflito armado na Europa, em resultado da invasão pelas 
forças armadas da Federação Russa em território ucraniano. A esta data não é possível estimar os 
efeitos do impacto socioeconómico que este conflito poderá vir a originar na economia em Portugal, 
em particular no aumento dos preços dos combustíveis, da energia e do gás, tal como num conjunto 
de bens e serviços que tem provocado um aumento galopante da inflação. 

A pandemia Covid-19 continuará a ter impactos negativos nos resultados financeiros das nossas 
Unidades de saúde, no entanto, cada vez menos, caso se mantenha a situação atual. 

À data da aprovação das demonstrações financeiras de 2022, a Direção do Instituto das Irmãs 
Hospitaleiras dos Sagrado Coração de Jesus reconhece que não existem acontecimentos de impacto 
significativo que alterem a informação contida nos mapas de 2021. 
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4.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Em euros Notas 31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Vendas e Serviços Prestados 4 58 291 738  55 502 344  2 789 394 5% 

Subsídios, doações e legados à exploração 5 1 157 381  1 179 757  -22 375 -2% 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 6 -8 054 374  -7 645 416  408 958 5% 

Fornecimentos e serviços externos 7 -10 290 188  -9 980 013  310 175 3% 

Gastos com o pessoal 8 -40 021 687  -39 243 279  778 408 2% 
Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/reversões) 9 66 052  -316 874  382 926 -121% 

Aumentos/reduções de justo valor 10 345 817  -12 757  358 574 -2811% 

Outros rendimentos 11 2 348 177  1 805 757  542 420 30% 

Outros gastos 12 -363 356  -330 318  33 038 10% 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 3 479 560  959 200  2 520 360 263% 

Gastos/reversões de depreciação e de 
amortização 13 e 14 -3 945 769  -5 796 650  -1 850 882 -32% 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) -466 209  -4 837 451  -4 371 242 -90% 

Resultado antes de impostos  -466 209  -4 837 451  -4 371 242 -90% 

Resultado líquido do exercício  -466 209  -4 837 451  -4 371 242 -90% 

 

  

DR 
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4.2 BALANÇO 

 

Em euros Notas 31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Ativo             

Ativo não corrente            

Ativos fixos tangíveis 13 61 654 565  61 660 668  -6 102 0% 
Ativos intangíveis 14 34 885  47 133  -12 248 -26% 
Investimentos financeiros 15 284 642  234 676  49 966 21% 
Total do ativo não corrente  61 974 092  61 942 476  31 616 0% 
Ativo corrente        

Inventários 16 1 585 710  1 866 701  -280 991 -15% 
Créditos a receber 17 14 080 771  15 203 085  -1 122 313 -7% 
Estado e outros entes públicos 18 430 646  1 259 257  -828 611 -66% 
Gastos diferidos 19 161 249  158 790  2 460 2% 
Outros ativos correntes 20 9 355 166  1 410 069  7 945 097 563% 
Caixa e seus equivalentes 21 11 056 526  30 707 598  -19 651 072 -64% 

Total do ativo corrente  36 670 070  50 605 501  -13 935 431 -28% 
Total do ativo  98 644 162  112 547 978  -13 903 815 -12% 

Fundos patrimoniais e passivo        

Fundos patrimoniais        

Fundos  71 034 585  71 034 585  0 0% 
Resultados transitados  -5 152 006  -314 555  -4 837 451 -1538% 
Ajustamentos/outras variações nos fundos 
patrimoniais 

 2 979 863  2 001 244  978 619 49% 

Resultado líquido do período  -466 209  -4 837 451  4 371 242 90% 
Total dos fundos patrimoniais 22 68 396 234  67 883 824  512 410 1% 

Passivo        

Passivo não corrente        

Financiamentos obtidos 23 19 940 000  34 770 280  -14 830 280 -43% 
Total do passivo não corrente  19 940 000  34 770 280  -14 830 280 -43% 
Passivo corrente        

Fornecedores 24 1 629 773  1 527 239  102 534 7% 
Estado e outros entes públicos 18 1 167 409  1 237 711  -70 302 -6% 
Financiamentos obtidos 23 1 673 620  1 010 000  663 620 66% 
Proveitos diferidos 25 598 223  826 658  -228 435 -28% 
Outros passivos correntes 26 5 238 904  5 292 267  -53 363 -1% 
Total do passivo corrente  10 307 928  9 893 874  414 054 4% 
Total do passivo  30 247 928  44 664 154  -14 416 225 -32% 

Total dos fundos patrimoniais e passivo  98 644 162  112 547 978  -13 903 815 -12% 
 

  

BAL 
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4.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

Em euros Notas 31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Atividades operacionais           

  Recebimentos de clientes  62 705 677   60 584 490  2 121 187 4% 

  Pagamentos a fornecedores  -17 536 365   -18 289 747  753 382 -4% 

  Pagamentos ao pessoal  -28 491 070   -27 488 400  -1 002 670 4% 

  Caixa gerada pelas operações  16 678 242   14 806 344  1 871 899 13% 

  Pagamentos ao estado  -14 613 146   -14 701 979  88 834 -1% 

  Outros recebimentos/(pagamentos) 
operacionais 

 -4 428 390   3 254 236  -7 682 626 -236% 

  Fluxos das atividades operacionais 
 

-2 363 293   3 358 601 
 

-5 721 894 -170% 

Atividades de investimento            

  Recebimentos provenientes de:            

  Subsídios ao investimento  195 726   51 176  144 550 282% 

  Juros e rendimentos similares  150 941   22 122  128 819 582% 

  Pagamentos respeitantes a:            

  Ativos fixos tangíveis  -3 479 479   -7 664 519  4 185 041 -55% 

  Ativos intangíveis  -77 397   -154 333  76 937 -50% 
  Fluxos das atividades de investimento 

 
-3 210 209   -7 745 554 

 
4 535 345 -59% 

Atividades de financiamento            

  Recebimentos provenientes de:            

  Financiamentos obtidos  100 000   5 250 000  -5 150 000 -98% 

  Doações  89 530   137 669  -48 139 -35% 

  Pagamentos respeitantes a:            

  Financiamentos obtidos  -14 267 100   -1 010 000  -13 257 100 1313% 
  Fluxos de caixa das atividades de financiamento -14 077 570   4 377 669 

 
-18 455 239 -422% 

  Variações de caixa e seus equivalentes  -19 651 072   -9 285  -19 641 788 211549% 

  Caixa e seus equivalentes no início do 
período 

 30 707 598   30 716 883  -9 285 0% 

  Caixa e seus equivalentes no fim do 
período 21 11 056 526   30 707 598  -19 651 072 -64% 

 

  

DFC 



50 RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021 • IRMÃS HOSPITALEIRAS 

 

4.4 DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 

 

Em euros  Notas Fundos Resultados 
transitados 

Outras variações 
nos fundos 

patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

Em 1 de janeiro de 2020    71 034 585 -321 925 1 753 307 7 370 72 473 337 

Variações relacionadas c/ 
subsídios ao investimento        247 937   247 937 

Outras variações reconhecidas 
nos fundos patrimoniais              

Resultado líquido do exercício          -4 837 451 -4 837 451 

Resultado extensivo    0 0 247 937 -4 837 451 -4 589 513 

Transferência do resultado 
líquido do exercício anterior      7 370   -7 370  

Em 31 de dezembro de 2020   22 71 034 585 -314 555 2 001 244 -4 837 451 67 883 824 
               

               

Em 1 de janeiro de 2021    71 034 585 -314 555 2 001 244 -4 837 451 67 883 824 

Variações relacionadas c/ 
subsídios ao investimento        978 619   978 619 

Outras variações reconhecidas 
nos fundos patrimoniais              

Resultado líquido do exercício          -466 209 -466 209 

Resultado extensivo    0 0 978 619 -466 209 512 410 

Transferência do resultado 
líquido do exercício anterior      -4 837 451  4 837 451  

Em 31 de dezembro de 2021   22 71 034 585 -5 152 006 2 979 863 -466 209 68 396 234 
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5.1 NOTA INTRODUTÓRIA 

O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus (a seguir designado “Instituto” ou 
“IIHSCJ”) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com fins de saúde, sem fins 
lucrativos, com sede em Lisboa, na Rua Professor Luís da Cunha Gonçalves, nº5, 1º esquerdo.  

O Instituto tem por objeto a prestação de cuidados de Saúde, em diversas áreas de especialidade, em 
regime de ambulatório e internamento: saúde mental e psiquiatria, reabilitação, demências e 
cuidados paliativos. 
 

O Instituto dirige 12 centros hospitalares: 8 no continente, 2 na Madeira e 2 nos Açores, com as 
seguintes designações:  
Casa de Saúde Stª Rosa de Lima – CSSRL – Belas 
Casas de Saúde Bom Jesus – CSBJ – Braga 
Casa de Saúde Rainha Stª Isabel – CSRSI – Condeixa 
Casa de Saúde da Idanha – CSI – Idanha 
Clínica Psiquiátrica S. José – CPSJ – Lisboa 
Centro Psicogeriátrico Nª Srª Fátima – CPNSF – Parede 
Centro de Recuperação de Menores – CRM – Assumar 
Casa de Saúde Bento Menni – CSBM – Guarda 
Casa de Saúde Câmara Pestana – CSCP – S. Gonçalo 
Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família – CRPSF – S. Roque 
Casa de Saúde Nª Senhora da Conceição – CSNSC – S. Miguel 
Casa de Saúde do Espírito Santo – CSES – Terceira 
 

As demonstrações financeiras foram aprovadas em reunião de Direção de 30 de maio de 2022. É 
opinião da Direção que as mesmas refletem de forma fidedigna as operações do Instituto, bem como 
a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa. 

 

5.2 ENQUADRAMENTO FISCAL 

O Código da Atividade Económica (CAE) principal do IIHSCJ é 86100 – Atividades dos 
Estabelecimentos de Saúde com Internamento. Tem ainda como CAE´s secundários o 85591 – 
Formação Profissional, 56301 – Cafés e 96021 – Salões de Cabeleireiro. 

Em janeiro de 2014 o IIHSCJ alterou o seu enquadramento em sede de IVA para o regime misto. 

O IIHSCJ é isento em sede de IRC. 

 

5.3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as 
seguintes: 
 

5.3.1 Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras foram preparadas, a partir dos livros e registos contabilísticos da 
Instituição e preparadas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades 
do Sector Não Lucrativo (“NCRF-ESNL”). Os montantes constantes neste anexo são expressos em 
euros, tal como as demonstrações financeiras. 
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5.3.2 Pressuposto da continuidade 

No âmbito do pressuposto da continuidade, o Instituto avaliou a informação de que dispõe e as suas 
expectativas futuras, tendo em conta a capacidade de prosseguir com a sua atividade. Da avaliação 
resultou que o Instituto prosseguirá a operar no futuro previsível, pressupondo-se a sua continuidade. 
 

5.3.3 Pressuposto do regime do acréscimo (periodização económica) 

Os elementos das demonstrações financeiras (ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e 
gastos) são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento para 
esses elementos. 
 

5.3.4 Regime contabilístico do acréscimo 

O Instituto regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime contabilístico do acréscimo, 
pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos no momento em que ocorrem 
independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes 
recebidos e pagos e os correspondentes gastos e rendimentos são registadas nas rubricas “Outras 
contas a receber” ou “Outras contas a pagar”, respetivamente. 
 

5.3.5 Consistência de apresentação 

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período 
para o outro. 
 

5.3.6 Materialidade e agregação 

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas 
circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são 
materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões 
económicas com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante 
para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode, porém, ser 
materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo. 

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou 
outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A 
fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e 
classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na 
demonstração de alterações nos fundos patrimoniais e na demonstração de fluxos de caixa ou no 
anexo. 
 

5.3.7 Compensação 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for 
exigido ou permitido. 
 

5.3.8 Informação comparativa 

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas 
demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e 
descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período 
corrente. 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021 • IRMÃS HOSPITALEIRAS 55 

 

5.3.9 Juízos de valor e estimativas críticas utilizadas na preparação das 
demonstrações financeiras 

Na preparação das demonstrações financeiras foram adotados certos pressupostos e estimativas que 
afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções 
realizadas pelo órgão de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à 
data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. As áreas que 
envolvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são utilizados pressupostos e 
estimativas significativas na preparação das demonstrações financeiras, são as seguintes: 
 

5.3.9.1 VIDA ÚTIL DOS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS  

As depreciações/amortizações são calculadas sobre o custo de aquisição sendo utilizado o método 
da linha reta, a partir do mês em que o ativo se encontra disponível para utilização. As taxas de 
depreciação/amortização praticadas refletem o melhor conhecimento sobre a vida útil estimada. Os 
valores residuais dos ativos e as respetivas vidas úteis são revistos e ajustados, quando se afigura 
necessário. 
 

5.3.9.2 IMPARIDADES EM CONTAS A RECEBER E CLIENTES 

As perdas por imparidade relativas a créditos de cobrança duvidosa são baseadas na avaliação do 
Instituto da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber. Esta avaliação é efetuada 
em função do tempo de incumprimento, do histórico de crédito do devedor e da deterioração da 
situação creditícia dos principais devedores. Caso as condições financeiras dos devedores se 
deteriorem, as perdas de imparidades poderão ser superiores ao esperado. 
 

5.3.9.3 PROVISÕES 

O Instituto exerce julgamento considerável no reconhecimento e mensuração das provisões. O 
julgamento é imprescindível para aferir a probabilidade que determinado processo em contencioso 
tem de ser bem-sucedido. As provisões são constituídas quando o Instituto espera, relativamente aos 
processos em curso, que a perda seja provável, seja plausível uma saída de fundos e, por sua vez, 
possa ser razoavelmente estimada. Em virtude das incertezas inerentes ao processo de avaliação, as 
perdas reais poderão ser distintas das perdas estimadas na provisão. Estas estimativas estão sujeitas 
a alterações, à medida que surge nova informação sobre o processo. 
 

5.3.10 Caixa e seus equivalentes 

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos valores de caixa, 
depósitos bancários, depósitos a prazo e outros, vencíveis em ou a menos de 12 meses e que possam 
ser imediatamente ou muito rapidamente mobilizáveis e com risco insignificante de alteração de 
valor. 
 

5.3.11 Instrumentos financeiros 

O tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respetivos requisitos de apresentação e 
divulgação é realizado de acordo com o ponto 17 da NCRF-ESNL. 
 

Os ativos financeiros podem ser classificados/mensurados como: 
a) ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; 
b) ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração de resultados. 
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São classificados e mensurados ao custo ou ao custo amortizado, os ativos financeiros: i) que em 
termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; ii) cujo retorno seja de montante fixo, 
de taxa de juro fixa ou de taxa variável correspondente a um indexante de mercado e iii) que não 
possuam nenhuma cláusula contratual da qual possa resultar a perda do valor nominal e do juro 
acumulado. São classificados e mensurados ao justo valor os ativos financeiros que não cumpram 
com as condições para ser mensurados ao custo ou custo amortizado, conforme descrito acima.  

As variações de justo valor são analisadas em cada data de relato e registadas nos resultados de 
exercício. 
 

5.3.12 Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o que 
compreende (i) o seu preço de compra, (ii) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o 
ativo na localização e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida; 
e (iii) sempre que aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e 
de restauração do local no qual este está localizado.  

Após o reconhecimento inicial, os ativos fixos tangíveis continuam a ser registados pelo custo menos 
qualquer depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas. Quando numa determinada 
classe de ativos existem diferenças significativas entre a quantia escriturada segundo o modelo do 
custo e o justo valor, o IIHSCJ aplica o modelo de revalorização a essa classe de ativos. 

Os ativos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrando-se 
registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos são 
depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias 
para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão. 

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do ativo fixo tangível são determinadas 
como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou 
abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “outros rendimentos e ganhos” 
ou “outros gastos e perdas”. 

As depreciações são calculadas segundo o método da linha reta, de modo que o valor dos bens seja 
depreciado até ao final da respetiva vida útil estimada, sendo aplicadas as seguintes taxas, de acordo 
com o DR 25/2009: 

Classe do ativo Taxa de amortização 

Edifícios e outras construções 2,5% – 20% 

Equipamento básico 5% - 100% 

Equipamento de transporte 14,3% - 25% 

Equipamentos administrativo 12,5% - 100% 

Outros ativos fixos tangíveis 12,5% - 100% 
 

5.3.13 Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados, na data do reconhecimento inicial, 
ao custo. O custo dos ativos intangíveis adquiridos é o seu justo valor à data de aquisição.  

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis apresentam-se ao custo menos amortizações 
acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. 
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As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas de acordo com o método da linha reta em 
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente, sendo 
o efeito de qualquer alteração a estas estimativas reconhecido prospectivamente na demonstração 
dos resultados. 
 

5.3.14 Imparidades de ativos 

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos não correntes 
com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se 
existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a 
extensão da perda por imparidade (se for o caso). Quando não é possível determinar a quantia 
recuperável de um ativo individual, é estimada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a 
que esse ativo pertence. A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no 
maior entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do 
valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto 
que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos 
específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos 
de caixa futuros não tenham sido ajustadas. Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade 
geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade.  

A perda por imparidade é registada de imediato na Demonstração dos Resultados, salvo se tal perda 
compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. A reversão de perdas por 
imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada sempre que existam alterações nas 
estimativas usadas para a determinação da quantia recuperável do ativo. A reversão das perdas por 
imparidade é reconhecida na Demonstração dos Resultados. A reversão é efetuada até ao limite da 
quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não 
tivesse sido registada. 
 

5.3.15 Clientes e outras contas a receber 

As rubricas de clientes e outras contas a receber são mensuradas ao custo menos as perdas de 
imparidade. As perdas por imparidade verificadas são reconhecidas nos resultados. 

O ajustamento para imparidade das contas a receber é estabelecido quando há evidência objetiva de 
que não será recebida parte ou a totalidade dos montantes em dívida, nos termos acordados.  

Dificuldades financeiras significativas por parte do devedor, probabilidade de o devedor se tornar 
insolvente ou a falha sucessiva de pagamentos por parte do devedor, são considerados indicadores 
de que a conta a receber está numa situação de imparidade. 
 

5.3.16 Inventários 

Os inventários compreendem as matérias subsidiárias e de consumo e encontram-se valorizadas ao 
mais baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição compreende 
todas as despesas incorridas até ao armazenamento dos inventários, sendo utilizado o custo médio 
ponderado como método de custeio. 

O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado deduzido dos custos estimados 
de venda. Quando o valor realizável líquido foi mais baixo que o valor de custo, bem como o valor 
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dos materiais potencialmente obsoletos, estes encontram-se registados na rubrica das perdas de 
imparidade de inventários (perdas/ reversões). 

O método de custeio adotado para a valorização das saídas de armazém é o custo médio ponderado. 
 

5.3.17 Rédito 

O rédito associado com uma transação que envolva a prestação de serviços é reconhecido quando o 
desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado, isto é, quando: (i) a quantia de rédito seja 
fiavelmente mensurada; (ii) seja provável que benefícios económicos associados com a transação 
fluam para o Instituto; (iii) a fase de acabamento da transação à data do balanço seja fiavelmente 
mensurada; e (iv) os gastos incorridos com a transação e os gastos para concluir a transação sejam 
fiavelmente mensurados. 
 

5.3.18 Subsídios ao investimento 

Os subsídios ao investimento são reconhecidos apenas quando existe segurança razoável de que 
serão recebidos e que se cumprirão as condições inerentes aos mesmos. 

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são 
inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base 
sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos 
relacionados que se pretende que eles compensem. 
 

5.3.19 Imposto sobre o rendimento 

O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, enquanto IPSS, está isenta de IRC 
ao abrigo da alínea b) do nº 1 do artigo 10º do CIRC. 

Esta isenção foi-lhe reconhecida por Declaração do Ministério das Finanças – DR III Série - nº 165, de 
19/07/1990, pág. 8374, no que respeita às seguintes categorias de rendimentos: 
 

• Categoria C – rendimentos comerciais e industriais diretamente derivados do exercício das 
atividades desenvolvidas no âmbito dos seus fins estatutários; 

• Categoria D – rendimentos agrícolas, exclusivamente para autoconsumo; 
• Categoria E – rendimentos de capitais, com exceção dos de quaisquer títulos ao portador, 

não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor; 
• Categoria F – rendimentos prediais; 
• Categoria G – ganhos de mais-valias. 

 

5.3.20 Provisões, ativos e passivos contingentes 

São reconhecidas provisões quando: (i) o Instituto tem uma obrigação presente (legal ou construtiva), 
fruto de acontecimentos passados, (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) 
quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

Quando um destes requisitos não é preenchido, o Instituto procede à divulgação dos eventos como 
passivo contingente, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos seja remota. 

O montante das provisões corresponde ao valor presente da obrigação, sendo a atualização financeira 
registada como gasto financeiro na rubrica de “juros e outros gastos e perdas financeiras”. 
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As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a 
essa data. 

É registada uma provisão para processos judiciais em curso quando exista uma estimativa fiável de 
custos a incorrer decorrentes de ações interpostas por terceiros, com base na avaliação da efetivação 
da probabilidade de pagar tendo por base o parecer dos advogados do Instituto. 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, mas são 
divulgados quando é provável a existência de um benefício económico futuro. 
 

5.3.21 Demonstração de fluxos de caixa 

A demonstração de fluxos de caixa (DFC) tem como finalidade proporcionar informação sobre os 
recebimentos e pagamentos em dinheiro no decurso da atividade corrente e operacional, bem como 
evidenciar a aplicação de dinheiro em investimentos e a obtenção de recursos monetários através de 
financiamentos, para se adaptar às necessidades e oportunidades futuras. 

A demonstração consolidada dos fluxos de caixa é elaborada segundo o método direto, através da 
qual são divulgados as entradas e saídas de caixa em atividades operacionais, de investimento e de 
financiamento. 
 

5.3.22 Eventos subsequentes 

Os acontecimentos ocorridos após a data do fecho, até à data de aprovação das demonstrações 
financeiras pela Direção do Instituto, e que proporcionem informação adicional sobre condições que 
existiam à data de fecho de contas, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos 
ocorridos após a data do fecho que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do 
relato financeiro são divulgados nas notas às demonstrações financeiras, quando considerados 
materialmente relevantes. 

 
5.4 GESTÃO DE RISCOS DA ATIVIDADE 

O IIHSCJ está, no âmbito da sua atividade, sujeito a diversos riscos. O Instituto dispõe de um Sistema 
de Controlo Interno que de uma forma centralizada define e faz implementar as políticas de gestão 
de risco. 
 

5.4.1 Risco de crédito 

A gestão do IIHSCJ define e revê periodicamente a estratégia de gestão de risco de crédito, que 
consta de regras internas e procedimentos definidos pela Direção. 
 

5.4.2 Risco de mercado 

A exposição ao risco de mercado é bastante residual e entende-se como principal risco os níveis e 
antiguidade de stocks. A Direção tem definidas políticas de gestão deste risco sendo regularmente 
acompanhada a antiguidade e o volume de stocks, por forma a controlar eventuais desvios 
relativamente aos níveis considerados normais, tendo em conta o mercado e a evolução futura, 
enquadradas com as políticas internas. 
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5.4.3 Risco de liquidez 

Anualmente é elaborado um orçamento em que constam as necessidades de tesouraria de cada 
estabelecimento de saúde e é feita a respetiva consolidação pela Sede. Cada orçamento, assim como 
o consolidado, é analisado e aprovado pela Direção do IIHSCJ, que quantifica e integra as diretrizes 
estratégicas de gestão de liquidez, nomeadamente no que concerne à composição e diversidade das 
fontes de financiamento. Mensalmente são analisados os desvios através dos mapas de controlo 
orçamental, sendo tomadas decisões para a sua correção. 
 

5.5 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS 
E ERROS 

O Instituto entendeu efetuar neste exercício uma alteração na estimativa da vida útil dos edifícios por 
considerar que esta revisão é mais adequada à realidade, situação que implicou uma redução nas 
depreciações e amortizações do corrente exercício, pelo efeito do acréscimo da vida útil estimada dos 
edifícios. 
 

5.6 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 as vendas e prestações de serviços apresentam a 
seguinte composição, comparativamente com 2020: 
 

  31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Internamento 54 950 337  52 630 896  2 319 441 4% 
     SNS 37 155 887  35 920 312  1 235 575 3% 
     Outras Entidades 7 644 415  7 720 375  -75 960 -1% 
     Particulares 10 150 034  8 990 208  1 159 826 13% 

Outras atividades assistenciais 1 154 232  876 042  278 190 32% 
     Consultas 492 449  341 764  150 684 44% 
     Serviços de reabilitação 552 223  442 348  109 875 25% 
     Área de dia 11 584  9 732  1 852 19% 
     Apoio domiciliário 97 977  82 198  15 779 19% 

  56 104 569  53 506 938  2 597 631 5% 

Outra atividade       

     Vendas  50 254  28 986  21 268 73% 
     Outros serviços 2 136 915  1 966 420  170 495 9% 

  2 187 169  1 995 406  191 763 10% 

  58 291 738  55 502 344  2 789 394 5% 
 

A partir do 2º trimestre do ano de 2021 assistiu-se a um alívio das restrições COVID-19, o que permitiu 
uma retoma progressiva da atividade, verificando-se assim uma variação positiva de 5% nesta rubrica. 

O internamento, a atividade assistencial e outras atividades voltaram a reabrir, o que se traduziu num 
aumento de todas as rubricas de prestações de serviços, não se tendo ainda atingido os valores de 
2019, ano pré-pandemia. No caso da área de dia e de outros serviços como os bares, os cabeleireiros 
e atividades lúdicas, foram reabrindo gradualmente ao longo do ano. 

Vendas e Prestações de Serviços 
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O valor da diária de internamento em psiquiatria do Serviço Regional de Saúde dos Açores (SRS-RAA) 
teve um incremento de 4,5€, passando de 37,5€ em 2020 para 42€ em 2021, o que influenciou o 
resultado das unidades de saúde dos Açores e, consequentemente, o valor global. 

Na Casa de Saúde de Câmara Pestana, na Madeira, foi contratualizada uma nova unidade de 
internamento ao abrigo da RNCCI, o que resultou num acréscimo de 22 camas desde novembro. 

Verificou-se um impulso do segmento de particulares em quartos privados e quartos duplos, 
conjuntamente com o aumento da oferta de novas especialidades. 

A atividade de 2021 resultou num decréscimo no número de dias de internamento, contudo coincidiu 
com o aumento do número de pessoas assistidas em internamento, devido ao incremento dos curtos 
internamentos. 

 

5.7 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 

Os subsídios, doações e legados à exploração nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, são como se segue: 
 

 

  31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos 526 786  572 772  -45 986 -8% 
Subsídios de Outras Entidades 405 969  353 700  52 268 15% 
Donativos 224 627  253 284  -28 658 -11% 
  1 157 381  1 179 757  -22 375 -2% 

 
Em 2021, o Instituto continuou a receber subsídios do Estado e Outros Entes Públicos, destacando-
se algumas medidas que visaram reduzir o impacto do acréscimo de gastos com equipamento de 
proteção e desinfeção com vista a conter os efeitos da pandemia, com maior expressão nas ilhas da 
Madeira e Açores, a par de entidades e Fundações que têm apoiado projetos de inovação e para 
setores da sociedade mais desfavorecidos. 

Verificou-se um aumento dos fundos europeus e dos subsídios concedidos pelo IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, tal como explicado de seguida: 
 

 

  31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Fundos Europeus  253 206 192 120 61 086 32% 
Segurança Social 136 495 149 666 -13 171 -9% 
Governo Regional da Madeira 151 141 149 746 1 395 1% 
Governo Regional da Madeira - COVID 56 703 101 803 -45 100 -44% 
Governo Regional dos Açores - COVID 52 406 80 190 -27 784 -35% 
Câmara Municipal Sintra 76 452 82 952 -6 500 -8% 
Câmara Municipal Sintra e Monforte (2020) - COVID 3 000 19 000 -16 000 -84% 
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 138 921 92 574 46 346 50% 
Direção Geral de Saúde (DGS) 6 473 0 6 473 100% 
Outras Entidades 282 585 311 705 -29 120 -9% 
  1 157 381 1 179 756 -22 375 -2% 

 

Subsídios, doações e legados à exploração 

Entidades subsidiadoras 
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Apresentamos com maior detalhe os projetos subsidiados em 31 de dezembro de 2021 e 2020:  
 

 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 
Continente     

POISE - Formação 120 275 167 884 -47 609 -28% 
POISE - Projeto Capacitação 17 207 11 696 5 511 47% 
POISE - Projeto Parcerias p/Impacto 15 353 4 456 10 897 245% 
Projeto NO STRESS 6 473 0 6 473 100% 
Residência UVP - Unidade de Vida Protegida 37 655 41 846 -4 191 -10% 
SELF - Consulta Externa Adolescentes 20 000 30 000 -10 000 -33% 
VITAE - Alojamento Temporário de Famílias Carenciadas 28 452 28 452 0 0% 
Medidas no âmbito do Emprego 131 205 81 908 49 297 60% 
PAFI   14 500 20 000 -5 500 -28% 
Projeto LET IT BE 1 762 0 1 762 100% 
Projeto REVIVAL 2 651 0 2 651 100% 
Remuneração de professores 21 269 14 628 6 641 45% 
Projeto IDADE+ 13 500 4 500 9 000 200% 
Projeto BPI Capacitar 26 700 8 084 18 616 230% 
Projeto PIPAL 143 0 143 100% 
PIPAM    8 404 0 8 404 100% 
Projeto BPI CATA VENTO 3 004 0 3 004 100% 
EPI´s COVID 3 000 19 000 -16 000 -84% 
Programa Parcerias p/ o Impacto - Reabilitação Cognitiva - 
Robot PEPE 31 405 0 31 405 100% 

Outros   10 220 22 361 -12 141 -54% 
    513 180 454 816 -58 364 -13% 
Madeira       

Remuneração de professores 148 031 147 450 582 0% 
Ação escolar - passes, lanches e material ed. física 3 109 2 296 813 35% 
Projeto BPI Capacitar 30 715 0 30 715 100% 
Projeto ERASMUS BEWATER 7 221 0 7 221 100% 
Projeto Companhia 48 5 000 0 5 000 100% 
EPI´s COVID 56 703 101 803 -45 100 -44% 
Outros   9 835 14 603 -4 769 -33% 
    260 614 266 152 -5 538 -2% 
Açores       

Projeto Ergoterapia "Aprender a Ser" 84 923 94 080 -9 158 -10% 
UVA - Unidade Vida Autónoma - Acordo Coop. 
(renda/acompanh.) 11 391 11 214 177 2% 

Emprego protegido 2 526 2 526 0 0% 
Estágios profissionais / Bolsa Emprego 7 715 10 666 -2 951 -28% 
EPI´s COVID 52 406 80 190 -27 784 -35% 
Outros   0 6 828 -6 828 -100% 
    158 961 205 504 -46 543 -23% 
    932 755 926 472 6 283 1% 
Donativos  224 627 253 284 -28 658 -11% 
TOTAL CONTA 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS 1 157 381 1 179 756 -22 375 -2% 

Projetos subsidiados 
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5.8 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 tem a seguinte composição: 
 

 31-dez-21  31-dez-20  Var. % 

Inventários em 1 de janeiro 2021 1 866 701  868 526  998 175 115% 
Compras 8 013 915  9 521 588  -1 507 673 -16% 
Devoluções -246 879  -532 671  285 793 -54% 
Descontos -53 756  -388 505  334 749 -86% 
Donativos em espécie / Ofertas - entradas em 
armazém 138 775  122 422  16 353 13% 

Transferência do IVA dos produtos alimentares -78 672  -79 243  570 -1% 
Inventários em 31 de dezembro 1 585 710  1 866 701  -280 991 -15% 

 8 054 374  7 645 416  408 958 5% 
 

A rubrica do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas desde 2019 que tem vindo 
a sofrer um aumento significativo, derivado da pandemia COVID-19 e do aumento da inflação. O 
elevado valor dos inventários iniciais é explicado pelo ano de pandemia que vivemos em 2020 e no 
qual foi imprescindível abastecer os estabelecimentos de saúde com todo o equipamento de proteção 
necessário e a par das orientações da DGS (Direção Geral de Saúde). Em 2021, com as perspetivas de 
melhoria da pandemia, foi possível diminuir aproximadamente 16% das compras e 15% do inventário 
final do ano, não sendo necessário existir tanto stock. 
 

5.9 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os fornecimentos e serviços externos têm 
a seguinte composição: 
 

 31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Honorários - área assistencial e não assistencial 2 694 294  2 546 966  147 328 6% 
Serviços restauração 2 166 153  2 145 187  20 966 1% 
Combustíveis e outros fluídos 1 048 886  1 041 146  7 740 1% 
Trabalhos especializados 920 239  1 091 062  -170 823 -16% 
Eletricidade 808 156  841 971  -33 815 -4% 
Conservação e reparação 745 172  562 334  182 838 33% 
Assessoria e informática 494 609  374 380  120 229 32% 
Vigilância e segurança 314 496  309 958  4 538 1% 
Água 268 814  279 043  -10 229 -4% 
Limpeza, higiene e conforto 222 806  191 748  31 058 16% 
Rendas e alugueres 152 869  146 743  6 125 4% 
Comunicação 135 862  128 816  7 047 5% 
Seguros 99 727  100 830  -1 104 -1% 
Materiais 56 248  95 747  -39 499 -41% 
Deslocações e estadas 28 580  33 457  -4 877 -15% 
Publicidade 5 499  5 473  26 0% 
Outros materiais e serviços consumidos 127 779  85 153  42 626 50% 

 10 290 188  9 980 013  310 175 3% 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 

Fornecimentos e serviços externos 
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Verifica-se um aumento de 3% nesta rubrica que representa cerca de 310 mil euros. À semelhança de 
anos anteriores, a maior parcela refere-se ao gasto com honorários de trabalhadores independentes, 
cerca de 2,7 milhões de euros, sendo a maior parte referente aos serviços prestados por enfermeiros. 

Os serviços de restauração representam cerca de 2,2 milhões de euros. Logo a seguir os combustíveis 
e outros fluídos totalizam cerca de 1 milhão de euros. 

A rubrica dos trabalhos especializados reduziu em 16% e inclui a assistência a obras e construções; 
saúde, higiene e segurança no trabalho; trabalhos tipográficos; lavandaria; serviços médicos e de 
terapia; meios complementares de diagnóstico e de terapêutica; e outros trabalhos especializados 
(nomeadamente serviços de contratação de pessoal e de assistência e manutenção dos equipamentos 
das unidades de saúde). Os serviços de contratação de pessoal foram os serviços onde se verificou a 
maior descida (de 301 mil euros para cerca de 174 mil euros), uma vez que, devida à evolução 
favorável da pandemia, não foram necessárias tantas substituições de pessoal. 

Os custos com conservação e reparação dizem respeito aos principais contratos de manutenção das 
infraestruturas do Instituto. Aqui verificou-se um aumento de 33% derivado das reparações nos 
edifícios efetuadas em algumas Estruturas. 

As rubricas de assessoria e informática registam um aumento em 32%. Nos primeiros meses de 2021 
deu-se início a um contrato de assessoria financeira para estruturação e acompanhamento dos 
investimentos financeiros e impulsionou-se a área de comunicação e marketing. 

O aumento dos custos da limpeza, higiene e conforto acompanhou a tendência de subida (16%), 
ainda devido às normas impostas para combate à pandemia. 

 
5.10 GASTOS COM O PESSOAL 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes montantes na rubrica de gastos 
com o pessoal: 
 

  31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Remunerações do pessoal 31 923 877   31 324 517   599 361 2% 
Encargos sobre remunerações 6 778 854   6 628 744   150 110 2% 
Seguros 444 977   437 251   7 727 2% 
Outros gastos com pessoal 873 978   852 768   21 210 2% 

  40 021 687   39 243 279   778 408 2% 

 

Esta rubrica teve um aumento de 778 mil euros (+2%), maioritariamente devido ao aumento do salário 
mínimo em 4,7% e a consequente atualização de algumas categorias profissionais e refletindo, ainda, 
efeitos da pandemia que obrigou os estabelecimentos de saúde a incorrer em custos acrescidos para 
garantir a continuidade dos cuidados às pessoas assistidas em períodos de maior escassez de 
auxiliares e enfermeiros. 

 
5.11 IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES) 

Em 31 de dezembro de 2021 o IIHSCJ não realizou imparidades de dívidas de clientes, mas efetuou a 
reversão de imparidades em cerca 66 mil euros. 
 

Gastos com pessoal 
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  31-dez-21  31-dez-20  Var % 

Reversões de perdas por imparidade em dívidas clientes 66 052  33 896  32 156 95% 
Perdas por imparidade em dívidas clientes 0  -350 771  350 771 -100% 
  66 052  -316 874  382 926 -121% 

 

Ao longo do ano 2021 foi feito um trabalho de proximidade e diálogo com algumas entidades 
relativamente a dívidas a receber, tendo sido possível reverter alguns créditos sobre os quais se 
tinham constituído imparidades. 

 
5.12 AUMENTOS/ REDUÇÕES DE JUSTO VALOR 

Em 2021, os investimentos financeiros do IIHSCJ foram compostos por Carteiras Discricionárias, 
Investimentos Diretos, Fundo de Compensação de Trabalho (FCT) e outros títulos.  

Os valores de mercado das aplicações a 31 de dezembro de 2021 e 2020 são os seguintes: 
 
 

  31-dez-21  31-dez-20  Var % 

CARTEIRAS DISCRICIONÁRIAS       

Valor início ano 1 109  520 552  -519 444 -100% 
Aquisições 10 000 000  0  10 000 000 100% 
Alienações -2 515 000  -509 000  -2 006 000 394% 
Gastos/rendimentos no ano 287 118  -1 297  288 416 22229% 
Valor final ano 8 130 914  1 109  8 129 805 733247% 
Valorização/Desvalorização 357 687  -9 146  366 833 4011% 
CARTEIRA ASSESSORADA        

Valor início ano 0  0  0 0% 
Aquisições 2 306 408  0  2 306 408 100% 
Alienações -2 306 408  0  -2 306 408 100% 
Gastos/rendimentos no ano 0  0  0 0% 
Valor final ano 0  0  0 0% 
Valorização/Desvalorização 0  0  0 0% 
OUTROS TÍTULOS        

Valor início ano 553  553  0 0% 
Gastos/rendimentos no ano 0  0  0 0% 
Valor final ano 553  553  0 0% 
Valorização/Desvalorização 0  0  0 0% 
FCT       

Valor inicial 233 015  161 168  71 847 45% 
Aquisições 173 560  174 303  -743 0% 
Gastos/rendimentos no ano -110 615  -98 845  -11 769 12% 
Valor final ano 284 089  233 015  51 075 22% 
Valorização/Desvalorização -11 870  -3 611  -8 259 229% 
Aumento / redução pelo justo valor 345 817  -12 757  358 574 2811% 

 

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) 

Aumentos / reduções de investimentos financeiros 



66 RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021 • IRMÃS HOSPITALEIRAS 

 

Tal como já foi referido, no início de 2021, iniciou-se um processo de avaliação e estruturação dos 
investimentos financeiros do Instituto. Foram afetos valores a uma Conta Assessorada com 
Investimentos Diretos, tendo sido vendidos os títulos no decurso do ano. De igual modo, foi vendida 
praticamente 25% da Carteira Discricionária no final do ano. 

Assim, a grande variação na rubrica aumento/reduções de justo valor do IIHSCJ é justificada 
essencialmente pela variação dos Fundos de Compensação de Trabalho (FCT) e pelos movimentos 
dos valores em Carteira Discricionária e respetiva valorização no ano de 2021. 

 
5.13 OUTROS RENDIMENTOS 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica de outros rendimentos tem o seguinte detalhe: 
 

Outros rendimentos      
  31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Desconto de pronto pagamento obtidos 50 089   52 924   -2 835 -5% 
Outros rendimentos e ganhos operacionais 2 143 937   1 723 594   420 343 24% 
Juros e rendimentos similares 154 151   29 239   124 912 427% 
  2 348 177   1 805 757   542 420 30% 

 

Os outros rendimentos verificaram um aumento em cerca de 542 mil euros (+30%). Este aumento 
provém da rubrica de juros e rendimentos similares, nomeadamente das Carteiras Discricionárias e 
investimentos (juros e dividendos). 

O detalhe dos outros rendimentos e ganhos operacionais a 31 de dezembro de 2021 e 2020 é o 
seguinte: 
 

  31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Reembolsos e Comparticipações 1 229 829   1 286 312   -56 483 -4% 
Subsídios ao investimento 188 896   186 716   2 180 1% 
Alugueres 60 146   97 764   -37 618 -38% 
Outros rendimentos e ganhos 62 097   68 060   -5 963 -9% 
Correções relativas a períodos anteriores 192 290   64 306   127 984 199% 
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros 384 269   0   384 269 100% 
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 14 124   1 923   12 201 634% 
Comissões 11 148   17 371   -6 223 -36% 
Restituição impostos 1 137   1 142   -5 0% 
  2 143 937   1 723 594   420 343 24% 

 

A rubrica de subsídios ao investimento regista o reconhecimento em resultados dos subsídios 
destinados ao investimento em ativo fixo tangível, maioritariamente obras, concedidos por diversas 
entidades. Este reconhecimento é efetuado ao longo da vida útil estimada para o investimento 
concedido. No ano 2021 esta rubrica atinge cerca de 189 mil euros.  

Em 2021, ao valor dos subsídios hospitalares, foram adicionados: um subsídio para renovar e restaurar 
a unidade de cuidados paliativos da Casa de Saúde da Idanha e um subsídio para a remodelação da 
unidade de S. Camilo na Casa de Saúde de São Gonçalo. 
 

Outros rendimentos 

Outros rendimentos e ganhos operacionais 
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  31-dez-21  31-dez-20  Var % 
Subsídios 176 296  173 961  2 335 1% 
Subsídios Edifícios Hospitalares 149 319  157 247  -7 928  

Belas 26 698  51 940  -25 242  

C. M. Sintra: Pintura das fachadas exteriores (2007/2021) 1 434  1 413  21  

C. M. Sintra: Unidade de Cuidados Continuados (2015/2048) 8 241  16 482  -8 241  

ARS Lisboa: Unidade de Cuidados Continuados (2015/2048) 17 022  34 045  -17 022  

Braga 3 550  7 507  -3 957  

Indemnização Incêndio 1º Edif. Sagrado Coração que alastrou à 
unidade S. Luís (2013/2023) 3 550  7 507  -3 957  

Idanha 7 338  2 115  5 222  

C. M. Sintra: Remodelação residência 2 (Ex-Secretaria) (2011/2021) 0  736  -736  

C. M. Sintra: Remodelação residência (Ex-Gabinete de consultas) 
(2014/2021) 875  875  0  

C. M. Sintra: Remodelação espaço multidimensional (2019/2026) 252  504  -252  

FEDER: Remodelação da Unidade 9 - Cuidados Paliativos (2021/2040) 6 211  0  6 211  

S. Gonçalo 101 869  70 278  31 590  

G. R. Madeira: 2ª e 3ª Fases da Rem. Casa de Saúde Câmara Pestana 
(2002/2021) 59 158  59 158  0  

G. R. Madeira: 2ª e 3ª Fases da Rem. Casa de Saúde Câmara Pestana 
(2004/2021) 10 960  11 120  -160  

G. R. Madeira: Remodelação da Unidade de S. Camilo (2021/2040) 31 750  0  31 750  

S. Roque 9 865  25 406  -15 541  

G. R. Madeira: Remod. Beneficiação Blocos B1 A B7 (2003/2024) 2 338  4 676    -2 338    

G. R. Madeira: Remod. Beneficiação Blocos B1 A B7 (2004/2024) 1 804  3 608  -1 804   

G. R. Madeira: Remod. Beneficiação Blocos B1 A B7 (2005/2024) 2 669  5 338  -2 669  

G. R. Madeira: Remod. Res. Transição Jovens "A CASA" (2006/2020) 0  5 676  -5 676  

G. R. Madeira: Remod. Res. Transição Jovens Feminina (2007/2032) 3 054  6 108  -3 054  

Subsídios Médico Cirúrgico 4 373  1 642  2 730  

Subsídios Hospitalar 4 506  3 893  612  

Subsídios de Hotelaria 2 376  525  1 851  

Subsídios Outro Equipamento Básico 17  252  -235  

Subsídios Veículos Automóveis 5 000  5 000  0  

Subsídios Equipamento Administrativo 4 741  1 400  3 341  

Subsídios Equipamento Informático 5 965  4 002  1 963  

Donativos 9 702  8 759  943 11% 
Donativos Edifícios Hospitalares 2 628  1 151  1 477  

Donativos Médico Cirúrgico 2 068  863  1 205  

Donativos Hospitalar 3 913  375  3 538  

Donativos Hotelaria 903  1 407  -504  

Donativos Equipamento Administrativo 191  901  -710  

Donativos Equipamento Informático 0  4 061  -4 061  

Ofertas 616  3 449  -2 833 -82% 
Oferta Médico Cirúrgico 95  104  -9  

Oferta Hospitalar 521  2 745  -2 223  

Oferta Hotelaria 0  182  -182  

Oferta Equipamento Administrativo 0  419  -419  

Reembolsos 2 281  546  1 735 318% 
Reembolsos Médico Cirúrgico 399  399  0  

Reembolsos Outro Equipamento Básico 147  147  0  

Reembolsos Equipamento Administrativo 112  0  112  

Reembolsos Equipamento Informático 1 623  0  1 623  

  188 896  186 716  2 180 1% 

Subsídios ao investimento 
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Relativamente à rubrica dos reembolsos e comparticipações, a 31 de dezembro de 2021 e 2020, tem 
o seguinte detalhe: 
 

  31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Complemento dependência 971 435   1 031 951   -60 516 -6% 
Bar externo 79 561   68 434   11 127 16% 
UVP/Residências 43 652   40 246   3 406 8% 
Outros reembolsos e comparticipações 135 181   145 682   -10 501 -7% 
  1 229 829   1 286 312   -56 483 -4% 

 
5.14 OUTROS GASTOS 

A rubrica outros gastos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é composta como segue: 
 

  31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Correções a períodos anteriores 139 270   140 907   -1 637 -1% 
Dívidas incobráveis 0   39   -39 -100% 
Impostos 13 125   13 601   -476 -4% 
Quotizações 1 640   1 342   298 22% 
Donativos 4 238   194   4 044 2084% 
Perdas em investimentos não financeiros 0   97   -97 -100% 
Gastos e perdas nos restantes invest. financeiros 55 556   4   55 552 100%  
Outros 149 528   174 134   -24 606 -14% 
  363 356   330 318   33 038 10% 

 

As correções relativas a períodos anteriores compreendem, entre outras:  

(i) correções de faturas cujo período deveria ter afetado o exercício de 2020; 
(ii) regularizações de notas de crédito de clientes, relativas a adiantamentos de clientes de 

períodos anteriores; 
(iii) reforço da provisão para férias e subsídio de férias do ano anterior em 57 mil euros. 

 

Em 2021 foram pagas mais quotizações e concedidos mais donativos, mas o grande incremento nos 
outros gastos (+10%) ficou a dever-se às perdas na alienação dos fundos de investimento (43 mil 
euros). 
 

A rubrica “outros” diminuiu em 14%, incluindo maioritariamente os gastos com oficinas protegidas e 
artigos e serviços para tempos livres e terapia, conforme detalhe no quadro abaixo: 
 

  31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Compensação-Emprego/Oficinas Protegidas 82 756   122 306   -39 550 -32% 
Serviços e artigos p/ tempos livres e terapia 16 944   18 690   -1 747 -9% 
Prémio a doentes por serviço ergoterapia 15 757   22 261   -6 504 -29% 
Outros gastos e perdas 9 006   7 136   1 869 26% 
Artigos de culto 3 547   3 258   289 9% 
Multas e penalidades 21 520   482   21 038 4361% 
  149 528   174 134   -24 606 -14% 

Comparticipações 

Outros Gastos 

Outros 
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5.15 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, o movimento nos ativos fixos tangíveis e nas respetivas 
depreciações e perdas por imparidade acumuladas, é o seguinte: 
 

 Terrenos e 
edifícios Equip. básico Equip. 

transporte 
Equip. 

administrativo 
Out. ativos 

fixos tangíveis Em curso Total 

Custo de aquisição               
Em 01/01/2020 70 144 641 29 284 337 1 053 440 4 157 042 690 455 26 406 440 131 736 356 
Aquisições 489 859 1 270 459 0 386 782 580 7 121 988 9 269 668 
Alienações e abates 0 -65 022 0 -139 612 -2 789 0 -207 423 
Transferências 19 031 702 225 432 0 0 0 -19 257 134 0 
Ajust. e recl. (pedido IVA) -69 507 -26 692 0 0 0 -618 345 -714 544 
Em 31/12/2020 89 596 696 30 688 514 1 053 440 4 404 212 688 245 13 652 949 140 084 057 
Em 01/01/2021 89 596 696 30 688 514 1 053 440 4 404 212 688 245 13 652 949 140 084 057 
Aquisições 16 578 474 175 34 589 143 945 2 211 3 570 133 4 241 630 
Alienações e abates 0 -14 054 -50 457 -52 708 0 0 -117 219 
Transferências 14 266 976 37 911 0 0 0 -14 304 887 0 
Ajust. e recl. (pedido IVA) -123 156 -8 634 0 0 0 -200 205 -331 995 
Em 31/12/2021 103 757 094 31 177 913 1 037 572 4 495 449 690 456 2 717 990 143 876 474 
Depreciação acumulada               
Em 01/01/2020 -41 545 199 -25 722 484 -933 954 -4 098 939 -576 188 0 -72 876 763 
Depreciação do exercício -4 229 204 -1 170 502 -48 988 -266 316 -38 943 0 -5 753 953 
Alienações e abates 0 64 924 0 139 612 2 789 0 207 325 
Transferências 0 0 0 0 0 0 0 
Em 31/12/2020 -45 774 403 -26 828 061 -982 942 -4 225 643 -612 341 0 -78 423 390 
Em 01/01/2021 -45 774 403 -26 828 061 -982 942 -4 225 643 -612 341 0 -78 423 390 
Depreciação do exercício -2 755 128 -887 558 -57 636 -176 048 -39 368 0 -3 915 738 
Alienações e abates 0 14 054 50 457 52 708 0 0 117 219 
Transferências 0 0 0 0 0 0 0 
Em 31/12/2021 -48 529 531 -27 701 565 -990 121 -4 348 983 -651 709 0 -82 221 909 
Valor líquido               
Em 31/12/2020 43 822 293 3 860 453 70 498 178 569 75 904 13 652 949 61 660 668 
Em 31/12/2021 55 227 563 3 476 348 47 451 146 466 38 747 2 717 990 61 654 565 

 

Os edifícios e outras construções, incluídos na rubrica terrenos e edifícios, referem-se a obras 
efetuadas em propriedade alheia. São, portanto, propriedade da Província Portuguesa da 
Congregação das Irmãs Hospitaleiras e encontram-se cedidas a título precário ao Instituto para 
prossecução dos seus fins nos diversos estabelecimentos de saúde. 

No ano 2021 o investimento bruto do Instituto foi de 4,24 milhões de euros (menos 54,24% do que 
em 2020). Deste valor destacam-se 2,1 milhões de euros relativos à remodelação do Bloco B6 no 
CRPSF (S. Roque); 859 mil euros ainda relativos ao novo edifício e jardim da CSRSI, assim como às 
obras de beneficiação do Edifício do Sagrado Coração de Jesus (Condeixa); 364 mil euros relacionados 
com a remodelação da unidade de cuidados paliativos da CSI (Idanha); 94 mil euros da remodelação 
do Edifício do Sagrado Coração de Jesus da CSBJ (Braga), tendo o valor remanescente sido investido 
essencialmente na aquisição de equipamento básico e administrativo para os vários Centros. 

Em 2021 foram concluídas algumas obras de grande investimento, nomeadamente a renovação do 
Edifício Bento Menni e construção do edifício administrativo da CSRSI, no valor de 13,5 milhões de 
euros e a remodelação da Unidade de S. Camilo na CSCP, no valor de 1,3 milhões de euros. 

Movimento ativos fixos tangíveis  
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Tal como já foi referido, em 2021 procedeu-se a uma revisão da vida útil dos ativos fixos tangíveis 
abertos no Código 2025 – Edifícios afetos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de 
serviço, a serviços de saúde e de ensino e a serviços recreativos e culturais. Estes ativos passaram a 
ser depreciados pelo período máximo de vida útil, por parecer mais ajustado à realidade e resultou 
numa redução das depreciações e amortizações em 32%. 
 

  31-dez-21   31-dez-20   Var % 

Gastos/reversões de depreciação e de amortiz.             
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz. 3 945 769   5 796 650   -1 850 882 -32% 

 
O detalhe do investimento em curso a 31 de dezembro de 2021 e 2020 é apresentado da seguinte 
forma: 
 

 Centro 31-dez-20 Aquisições IVA Aquisi. Liq. Transf. 31-dez-21 

Finalizado em 2021         

Remodelação Unidade Sagrado 
Coração Jesus Braga 83 692 93 937 0 93 937 177 630 0 

Renovação Edif. Bento Menni e 
Const. Edif. Administrativo Cond. 12 846 737 727 858 0 727 858 13 574 596 0 

Construção do jardim do Edifício 
Bento Menni Cond. 0 37 253 0 37 253 37 253 0 

Remodelação Unidade 9 - 
Cuidados Paliativos Idanha 0 364 276 0 364 276 364 276 0 

Remodelação da Cozinha e dos 
Balneários Assum. 7 188 24 693 0 24 693 31 880 0 

Remodelação Unidade de S. 
Camilo SG 0 5 299 0 5 299 5 299 0 

Pintura e Impermeabilização da 
Fachada Principal da CSCP SG 0 52 476 0 52 476 52 476 0 

Remodelação Exterior do Edifício 
da Cozinha SR 0 23 567 0 23 567 23 567 0 

   12 937 618 1 329 359 0 1 329 359 14 266 976 0 
Em curso em 2021        

Início antes de 2021        

Remodelação do Auditório SR 9 434 0 0 0 0 9 434 
Remodelação Bloco B7 SR 701 216 2 044 680 -185 154 1 859 526 0 2 560 741 

  710 650 2 044 680 -185 154 1 859 526 0 2 570 175 
Início em 2021        

Remodelação CSSRL Belas 0 16 481 -1 553 14 928 0 14 928 
Beneficiação Edifício Sagrado 
Coração de Jesus Cond. 0 79 596 -7 207 72 389 0 72 389 

Remodelação e Pintura Interior 
do CPNSF Parede 0 61 304 -5 775 55 529 0 55 529 

Processo de Legalização do CRM Assum. 0 5 485 -517 4 968 0 4 968 
   0 162 866 -15 051 147 815 0 147 815 
Outras iniciadas e transitadas 
p/ equipamento e gastos 

       

Elevador GE2182OD SR 0 37 911 0 37 911 37 911 0 
Honorários Remodelação GIC - 
Gabinete Interv. Comunitária Guarda 4 682 -4 682 0 -4 682 0 0 

Total  13 652 949 3 570 133 -200 205 3 369 928 14 304 887 2 717 990    

Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização 

Investimento em Curso - Ano 2021 
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5.16 ATIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os movimentos ocorridos no valor 
dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações, foram os seguintes: 
 

 

  Programas de 
Computador 

Propriedade 
Industrial Em curso Total 

Custo de aquisição         
Em 1 de janeiro/2020 649 758 718 081 0 1 367 839 
Aquisições 71 564 286 0 71 849 
Alienações e abates -5 627 -16 138 0 -21 765 
Em 31 de dezembro/2020 715 695 702 229 0 1 417 924 
Em 1 de janeiro/2021 715 695 702 229 0 1 417 924 
Aquisições 16 972 107 0 17 078 
Em 31 de dezembro/2021 732 666 702 336 0 1 435 002 
Depreciação acumulada         
Em 1 de janeiro/2020 -631 777 -718 081 0 -1 349 858 
Depreciação do exercício -42 412 -286 0 -42 698 
Alienações e abates 5 627 16 138 0 21 765 
Em 31 de dezembro/2020 -668 562 -702 229 0 -1 370 791 
Em 1 de janeiro/2021 -668 562 -702 229 0 -1 370 791 
Depreciação do exercício -29 220 -107 0 -29 326 
Em 31 de dezembro/2021 -697 781 -702 336 0 -1 400 117 
Valor líquido         
Em 31 de dezembro/2020 47 133 0 0 47 133 
Em 31 de dezembro/2021 34 885 0 0 34 885 

 

O investimento em ativo intangível no ano de 2021 está relacionado com a aquisição de programas 
e licenças de sistemas informáticos. 

 

5.17 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

A rubrica de investimentos financeiros, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é composta como segue: 
 

Em euros   Justo valor Justo valor   

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 
Instrumentos Financeiros         

Obrigações           
OT Março 97 -00    553  553  0 0% 

Carteira GNB   0  1 109  -1 109 -100% 
    553  1 661  -1 109 -67% 
Outros         
FCT - Fundo de Compensação Trabalho   284 089  233 015  51 075 22% 
    284 642  234 676  49 966 21% 

 

Os investimentos financeiros incluem o valor dos instrumentos financeiros detidos pelo IIHSCJ e os 
valores despendidos para o Fundo de Compensação do Trabalho. 

O montante de 553 euros representa um legado de onze obrigações “OT março 97-00” efetuado à 
Casa de Saúde Sta. Rosa de Lima - Belas. 

Investimento em Ativos Intangíveis 

Investimentos financeiros 
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As obrigações Espírito Santo Invest, no montante 500 mil euros, encontra-se incluídas no processo nº 
3244/14.4T8LSB, relativo à massa insolvente do Espírito Santo Financial Portugal (ESFP). 

A carteira GNB foi alienada na sua totalidade em 2021. 

O detalhe do justo valor por investimento financeiro encontra-se apresentado na nota 10. 

 

5.18 INVENTÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica de inventários tem a seguinte composição: 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 
Medicamentos   467 977  503 954  -35 978  -7% 
Dispositivos Médicos   764 786  1 001 410  -236 623  -24% 
Produtos Alimentares   44 567  34 658  9 909  29% 
Produtos Consumo Hoteleiro   231 565  247 711  -16 146  -7% 
Material de Rouparia   49 273  52 694  -3 421  -6% 
Material de Consumo Administrativo   27 542  26 274  1 268  5% 
    1 585 710  1 866 701  -280 991  -15% 

 

Os inventários são na sua maioria constituídos por dispositivos médicos e medicamentos utilizados 
nos estabelecimentos de saúde do IIHSCJ, na atividade de prestação de serviços de saúde. A 
diminuição de 15% desta rubrica está relacionada com a evolução positiva da pandemia, não sendo 
necessário armazenar a mesma quantidade de dispositivos médicos que no ano anterior 
(equipamentos adquiridos para proteção de colaboradores e utentes, de acordo com normas da DGS). 

 

5.19 CRÉDITOS A RECEBER 

Os créditos a receber em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são os que se seguem: 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 
Clientes         

SNS e Inst. Segurança Social   5 259 746 5 731 284 -471 538 -8% 
SRS - Madeira   851 598 761 145 90 453 12% 
SRS - Açores   2 648 934 3 234 900 -585 966 -18% 
Outras entidades   3 153 653 3 742 791 -589 138 -16% 
Utentes particulares   2 166 840 1 732 965 433 875 25% 
Subtotal Clientes   14 080 771 15 203 085 -1 122 313 -7% 
Clientes Cobrança Duvidosa   474 237 540 289 -66 052 -12% 

Entidades   168 979 210 078 -41 099 -20% 
Particulares   305 258 330 211 -24 953 -8% 

Perdas por Imparidades Acumuladas   -474 237 -540 289 66 052 -12% 
Entidades   -168 979 -210 078 41 099 -20% 
Particulares   -305 258 -330 211 24 953 -8% 

    14 080 771 15 203 085 -1 122 313 -7% 
 

O detalhe desta rubrica demonstra um aumento de 25% nos créditos a receber de utentes 
particulares, no montante de 433 mil euros, justificado pelo incremento de utentes particulares a 
requisitar os nossos serviços de saúde. As restantes rubricas mantêm a tendência de descida, já 
iniciada em 2020 e que reflete o impacto na atividade devido à pandemia COVID-19. 

Inventários 

Créditos a receber 
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5.19.1 Imparidades de dívidas a receber 

A monitorização do risco de crédito decorrente da atividade operacional é efetuada através de uma 
gestão permanente da carteira de devedores e dos seus saldos em aberto.  

O acompanhamento do perfil de risco de crédito, nomeadamente no que se refere à evolução da 
exposição de crédito e monitorização das perdas por incobrabilidade, é efetuado regularmente pelas 
áreas operacionais e financeira de cada estabelecimento de saúde, cabendo à Direção Financeira do 
Instituto a monitorização a nível consolidado.  

As perdas por imparidade para saldos a receber são consideradas em função das perdas estimadas, 
tendo por base uma análise das posições em aberto à data de relato. 

Os movimentos na rubrica de perdas por imparidade podem ser apresentados da seguinte forma a 
31 de dezembro de 2021 e 2020: 
 

 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Imparidade de clientes a 01/01/2021 540 289  246 172  294 118  119% 

Efeito em resultados           

Reforço entidades   0  210 078  -210 078  -100% 

Reversão entidades   -41 099  0  -41 099    

Reforço particulares   136  140 692  -140 556  -100% 

Reversão particulares   -25 089  -56 653  31 563  -56% 

Imparidade de clientes a 31/12/2021 474 237  540 289  -66 052  -12% 

 

 

O detalhe do valor por entidades é o seguinte: 
 

 

Entidades  

Polícia Segurança Pública-PSP-SAD 13 211 

SAMS (Sul e Ilhas) 23 300 

IASFA 35 747 

Médis 8 445 

ARS Lisboa Vale Tejo 21 303 

Unid. Local Saúde Litoral Alentejano 11 084 

Companhia Seguros Allianz Portugal 21 440 

Outras 34 449,90 

Utentes Particulares 305 258,07 

Total 474 237 

 

No final do ano 2021 o total das imparidades de clientes reduziu-se em 12% face ao ano anterior, 
uma vez que não foram feitos novos reforços e verificou-se uma reversão das imparidades, quer ao 

Imparidade de clientes 

Imparidade de clientes 
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nível das entidades como de particulares. De salientar a reversão de quase 50 mil euros de faturas de 
2015 e 2016 da ADSE. 

Entendemos que mais valores sejam recuperáveis em 2022 continuando o trabalho que o Instituto 
tem vindo a fazer. 

 
5.20 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o saldo do estado e outros entes públicos é como se segue: 
 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Ativo           

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)           

Reembolsos - obras e ativos tangíveis  274 562  984 731  -710 170  -72% 

Reembolsos - produtos alimentares   156 084  274 526  -118 442  -43% 

    430 646  1 259 257  -828 611  -66% 

Passivo           

IRS - Retenção imposto - rendimento pessoas  
singulares 

270 124  268 546  1 578  1% 

IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado   156 567  223 515  -66 948  -30% 

Contribuições para a Segurança Social   740 719  745 650  -4 932  -1% 

    1 167 409  1 237 711  -70 302  -6% 

    -736 763  21 546  -758 309  -3519% 

 
Nesta rubrica verificou-se uma redução significativa de valor uma vez que em 2021 houve menos 
obras e o pedido de reembolso de IVA da AT mais atempado e, consequentemente, um menor valor 
de reembolso (-710 mil euros comparativamente a 2020). 

 
5.21 GASTOS DIFERIDOS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os gastos diferidos têm a seguinte composição: 
 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Seguros   132 654  135 047  -2 393  -2% 

Outros   28 595  23 743  4 852  20% 

    161 249  158 790  2 460  2% 

 

Esta rubrica inclui valores pagos de forma adiantada, relativamente a contratos que são reconhecidos 
em resultados no exercício seguinte. 

 

Estado e outros entes públicos 

Gastos diferidos 
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5.22 OUTROS ATIVOS CORRENTES 

A rubrica outros ativos correntes em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tem a seguinte composição: 

 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Outros devedores   507 627  776 116  -268 489  -35% 

Devedores por acréscimos de rendimentos   676 574  541 254  135 320  25% 

Adiantamentos a fornecedores   34 084  86 929  -52 846  -61% 

Pessoal   5 968  5 770  198  3% 

Carteira Discricionária   8 130 914  0  8 130 914  100% 

    9 355 166  1 410 069  7 945 097  563% 

 
Os adiantamentos a fornecedores diminuíram 61%. 

Em contrapartida, em 2021, cerca de 8 milhões de euros foram afetos a duas carteiras discricionárias, 
explicando assim o aumento global desta rubrica. 

 
5.22.1 Outros devedores 

Nos anos findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica outros devedores, que maioritariamente 
diz respeito a projetos, tem o seguinte detalhe: 
 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Projetos           

POISE duração 03.09.2018 a 04.12.2020   0  219 272  -219 272  -100% 

POISE duração 12.12.2019 a 29.11.2022  
(Prolongou até 16/02/2023) 

445 794  494 932  -49 137  -10% 

INTERCOMUNICARE - FEDER (2017/19)   56 050  56 050  0  0% 

    501 845  770 254  -268 409  -35% 

Depósitos de garantia           

Garantia bancária Sede (a favor da EDP_Ago/2006)   4 936  4 936  0  0% 

Caução vasilhame Sede (forn. “Planeta D´Água”)   48  48  0  0% 

Caução botija gás Braga (Pj_POISE)   30  30  0  0% 

Caução Elis Condeixa    75  75  0  0% 

    5 089  5 089  0  0% 

Outros            

Outros devedores M1_PHC 694  774  -80  -10% 

    507 627  776 116  -268 489  -35% 

 

Outros ativos correntes 

Outros devedores 
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5.22.2 Devedores por acréscimo de rendimento 

Nos anos findos a 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica outros devedores por acréscimo de 
rendimentos, tem o seguinte detalhe: 
 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Juros a receber   362  3 398  -3 035  -89% 
Serviços de internamento a faturar às entidades   454 790  432 770  22 020  5% 

Instituto da Segurança Social   7 688  21 303  -13 615  -64% 
Hospital Magalhães Lemos   146 974  411 467  -264 493  -64% 
GNR   1 292  0  1 292  100% 
IASFA   2 548  0  2 548  100% 
PSP   1 266  0  1 266  100% 
Instituto Adm. de Saúde IP (RAM)   285 870  0  285 870  100% 
Particulares   9 152  0  9 152  100% 

Consignação IRS    26 448  23 245  3 203  14% 
Consignação IVA    1 902  1 394  508  36% 
Outros   193 073  80 448  112 624  140% 

    676 574  541 254  135 320  25% 

 

Os serviços de internamento a faturar às entidades referem-se a serviços prestados pelo IIHSCJ no 
âmbito da sua atividade corrente e que, apesar de fazerem reporte ao ano 2021, serão faturados 
apenas no exercício seguinte. 

 
5.23 CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Caixa   112 658  52 120  60 538  116% 
Depósitos bancários imediatam/ mobilizáveis   10 093 868  16 309 857  -6 215 989  -38% 
Equivalentes a Caixa   850 000  14 345 622  -13 495 622  -94% 

    11 056 526  30 707 598  -19 651 072  -64% 

 

Em 2021 o IIHSCJ realizou um reforço do valor em caixa (mais 60 mil euros), tendo desmobilizado 
depósitos bancários e equivalentes de caixa. 

Atendendo aos prazos curtos associados aos saldos apresentados acima, considera-se que o valor 
contabilístico não tem diferença relevante para o justo valor. 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada segundo o método direto, através da qual são 
divulgadas as entradas e saídas de caixa em atividades operacionais, de investimento e de 
financiamento. 

Devedores por acréscimo de rendimento 

Caixa e seus equivalentes 
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5.24 FUNDOS PATRIMONIAIS 

Os fundos patrimoniais do IIHSCJ a 31 de dezembro de 2021 e 2020 têm o seguinte detalhe: 

 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Fundo inicial   4 110 661 4 110 661 0 0% 

Fundos adquiridos   66 923 924 66 923 924 0 0% 

    71 034 585 71 034 585 0 0% 

Resultados transitados   -5 152 006 -314 555 -4 837 451 1538% 

Outras variações nos fundos patrimoniais 2 979 863 2 001 244 978 619 49% 

Resultado líquido do exercício   -466 209 -4 837 451 4 371 242 -90% 

    68 396 234 67 883 824 512 410 1% 

 

A rubrica fundos adquiridos inclui o resultado do Instituto de exercícios anteriores.  

O resultado líquido do ano 2021 atingiu o valor de -466 mil euros, sendo ainda influenciado pelas 
circunstâncias pandémicas e por um investimento significativo em remodelação de estruturas de 
internamento. No entanto, verifica-se uma evolução positiva relativamente a 2020, graças ao aumento 
dos serviços prestados e à revisão da vida útil dos ativos fixos tangíveis, que permitiu uma redução 
de gastos em depreciações e amortizações. 

 
5.25 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

A rubrica dos financiamentos obtidos a 31 de dezembro de 2021 e 2020 tem o seguinte detalhe: 

 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Não corrente          

Belas - CSSRL   0  300 000  -300 000  -100% 

Braga - CSBJ   10 650 000  10 950 000  -300 000  -3% 

Condeixa - CSRSI   6 270 000  7 250 000  -980 000  -14% 

Idanha - CSI   0  12 357 100  -12 357 100  -100% 

São Gonçalo - CSCP   3 020 000  3 913 180  -893 180  -23% 

    19 940 000  34 770 280  -14 830 280  -43% 

Corrente           

Braga - CSBJ   300 000  0  300 000  100% 

Condeixa - CSRSI   480 000  0  480 000  100% 

São Gonçalo - CSCP   893 620  1 010 000  -116 380  -12% 

    1 673 620  1 010 000  663 620  66% 

    21 613 620  35 780 280  -14 166 660  -40% 

 

Fundos patrimoniais 

Financiamentos obtidos 
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A análise por Centro pode ser apresentada da seguinte forma:  

 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Belas - CSSRL   0  300 000  -300 000  -100% 

Braga - CSBJ   10 950 000  10 950 000  0  0% 

Condeixa - CSRSI   6 750 000  7 250 000  -500 000  -7% 

Idanha - CSI   0  12 357 100  -12 357 100  -100% 

São Gonçalo - CSCP   3 913 620  4 923 180  -1 009 560  -21% 

    21 613 620  35 780 280  -14 166 660  -40% 

 

Esta rubrica apresenta os financiamentos concedidos aos estabelecimentos de saúde pela Província 
das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, relacionados com obras estruturais efetuadas, 
conforme descrito no ponto das obras em curso. 

 
5.26 FORNECEDORES 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica fornecedores tem os seguintes valores: 

 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Fornecedores   1 629 773  1 527 239  102 534  7% 

    1 629 773  1 527 239  102 534  7% 

 

Atendendo aos prazos curtos associados aos saldos apresentados acima, considera-se que o valor 
contabilístico não tem diferença relevante para o justo valor. 

 
5.27 PROVEITOS DIFERIDOS 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020 a rubrica proveitos diferidos tem os seguintes valores: 

 
 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Proveitos diferidos   598 223  826 658  -228 435  -28% 

    598 223  826 658  -228 435  -28% 

 

Os proveitos diferidos são rendimentos a reconhecer e maioritariamente estão relacionados com 
valores de subsídios de projetos cujo reconhecimento em proveito é efetuado na mesma proporção 
do reconhecimento do gasto. 
 
 
 
 

Financiamento por unidade de saúde 

Fornecedores c/ corrente 

Proveitos diferidos 
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Apresenta-se o quadro resumo dos proveitos diferidos por projeto:  
 

  31-dez-21 31-dez-20 Var % 

POISE 441 703  641 937  -200 234  -31% 
Intercomunicare 0  25 093  -25 093  -100% 
Santa Casa Misericórdia Lisboa 0  14 710  -14 710  -100% 
Câmara Municipal de Sintra 3 750  30 500  -26 750  -88% 
Fundacion Juan Ciudad 6 545  3 609  2 936  81% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 0  23 916  -23 916  -100% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 0  11 280  -11 280  -100% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 0  21 172  -21 172  -100% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 0  22 338  -22 338  -100% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 23 726  0  23 726  100% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 12 270  0  12 270  100% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 50 031  0  50 031  100% 
Fundacion Bancária "La Caixa" BPI 26 487  0  26 487  100% 
Fundacion Instituto San José 10 652  17 872  -7 221  -40% 
Outros 23 060  14 231  8 829  62% 

  598 223  826 658  -228 435  -28% 
 

 

5.28 OUTROS PASSIVOS CORRENTES 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020 os outros passivos correntes têm o seguinte detalhe: 
 

 

    31-dez-21 31-dez-20 Var % 

Fornecedores de imobilizado   46 952  23 324  23 628  101% 

Acréscimos de gastos           

Seguros a liquidar   7 767  29 210  -21 442  -73% 

Remunerações a liquidar   4 840 752  4 976 668  -135 916  -3% 

FSE a liquidar   31 314  16 653  14 661  88% 

Outros acréscimos de gastos   14 536  13 650  886  6% 

    4 894 370  5 036 181  -141 811  -3% 

Outras contas a pagar           

Outros credores   50 638  106 911  -56 272  -53% 

Adiantamento de clientes   243 233  122 159  121 074  99% 

Outros pessoal   3 711  3 692  19  1% 

    297 582  232 762  64 820  28% 

    5 238 904  5 292 267  -53 363  -1% 
 

Atendendo aos prazos curtos associados aos saldos apresentados acima, considera-se que o valor 
contabilístico não tem diferença relevante para o justo valor. 

Proveitos diferidos por projeto 

Outros passivos correntes 
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5.29 CONTINGÊNCIAS, GARANTIAS E COMPROMISSOS 

O IIHSCJ não tem reservas e garantias assumidas. 

 

 

5.30 ATIVOS SOB GESTÃO 

O IIHSCJ tem sob sua gestão pensões de utentes que nos anos 2021 e 2020 totalizam 19 milhões de 
euros e 20 milhões de euros, respetivamente. 

 

 

5.31 EVENTOS SUBSEQUENTES 

Nos primeiros meses de 2021 ainda se sentiu o impacto negativo da pandemia COVID-19 nas contas. 
Ao longo do ano as medidas de combate e prevenção foram sendo atenuadas e, aos poucos, foi 
possível retornar às atividades anteriormente praticadas, o que possibilitou uma evolução positiva e 
gradual dos resultados obtidos. Desta forma, existiu uma melhoria dos resultados que estão refletidos 
nas demonstrações financeiras, embora ainda não se tenham conseguido atingir os valores e a 
atividade de 2019.  

 

À data de aprovação das demonstrações financeiras do ano 2021, está a viver-se um período de 
conflito armado na Europa. Em fevereiro de 2022 a Rússia invadiu a Ucrânia e ainda não é possível 
estimar os impactos desse conflito na nossa economia. Temos estado a assistir a um aumento 
generalizado de preços dos produtos e serviços, o que terá impactos negativos nos resultados 
financeiros de 2022. Estamos em crer que, ainda assim não terão um impacto de maiores proporções 
nas contas do Instituto por via de alguns contratos anteriormente negociados a médio e longo prazo. 

 

Por este motivo, à data de aprovação das demonstrações financeiras do ano 2021, a Direção do 
Instituto das Irmãs Hospitaleiras reconhece que não existem acontecimentos de impacto significativo 
que alterem a informação contida nestas demonstrações e anexos. 
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