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 Redução em 15.248,58 € no resultado do ano quando comparado com o ano homólogo 

(2018). Passou de um resultado positivo de 11.499,81 € para um resultado negativo de 

3.748,77 €; 

 Com os sucessivos aumentos dos vencimentos mínimos e com ajustamento dos salários 

devido à atualização das tabelas salariais previstas na convenção de trabalho prevista a 

Instituição teve um aumento de gastos com pessoal face a 2018 de 21.972,76 €, o que 

representa um aumento percentual de 13,71%; 

 O aumento das contribuições do Instituto da Segurança Social apenas aumentaram 

6.427,05 €, representado um aumento de 3,46 %; 

 A diferença de aumentos dos dois pontos anteriores "abriu um fosso" na rentabilidade 

operacional da Instituição em 15.545,71 € apenas no ano de 2019, situação esta que se 

espera que continue para o ano de 2020; 

 Historicamente a Instituição tem vindo a reduzir os  apoios recebidos à contratação 

(IEFP), tendo no ano de 2019 existido uma redução de 8.532,77 € face ao ano de 2018; 

 A Instituição tem um grave problema no que diz respeito aos valores das suas 

mensalidades, uma vez que apresenta mensalidades demasiado baixas juntamente com a 

sua problemática de incobrabilidade junto de utentes. Desde a sua fundação a 

Instituição já considerou como incobráveis o valor acumulado de 26.631,23 €, atingindo 

um valor médio anual aproximado de 2.500 €; 

 A Instituição tem sido "obrigada" a obter receitas extraordinárias com intuito de manter 

o equilíbrio financeiro, sendo que chegou o seu limite, pois é de todo impossível 

continuar a fazer face ao aumento de gastos de estrutura operacional   e  redução de 

receitas operacionais, senão vejamos a variação em 6 anos das seguintes rubricas:  

  2014 2019 
Variação 

Nominal % 

Gastos com Pessoal 141 588,47 182 298,32 40 709,85 28,75% 

Subsídios do IGFSS 164 036,95 192 103,80 28 066,85 17,11% 

Subsídios do IEFP 42 057,42 6 745,28 -35 312,14 -83,96% 

 

 


