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ORDEM DA

TRINDADE
CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA

SANTiSSIMA TRINDADE

CONVOCAÇÅO DA ASSEMBLEIA GERAL

De harmonia com os Artigos 40o. e 42o. dos Estatutos convido todos os Irmãos que se encontram nas
condições do Artigo 15°., a reunir em Assembleia Geral Ordinária, na Sede da Ordem, pelas 17 horas, do dia 30 de
Março de 2022 (quarta-feira), com a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 - Apreciaçåo e votação do Relatório, Balanço e Contas da Mesa Administrativa e respetivo parecer da Junta
Consultiva, referentes à Gerência de 2021;

2 - Deliberaçåo sobre a proposta de aplicação dos resultados;

3 - Aprovação do ajustamento do quadro de garantias do financiamento com o Banco BPl;

4 - Deliberação sobre a alienação dos seguintes imóveis sitos:

* Rua do Bonjardim n°s.643 / 643 B;

Prédio do Gaveto das Virtudes:

¯ Rua Barbosa de Castro (Passeio das Virtudes) no. 57/59;
¯ Rua Barbosa de Castro (Passeio das Virtudes) no. 60/63;
¯ Rua das Virtudes no. 26/28.

Prédios em Compropriedade, nos quais a Ordem da Trindade detém 15%:

¯ Rua da Constituição no. 683;
¯ Rua Costa Cabral no. 88;
¯ Rua Costa Cabral no. 90.

5 - Discussão de outros assuntos de interesse para a Instituição.

Se à hora marcada não comparecer o número legal de Irmãos, a Assembleia funcionará em segunda convocatória,
30 minutos depois, no mesmo local, com qualquer número de Irmãos e com a mesma Ordem do Dia.

Porto e Secretaria da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, 14 de Março de 2022

Rua da Trindade, 115

4000 541 Porto

O PRESIDENTE DA MESA DA
ASSEMBLEIA GERAL,

(D•<RuiM• Marrana)

geral@ordemtrindade.pt www.ordemtrindade.pt •l•¿}ì• •¿ V•,,L,»•I

+351 222 075 901
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CORPOS GERENTES
PARA O TRIÉNIO DE 2019 - 2022

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Vice-Secretário
Vice-Secretãrio

- Rui Miguel Sousa Simões Fernandes Marrana (Dr.)
- José Adriano Serôdio de Magalhães (Dr.)
- José Avelino Taveira da Fonseca (Dr.)
- Pedro Manuel Seara Cardoso Perez (Dr.)
- André Sérgio Navarro Noronha (Dr.)

Vice-Presidente
lO. Secretário
2°

. Secretário
Vogal
SUBSTITUTOS

JUNTA CONSULTIVA - EFECTIVOS
Presidente - Carlos Manuel Antunes Mendes (Dr.)

- Pedro Nuno Silva Ferreira Rodrigues (Dr.)
- José Carlos Antunes Lopes Mendes (Eng°.)
- Carlos Henrique Ramos Oliveira Sá (Dr.)
- Bernardino Acácio Pinto da Rocha

- Alberto Arbona Saavedra (Dr.)
- Alberto Pedro Martins da Fonseca
- Henrique Palma Nogueira (Dr.)
- José Manuel Príncipe Bastos Ferreira (Dr.)
- Maria Cristina Norton Lages Malafaia Sá Dias Duarte (DRY.)

MESA ADMINISTRATIVA - EFECTIVOS
Provedor - Luís Malafaya Oliveira Sá
Vice-Provedor - José Tavares Pinto Brandão (Dr.)
lO. Secretário - Pedro de Almeida Saavedra (Eng°.)
2o. Secretário - José António Pinheiro Teixeira (Dr.)
Tesoureiro - Victor Nelson de Albuquerque Pereira Cardoso
Vice-Tesoureiro - Manuel Pêgo Afonso Barbosa

Vogais

SUBSTITUTOS

- Alberto Joaquim Milheiro Barbosa (Eng°.)
- Elizabete Maria Pereira S. Melo Rocha e Silva
- Gaspar Augusto Duarte Sousa Coutinho (Eng°.)
- João Duarte de Sousa Coutinho (Dr.)
- Jorge Manuel Pinto Oliveira
- José Luís da Silva Fonseca (Dr.)
- José Manuel Duarte Pinheiro Cardoso (Dr.)
- Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão (Dr.)
- Nelson Manuel Duarte Pinheiro Cardoso

- Alexandre Mário Cardoso Fortunato (Eng°.)
- Joaquim Fernando Taveira da Fonseca (Dr.)
- José Pedro de Oliveira Pinto Brandåo (Dr.)
- Júlio Aníbal Albuquerque Barreto
- Miguel Lages Malafaya Oliveira Sá (Dr.)
- Pedro Manuel Vaz Monteiro Dias Duarte
- Rodrigo Lages Malafaya Sá (Eng°.)
- Sofia Alexandra Teixeira de Sá figueiredo (Dra.)
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RELATÓRIO DE GESTÃO

ORDEM ')«

TRINDADE

ANO DE 2021

Estimados Irmãos:

De acordo com a Lei e os Estatutos da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade

(doravante "Ordem da Trindade") vem a sua Mesa Administrativa submeter à apreciação

de V. Ex. as o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos Resultados e demais

documentos de Prestação de Contas, respeitantes ao ano de 2021.

Introdução

A Ordem da Trindade é uma instituição de apoio social da cidade do Porto que desenvolve

atividade nas áreas da saúde e social. A Ordem da Trindade comemorou, no ano de 2021,

os seus 266 anos de história, o que comprova a ligação à cidade e de serviço à comunidade

em diferentes áreas, incluindo o ensino, a área hospitalar e mais recentemente o foco no

cuidado aos dependentes e aos mais idosos, sendo a única entidade do concelho do Porto

com unidades de cuidados continuados integrados na Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados.
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1. ENQUADRAMENTO

Enquadramento Macroeconómico
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O cenário macroeconómico verificado em 2021 contemplou uma recuperação significativa

do PIB que cresceu 4.8% (face a uma contração de 8.4% no ano anterior). A contribuir para

o crescimento temos, numa medida significativa, a recuperação das exportações que

cresceram 9.3% o que representa apenas metade da queda verificada em 2020 (-18.6%).

Para 2022, e segundo as projeções mais recentes do Banco de Portugal que têm data

anterior ao atual cenário muito 8ravoso e preocupante de conflito armado na Europa prevê-

se a continuação da recuperação da economia portuguesa, esperando-se que a taxa de

crescimento do PIB real se situe em 5.8% (mais do que os 4.2% esperados para a EU), por

via dos contributos positivos provenientes da procura interna, das exportações e da

formação bruta de capital fixo (ajudada pelo PRR mas provavelmente ainda não pelo

Portugal 2030 que está muito atrasado).

A inflação em 2021 (IHPC) situou-se em 0.9% (muito abaixo dos 2.6% na EU) havendo, no

entanto, fortes pressões inflacionistas que já se sentiram no último trimestre do ano e que

se agravaram ainda mais após o fim do exercício. As últimas projeções ainda apontavam

para 1.8% de inflação em 2022 (e 3.2% para a EU) mas estes valores estão claramente em

questão, nomeadamente por via do conflito já referido que tem impacto direto no custo de

energia e produtos alimentares.

Os números do desemprego cifraram-se em 6.6% (contra 7.7% na EU) e espera-se que tenha

uma tendência descendente para 6% em 2022 e ainda mais baixo nos anos seguintes

configurando uma situação próxima de pleno emprego (o que deverá originar pressão nos

custos laborais, nomeadamente em setores com escassez de mão de obra como a saúde).
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Enquadramento do setor da saúde e do apoio social

\

/

O setor da saúde e do apoio social conheceu em 2021 importantes desafios decorrentes do

contexto pandémico que teve o seu pico de gravidade no primeiro trimestre do ano. De

entre as principais dificuldades vividas pelo setor encontram-se o crescimento significativo

dos custos operacionais como resultado direto (1) da necessidade de utilização de

equipamentos de proteção individuais, (2) da testagem de profissionais e utentes (3) de

custos com recursos humanos pelas necessidades de horários reforçados e pela procura

também acrescida dos profissionais de saúde com impacto no custo hora dos mesmos e (4)

dos cuidados muito acrescidos com os serviços hoteleiros como a lavandaria e a gestão de

resíduos cujos custos aumentaram em alguns casos mais de 400% por via dos novos

procedimentos de segurança que uma prática responsável impõe aos prestadores.

Acresce o impacto muito negativo do aumento dos custos com energia que afetou não só a

saúde, mas que foi desafiante para todas as entidades fortemente consumidoras de

eletricidade e gás.

Finalmente, neste contexto de grande dificuldade, a tutela decidiu em fevereiro de 2021

congelar os preços das diárias nas unidades de cuidados continuados durante dois anos o

que significa um ajustamento brutal e estrutural no financiamento destas unidades,

especialmente tendo em conta as atuais pressões inflacionistas.

O setor da saúde e do apoio social deverão evoluir em 2022 de uma forma favorável do lado

da procura, sendo de esperar a aceleração de tendências que a pandemia despertou como

a domiciliação e a digitalização de cuidados.

O processo de vacinação e a resposta à COVID 19 serão uma incógnita e dessa forma

poderão condicionar a resposta pública e de certa forma também, as respostas privada e

social.
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A procura de profissionais de saúde deve manter-se em níveis elevados e deve introduzir

uma inflação específica neste "fator de produção" durante o ano. Este facto, juntamente

com o custo acrescido com equipamentos de proteção individual e outros, vai implicar

medidas rigorosas de gestão de custos por parte de todos os operadores.

¯

2. DESAFIOS DO ANO 2021

O ano de 2021 foi especialmente desafiante para a gestão da Ordem da Trindade na medida

em que o processo de reabilitação do quarteirão da Trindade conheceu significativos

atrasos por vários motivos, incluindo o contexto pandémico.

Este processo envolve investimentos significativos e uma responsabilizante estrutura de

financiamento e o atraso na sua conclusão implicou dificuldades de tesouraria de grande

dimensão na medida em que a operação está estruturada de forma a que exista um

importante encaixe financeiro para a Ordem após a conclusão da obra do hospital e o seu

licenciamento pela ERS, APA, ANEPC e Câmara Municipal do Porto.

Na ausência desse encaixe financeiro, da impossibilidade de explorar a nova unidade de

cuidados continuados de convalescença (que só abriu em 20 de outubro por questões

relacionadas com a entrega do espaço pelo empreiteiro), da impossibilidade de receber as

rendas do hospital e de explorar comercialmente o espaço da Rua dos Heróis e Mártires de

Angola (ocupado transitoriamente pela atividade hospitalar de ambulatório), o ano de 2021

foi economicamente negativo e os déficits gerados tiveram que ser compensados pela

alienação de património, tendo sido vendidos dois imóveis da Ordem da Trindade sitos na

Avenida Rodrigues de Freitas e na Praça Carlos Alberto, ambos na cidade do Porto.
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um cãminho de consolidação da
"• •2 !::;•

Durante o ano de 2021 a Ordem da Trindade prosseguiu

equipa e de maior envolvimento dos colaboradores no futuro da instituição,

nomeadamente com o lançamento do projeto "Preparar a Ordem da Trindade para o

Futuro" que pretende entre 2021 e 2022 reforçar as bases organizacionais e de

funcionamento da Ordem da Trindade para trabalhar com maior qualidade e eficiência.

As dificuldades do ano de 2021 impediram que o projeto fosse tão aprofundado como o

desejado muito embora a principal iniciativa, respeitante aos cuidados domiciliários e à

saúde digital se tivesse concretizado, tendo a sociedade que explorará esta atividade sido

constituída no final do mês de dezembro.

Continuou também o reforço da equipa operacional e robustecida a estrutura de

coordenações por unidade funcional, assegurando uma maior capacidade de trabalhar os

processos assistenciais no sentido de garantir mais qualidade e consistência de cuidados.

Durante o ano de 2021 foi prosseguido o desenvolvimento de um plano de comunicação da

Ordem da Trindade, afirmando-a como uma entidade relevante e reconhecida na área

assistencial e de apoio social.

A rentabilização do património da Ordem da Trindade, foi e será fundamental para o seu

equilíbrio financeiro, libertando meios para a prossecução dos fins que presidiram à criação

da instituição, nomeadamente nas atividades de cuidados e prestação de serviços aos

idosos, dependentes e Irmãos.
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3. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

/

Neste Relatório e Contas, são analisadas e explicadas as rubricas de maior relevância e as

que apresentam divergências mais significativas face ao ano anterior e ao orçamento

aprovado para 2021.

O plano fixado para o ano de 2022 previa um ano de consolidação económica e financeira,

com 1) a alienação da participação maioritária que a Ordem detém na sociedade "HOT,SA."

a qual permitiria um importante encaixe financeiro, 2) a abertura da nova unidade de

cuidados continuados de convalescença em fevereiro de 2021, 3) a abertura da nova

estrutura residencial para idosos no segundo semestre, 4) o lançamento da nova unidade

de cuidados domiciliários no último trimestre do ano, 5) o arrendamento do espaço na Rua

de Heróis e Mártires de Angola no último trimestre de 2021 e 6) o fim da crise pandémica -

COVID 19 no primeiro semestre do 2021.

Há que salientar que o lançamento das novas unidades da estrutura residencial para idosos

e cuidados domiciliários bem como a disponibilização dos espaços para os arrendamentos,

estavam dependentes da data de entrega do hospital. Importa ainda referir, que foram

efetuados todos os esforços com vista à aprovação do projeto da nova unidade da estrutura

residencial para idosos, tendo o mesmo não sido consecutivamente aceite pela área técnica

do Instituto da Segurança Social, apesar da incorporação das alteraçÕes ao projeto

solicitadas pelo mesmo Instituto introduzidas pela Ordem da Trindade. Tendo em conta o

impasse, a Ordem da Trindade está a finalizar um documento que será remetido à

Administração da Segurança Social. SÓ com o parecer positivo do Instituto de Segurança

Social, a Ordem da Trindade poderá iniciar as Obras e candidatar-se aos fundos

disponibilizados para área social, especificamente para as estruturas residenciais para

idosos.
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Os acontecimentos de 2021 foram radicalmente distintos do plano previsto para 2021 o que

penalizaram fortemente os resultados económicos da Ordem da Trindade e afetaram de

forma muito significativa a sustentabilidade financeira. Acresce que face aos trabalhos a

mais verificados na obra de requalificação do quarteirão da Ordem da Trindade, que

obrigatoriamente tiverem que ser efetuados na sua maioria para garantir o licenciamento

do Hospital pela Entidade Reguladora da Saúde e demais entidades, a Ordem teve de

recorrer à venda de património para fazer face ao desequilíbrio financeiro verificado. Todas

os constrangimentos ocorridos são explicados na análise das diferentes peças financeiras.

O rigor e acompanhamento dos resultados mensais, a revisão de gastos, a negociação com

terceiros e as ações realizadas durante o ano de 2021, foram fundamentais e

responsabilizantes para a sustentabilidade financeira da Ordem da Trindade a curto e médio

prazo.

Principais acontecimentos ocorridos em 2021 que impactam diretamente as

demonstrações financeiras são:

¯ a não conclusão das obras de reabilitação do quarteirão da Ordem da Trindade, e

consequente a não realização do contrato de compra e venda de ações da

sociedade "HOT, SA.";

¯ a abertura da unidade de cuidados continuados de convalescença a 20 de outubro,

estando previsto a sua abertura em sede de orçamento a I de fevereiro, devido ao

atraso verificado nas obras;

¯ a não concretização da abertura das novas unidades de negócio: estrutura

residencial para idosos e unidåde de cuidados domiciliários;

14 7
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a não disponibilização dos espaços previstos para arrendamento, mais uma vez ._•
devido à não conclusão das obras de reabilitação do quarteirão da Ordem da

Trindade; & .

a alienação dos prédios da Praça Carlos Alberto e Av. Rodrigues de Freitas, para

fazer face aos trabalhos não previstos, mas mandatórios para a obtenção do

licenciamento e autorizações do Hospital pelas diversas entidades;

Crise pandémica - Covid-19 durante todo o ano de 2021.

Análise económica do período versus o período anterior

Os Rendimentos e Réditos obtidos no exercício perfizeram um total de 4.121.904 euros, o

que corresponde a uma variação negativa de 2,1%, face ao ano anterior.

Vendas

Prestação de Serviços

Subsídios à Exploração

Reversões de Imparidades e Provisões

Aumento J usto Valor

Outros Rendimentos

Alienações Ativos Não Correntes

Juros e Rendimentos Similares Obtidos

45 �

2 182 119 �

220 389 �

i0 306 �

O�

639 123 �

1 069 004 �

109 �

576 673 �

1 957 234 �

193 022 �

80 954 �

527�

654 911 �

747 316 �

94 �

-576 628 �

224 885 �i
27 366 �

-70 647 �

-527 �

-15 788 �

321 688 �

15 �

-100,0%

i1,5%

14,2%

NA

-100,0%

-2,4%

43,0%

15,9%

1.5 8
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A variação negativa 89.637 Euros dos Rendimentos de 2021 face ao ano anterior está• •!•Ç
fundamentalmente relacionada com os seguintes fatores: •. • ....

¯ Inexistência de vendas em 2021 devido á alienação da farmácia comunitária em

dezembro de 2020;

¯ Abertura da nova unidade cuidados continuados de convalescença;

¯ Mais valias referentes à venda dos imóveis sitos na Praça de Carlos Alberto e Av.

Rodrigues de Freitas versus a alienação / trespasse da farmácia comunitária em

2020;

¯ Diminuição das reversões de imparidades, uma vez que o montante registado em

2020 estava relacionado com a reversão de imparidades de inventários da farmácia

comunitária.

No Anexo às DemonstraçÕes Financeiras, encontram-se analisados de modo

pormenorizado, todos os valores constantes no quadro abaixo:
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Custo das Materias Consumidas 260 969

Fornecimentos e Serviços Externos 2 553 178

Sub-Contratos 182 331

Serviços Especializados 1 453 459

Honorarios 496 224

Utilities 257 949

Outros FSE 163 216

Gastos com Pessoal 1 083

Depreciações e Amortizações 176

Imparidades e Provisões 147

Perdas por Redução de Justo Valor 2

Outros Gastos 36

Juros e Gastos Similares 42

�

�

�
�
�
�
�

706 �

372 �

069 �

728�

335 �

412 �

291 198 � -114 826

50 055 �! 97 014

O �] 2 728

92 048 � -55 713

31 468 � 10 944

1

-70,0%

34,8%

-12,5%

49,1%

6,8%
104,5%
36,5%

-11,3%

� -39,4%

�i 193,8%

� 100,0%

� -60,5%

� 100,0%

O total de gastos em 2021 ascendeu a 4.302.767 Euros, o que significa uma variação de -

3,3% relativamente ao ano transato e um recuo de 147.851 Euros.

Analisando os diversos impactos registados em 2021 face ao ano anterior, constata-se:

Uma redução dos custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas no

devido à alienação da farmácia comunitária;

Os custos com pessoal sofreram uma redução face ao ano anterior, devido a redução

de número médio de efetivos (impacto da alienação da farmácia comunitária);

Ao nível dos fornecimentos e serviços externos (FSE) o aumento ascendeu a 660 mil

Euros. Este acréscimo é justificado pelo aumento do gasto com serviços

especializados, em cerca de 478 mil Euros, justificado pelos serviços prestados pelo

alojamento das utentes da estrutura residencial para idosos, que tive de ser

intervencionada devido às obras realizadas no quarteirão da Ordem da Trindade,
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pelo agravamento dos serviços clínicos prestados do veículo hospitalar de •S•
ambulatório e gastos superiores em apoios jurídico e na gestão de património. O /
incremento das Utilities prende-se essencialmente com a aumento dos custos da L• .

energia.

O reforço das imparidades e provisões registadas em 2021 dizem respeito ao

reconhecimento do risco de crédito na área clínica, e à provisão registada para o

processo cível relacionado com atividade hospitalar.

Análise económica do período versus o Orçamento 2021

Os Rendimentos e Réditos obtidos no exercício perfizeram um total de 4.121.904 Euros, o

que corresponde a uma variação negativa de 34,0%, face orçamento 2021.

Vendas

Prestação de Serviços

Subsídios à Exploração

Reversões de Imparidades e Provisões

Outros Rendimentos

Alienações Ativos Não Correntes

Juros e Rendimentos Similares Obtidos

45 �

2 182 119 �

220 389 �

i0 306 �

639 123 �

1 069 004 �

109 �

0�

3 312 535 �

212 611 �

o�
875 436 �

1 842 155 �

0�

45 � NA

-1 130 417 ¿ -34,1%

7 778 �i 3,7%

10 306 � NA

-236313�i -27,0%

-773 15í • NA

109 � NA

Relativamente ao orçamento, os rendimentos registam uma variação negativa de 2.121.642

Euros.

¯ a não realização prevista da prestação de serviços previstas está relacionada: 1)

atraso na abertura da unidade de cuidados continuados de convalescença (640 mil

18 11



¸ I«

TRINDADE

Euros), 2) não abertura das novas unidades negócios, estrutura residencial para •#
•, ,-I;•:

idosos e unidade de cuidados domiciliários; [_
a indisponibilidade do espaço para arrendamento da Rua Heróis e Mártires de

Angola e a correção do registo contabilístico relacionado com o negócio da

sociedade da "HOT, S.A", justificam a diferença verificada na rubrica outros

rendimentos;

as Mais valias referentes à venda dos imóveis sitos na Praça Carlos Alberto e Av.

Rodrigues de Freitas realizadas em 2021 não compensaram a mais-valia prevista da

alienação da participação maioritária da Ordem da Trindade na sociedade "HOT,

SA."

O total de gastos em 2021 ascendeu a 4.302.767 Euros, o que significa uma variação -20,4%

relativamente ao orçamento, ou seja, uma diminuição de 1.101.564 Euros.

Custo das Materias Consumidas 260

Fornecimentos e Serviços Externos 2 553

Sub-Contratos 182

Serviços Especializados 1 453

Honorarios
Utilities
Outros FSE

496
257
163

Gastos com Pessoal 1 083

Depreciações e Amortizações 176

I m pa ridades e Provisões 147

Perdas por Redução de Justo Valor 2

Outros Gastos 36

Juros e Gastos Similares 42

969 �

178 �

331�

459�
224 �

949 �

216�

706�

372�

069 �

728 �

335 �

488 171 �

2 815 259 �

290 027 �

1 296 879 �

729 021 �
164 619 �

334 713 �

1 329 824 �

595 938 �

O�

O�

4 758 �

-227 202�I -46,5%

-262 081 • -9,3%

-107 696
,

-37,1%

156 580 •¿[ 12,1%

-232 797 �I -31,9%
93 330 � 56,7%

-171 498 • -51,2%

-246 118« -18,5%

-419 566�i -70,4%

147 069 � NA

0� NA

3í 577 � 663,7%

-127 969 � -75,1%412 � 170 381 �
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Relativamente ao orçamento, as diminuições registadas nas rubricas 1) custo das

mercadorias consumidas, subcontratos, honorários, outros FSE e gastos com pessoal estão

diretamente relacionadas com ao atraso na abertura da unidade de cuidados de

convalescença e da não abertura das novas unidades de negócios, 2) as rubricas das

depreciações e os juros e gastos similares estão relacionados com o atraso verificado na

obra, mais concretamente, a não conclusão das mesmas.

O reforço das imparidades e Provisões registadas em 2021 diz respeito ao reconhecimento

do risco de crédito na área clínica, e à provisão registada para o processo cível relacionado

com atividade hospitalar.

Importa ainda realçar que os gastos operacionais relacionados com o plano de contingência

adotado, subjacentes às medidas de combate à propagação da epidemia - Covid 19, foram

de aproximadamente 120.000 Euros, o mesmo verificado no ano anterior.
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O gráfico seguinte representa o peso de cada rubrica no total dos rendimentos:

lOO%
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60%
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20%

O%
2 021 2 020 Plano

Vendas

Subsídios à Exploração
[] Aumento Justo Valor

m Alienações Ativos Não Correntes

[] Prestação de Serviços

Reversões de Imparidades e Provisões
[] Outros Rendimentos

O gráfico seguinte representa o peso de cada rubrica no total dos gastos:
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[] Depreciaç8es e Amortizações
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¯ Fornecimentos e Serviços Externos
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•:i Bmparidade e Provisões
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Conjugando os dados apresentados ao nível dos rendimentos e gastos, constata-se qì•e em

2021 o resultado líquido do período foi negativo em 181.216 euros. (-•

Rendimentos Totai• 4 121 094 4 210 73• -89 637 -2,1°/o 6 242 736 -2 12• 6•
Gastos Totais 4 302 767 4 450 618 -147 851 -3,3% 5 404 331 -1. 101 5641

IRC 457 146 311 212,5%

Resultado Líquido do Exercício -181 216 -239 740 58 524 -24,4% 838 406 -J OJ_9 62íj

Em 31 de dezembro de 2021, o total do ativo fixou-se em 40.851.860 Euros, o que

representa um aumento de 5.073.060 Euros relativamente ao ano anterior, como a seguir

se apresenta:

Ativo Não Corrente
37 747 895 � 33 225 449 � 4 522 447 � 13,6%

Ativo Corrente
3 103 965 � 2 553 352 � 550 613 � 21,6%

Total do Ativo 40 851 860 � 35 778 801 � 5 073 060 � 14,2%

Fundos Patrimoniais 27 533 247 � 27 258 007 � 275 240 � 1,0%

Passivo Não Corrente 10 996 773 � 5 897 155 � 5 099 618 � 86,5%

Passivo Corrente 2 321 840 � 2 623 639 � -301 799 � -11,5%

Total do Passivo 13 318 613 � 8 520 794 � 4 797 819 � 56,3%

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 40 851 860 � 35 778 801 � 5 073 060 � 14,2%
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7 ,l•!Jí
A variação registada nos ativos não correntes 4.522.447 Euros, corresponde ao aumento •/( •1ï•
 os,nv   ,men o  ur o. em pro, eto  ea ,.,taç o,n,c,a o

Nos ativos correntes, regista-se um aumento 550.613 Euros, decorrentes do aumento da

conta clientes e outros créditos a receber.

A alteração na rubrica de Fundos Patrimoniais decorre essencialmente do resultado gerado

em 2021, da transferência do resultado líquido do exercício de 2020 para resultados

transitados, bem como da revelação contabilística das linhas de financiamento IFRRU e

JESSICA ao custo amortizado, cujo montante ascendeu a aproximadamente 520 mil Euros

(ver nota n -o 15 do anexo às demostrações financeiras).

Em 31 de dezembro de 2021, o total do passivo registou o valor de 13.318.613 Euros,

verificando-se um aumento de 4.797.819 Euros relativamente ao ano anterior. Este

aumento decorre essencialmente da utilização da linha de financiamento de longo prazo

BPI-IFRRU e JESSICA relacionadas com o projeto de reabilitação e contrato de uma linha

Factoring realizada no último trimestre 2021, para permitir melhor o cash-flow operacional.

À data de 31 de dezembro de 2021, a Ordem não tinha quaisquer dívidas em mora e outras

Entidades públicas ao Estado nem à Segurança Social.
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Como principais indicadores da Ordem, destacamos os seguintes:

ç.
Autonomia Financeira 67,4% 76,2%

Solvabilidade Total 2,1 3,2

Do ponto de vista de gestão, um rácio não deve ser analisado isoladamente, mas sim em

conjunto com outros indicadores.

O rácio de autonomia financeira exprime a solidez financeira e evidencia a estabilidade da

estrutura de capitais e a consequente capacidade no cumprimento dos seus compromissos.

Em 2021, o rácio de autonomia financeira é de 67,4%, o que demonstra um peso importante

dos capitais próprios no financiamento dos ativos da empresa. O recuo deste rácio justifica-

se pelo o aumento do investimento em curso, em parte compensado pelo registo do custo

amortizado das linhas de financiamento IFRRU e JESSICA.

Por sua vez o rácio de solvabilidade total ascende a 2,1 indicando a capacidade de, com os

nossos próprios meios, a Instituição solver os compromissos assumidos sem recurso a

capitais alheios. Como consequência do projeto de reabilitação que se iniciou em fevereiro

de 2020 e o consequente aumento do financiamento que esse projeto implica, o rácio

sofreu uma diminuição face ao registado do ano anterior.
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4. EVOLUÇÃO PREVISIONAL
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A evolução prevista para o desenvolvimento da Ordem da Trindade assenta em prioridades

claras para o ano de 2022.

Sem colocar em questão o dever ético primordial de garantir a segurança dos utentes e dos

profissionais (particularmente em cenário de pandemia) e o apoio aos Irmãos e de cuidar

da estrutura patrimonial da Ordem da Trindade num cenário macroeconómico de

extraordinária incerteza, os dois principais projetos serão:

A conclusão das obras de reabilitação de todo o quarteirão que permite o

licenciamento do hospital na Entidade Reguladora da Saúde (e demais entidades) e

transferir todos os acordos para a sociedade "HOT, SA." bem como proceder à venda

da globalidade da participação maioritária que a Ordem da Trindade tem nessa

sociedade;

O desenvolvimento do projeto de cuidados domiciliários e de monitorização remota

de pacientes que será desenvolvido pela sociedade "Ordem da Trindade em Casa -

Cuidados Domiciliários, S.A." constituída no final de 2021 e cujo capital é

integralmente detido pela Ordem da Trindade.

Posteriormente, a conclusão das obras permitirá desenvolver os projetos de

desenvolvimento da nova estrutura residencial para idosos bem como estudar as obras a

realizar na Igreja e no Museu.

No decorrer do projeto de reabilitação, tendo em conta a especificidade deste tipo de

projeto, a regulamentação e exigências cada vez mais alargadas e estritas das entidades

reguladoras que implicaram alterações ao projeto inicial, e as necessidades de incorporação

das melhores práticas em infraestruturas hospitalares (segurança e funcionalidade),

registou-se um acréscimo no valor da empreitada geral e um atraso significativo no

2.5
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arranque de atividades que teriam um impacto económico muito material nas contas da

Ordem. Neste sentido e para equilibrar económica e financeira a Ordem, prevê-se a

alienação de imóveis em 2022 (Gaveto das Virtudes, Rua de Bonjardim e imóveis em

compropriedade com a Misericórdia do Porto e outras entidades) e a reestruturação das

garantias prestadas nos financiamentos contratados com o BPI. Esta decisão prende-se com

o equilíbrio da Ordem, de forma a reduzir a exposição a financiamento bancário.

Este conjunto de iniciativas vai continuar a centrar a atividade da Ordem da Trindade na

atividade assistencial e de apoio social, permitindo reforçar a sua capacidade de resposta

aos irmãos da instituição, nomeadamente através de condições mais favoráveis para esta

oferta alargada de cuidados em regime de internamento e no domicílio.

Para a concretização de todos estes projetos, a Ordem irá reforçar em 2022 a sua

capacidade financeira através da candidatura a programas de apoio ao investimento como

o Fundo de Inovação Social, o PRR e o Portugal 2030.

As medidas adotadas tiveram em consideração a melhor informação disponível nesta data,

havendo um quadro de incerteza e risco associados à evolução da pandemia. O mais recente

e muito preocupante conflito armado na Europa, coloca um risco e grau de incerteza mais

elevado, nomeadamente ao nível das pressões inflacionistas e na antecipação da já

espectável subida das taxas de juros. No entanto, o Órgão de gestão mantém a convicção

de que não afetará a manutenção da continuidade da Instituição.

Não existem mais acontecimentos subsequentes a 31 de dezembro de 2021 que possam ter

impacto material nas demonstrações financeiras apresentadas.
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5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERdCIO

ORDEM I•'«
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¿
O Resultado Líquido do Exercício de 2021 foi negativo em 181.216 euros para o qual, de

acordo com a legislação em vigor, a Mesa Administrativa propõe à Assembleia Geral
7

Ordinária a respetiva transferência para a conta de Resultados Transitados.

6. AGRADECIMENTOS

Cumpre-nos manifestar o nosso profundo reconhecimento a todos aqueles que, de

qualquer forma, contribuíram para o desempenho alcançado, nomeadamente:

¯ Junta Consultiva;

¯ Mesa da Assembleia Geral;

¯ Todos os Irmãos pela confiança e apoio concedido;

¯ Todos os Colaboradores da Instituição pelo zelo desempenhado nas suas tarefas;

¯ Todas as Entidades Oficiais;

¯ Todas as InstituiçÕes Congéneres.

Porto, 7 de março de 2022
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Datas

Rubricas
Ativo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Participações de capital - MEP
Outros investimentos financeiros

Ativo corrente
Inventários

Clientes

Estado e outros entes públicos

Outros créditos a receber

Diferimentos

Ativos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancários

Ativos das atividades associadas à HOT

Total do ativo

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais

Fundo social
Reservas -Doações

Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado liquido do período da OT

Resultado das atividades associadas à HOT (líquido de imposto)

Total dos fundos patrimoniais

Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Provisões

Passivo corrente
Fornecedores

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos

Financiamentos obtidos

Outras dívidas a pagar

Diferimentos

Passivos das atividades associadas à HOT

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

Notas

3.1e4
3.2e7

3.16.2 e 5
13

3.3, 3.17 e 13

3.4e8

3.5e9

3.9e10

3.5ell

12

3.15e14

3.6e15

28

16
16
16
16

3.11 e 16

28

31 Dezembro 2021

37.148.156
566.797

6.880
14.994
11.068

37.747.895

4.278

427.016

196

1.135.764

23.249

547.595

155.303

2.293.402
810.562

40.851.860

2.945.921
1.200.474
1.042.317

20.819.357
1.706.395

27.714.463

(181.208)

(8)

31 Dezembro 2020

32.459.370
744.895

9.972
0

11.212
33.225.449

214.278

798.083

0

878.610

18.341

547.595

96.445

2.553.352
0

35.778.801

2.945.921
1.200.474
1.282.056

20.819.357
1.249.938

27.497.747

(239.740)

0

33

27.533.247 27.258.007

10.852.712 5.850.280
144.061 46.876

10.996.773 5.897.155

681.723

0

55.292

34.235

734.851

5.169

3.8, 3.12 e 18
3.10 e 17

20

3.9e 10

3.8, 3.12 e 18

19

12

28

A Contabilista Certificada,

,' • !; /•¿' <j

1.210.155

3.148

89.611

7.500

1.309.581

3.644

1.511.270 2.623.639

810.570 0

13.318.613 8.520.794

40.851.860 35.778.801
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

»f
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS
POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Rendimentos e Gastos

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do periodo

Resultado líquido do período

Resultado das atividades associados HOT (líquido de impostos) incluídos no
resultado líquido do período

Notas

3.14 e 21
3.11 e23
3.4e8

22
24

3.4e8
9

3.10 e 17

25
26

27
27

3.9

28

Períodos
2021

2.182.164
220.389

(260.969)
(2.553.178)
(1.083.706)

(19.123)
(117.639)

(2.728)
1.708.127

(36.335)

2020

2.533.907
193.022

(871.043)
(1.893.602)
(1.221.203)

51.489
(46.439)

25.849
527

1.402.227
(92.048)

37.002 82.686

(176.372) (291.198)

(139.370) (208.512)

109 94
(42.412) (31.468)

(181.673) (239.886)

457 146

(181.216) (239.740)

(8)

A Contabilista Certificada,
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS
PATRIMONIAIS

A 1 de Janeiro de 2020

Alterações no período

Aplicação de resultados

Ajustamentos do período

Reconhecimento do
subsídio ao investimento

Resultado líquido do
período

Resultado integral

A 31 de Dezembro de
2020

A 1 de Janeiro de 2021

Alterações no período

Aplicação de resultados

Ajustamentos do período

Reconhecimento do
subsidio ao investimento

Resultado líquido do
período

Resultado integral

Fundo
Social

2.945.921

Reservas
Doações

1.200.249

225

Resultados
transitados

445.972

836.084

Excedentes
de

revaloriz.

20.819.357

Ajusta-
mentos

em
ativos
financ.

Ajust/Outras
variações

nos fundos
patrim.

642.678

607.260

Result
líquido

do
periodo

836.084

(836.084)

Total dos
fundos

patrimoniais

26.890.262

607.485

- (239.740) (239.740)

- (239.740) (239.740)

2.945.921 1.200.474 1.282.056 20.819.357 1.249.938 (239.740) 27.258.007

1.249.93820.819.3571.282.056

(239.740)

(239.740)

239.740

1.200.4742.945.921

456.457

27.258.007

607.485

(292.770) (292.770)

- - (292.770) (292.770)

A 31 de Dezembro de 2.945.921 1.200.474 1.042.317 20.819.357 1.706.395 (292.770) 27.421.6932021

A Contabilista Certificada, 35 \
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

Notas
Períodos

2021 2020

2.282.795
2.379.238
1.213.756

(1.310.199)

2.855.477
2.830.931
1.192.870

(1.168.323)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis em curso

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis
Propriedades de investimento
Investimentos financeiros
Subsídios à exploração

Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Juros, dividendos e outros rendimentos
Doação

Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos e similares
Financiamentos obtidos

Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes
Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

A Contabilista Certificada,

15

36 A Mesa

32.730 (147.313)

(1.277,469) (1.315.636)

14.994
5.456.212

1.260.000

220.389

(3.990.817)

5.632.828
109

3.550

164.905
88.366

5.383.216

114.928
96.445

211.373

11.919
6.049.568

7.910
750.000

1.375
190.203

(5.111.999)

6.283.897
1O4

10.867

167.565

6.127.302

(300.332)
396.777
96.445
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 202/lq'JÇ,

' -T'¢U":1. Introdução
1,

A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, da cidade do Porto, instituída por Bento XIV, em 14 de í•<í
maio de 1755, teve a sua origem na Ordem Militar dos Trinitários, criada por Inocêncio I11, em 1198. •,•

SA sua sede foi sempre na cidade do Porto, sendo desde a sua fundação e até 1786, na Capela da Senhora
»

da Batalha; de 1786 até 8 de fevereiro de 1807, na capela do Calvário Novo, ao fundo do campo chamado

Mártires da Pátria; e desde 1807 até aos nossos dias, no seu edifício próprio, na Praça da Trindade.

A sua instituição e constituição foram legais desde o seu princípio, regendo-se presentemente, pelos Estatutos

aprovados em 23 de Julho de 1935, com as alterações que foram deliberadas e aprovadas em 28 de Março

de 1982, em 9 de Dezembro de 1984, em 10 de Dezembro de 2015, em 15 de Novembro de 2017 e, por

último, em 27 de Julho de 2020.

Esta Instituição tem duração por tempo indefinido e considera-se formada por número ilimitado de Irmãos, os

quais identificam o âmbito natural da sua ação.

A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade tem como seus fins principais:

a) Apoiar, na medida das suas possibilidades e meios disponiveis, os seus Irmãos, na velhice, na

invalidez, na doença, bem assim em situações de carência de meios de subsistência;

b) Alargar as atividades assistenciais e de solidariedade social que constituem o objeto prioritário da

Ordem da Trindade a outros necessitados, independentemente da sua qualidade de Irmãos, na medida das

possibilidades da Instituição e das necessidades existentes na sociedade envolvente;

c) Dar integral cumprimento às disposições testamentárias de seus benfeitores;

d) Praticar no templo privativo todos os atos do culto divino.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Mesa Administrativa, na reunião de 07 de março

2022.

É da opinião da Mesa Administrativa que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e

apropriada as operações da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, bem como a sua posição e

performance financeira e fluxos de caixa.
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financeiras

2.1. Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos

registos contabilisticos da Entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilistica,

regulado pelos seguintes diplomas legais:

¯ Aviso n ° 8259/2015, foi homologada a seguinte Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para as

Entidades do Sector não Lucrativo do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo

Decreto-Lei n°158/2009, de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n°98/2015, de 2 de junho;

¯ Decreto-Lei n. ° 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilistica), com as

alterações introduzidas pela Lei n. ° 20/2010, de 23 de agosto e pelo Decreto-Lei n. ° 98/2015 de 2 de

junho, quanto ao artigo 2. o, artigo 4. o, artigos 6. o, 7. ° e 8. o, artigo 9. o, artigo 10. °, artigo 11 .o e artigo

12. °
.

¯ Portaria n. ° 986/2009, de 7 de setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras), com alterações

pela Portaria n. ° 220/2015;

¯ Aviso n. ° 15652/2009, de 7 de setembro (Estrutura Conceptual), alterações introduzidas pelo aviso

8254/2015;

¯ Aviso n. ° 15655/2009, de 7 de setembro (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro), alterações

introduzidas pelo aviso n. ° 8256/2015.

¯ Portaria n. ° 1011/2009, de 9 de setembro (Código de Contas), com alterações introduzidas pela

Portaria n. ° 2018/2015.

A partir de 2016, as demonstrações financeiras foram preparadas segundo o SNC, com o objetivo das contas

darem uma imagem verdadeira e apropriada, cujos efeitos se verificam ao nivel de divulgações, ressalvando

que só há notas das normas que se aplicam.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de estimativas,

pressupostos e julgamentos críticos no processo de determinação das políticas contabilísticas a adotar pela

Instituição, com impacto significativo no valor contabilístico de ativos e passivos, assim como nos rendimentos

e gastos do período de reporte.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com um período de reporte coincidente com o ano civil, no

pressuposto da continuidade de operações da Entidade e no regime de acréscimo, utilizando os modelos das

demonstrações financeiras previstas na Portaria n. ° 220/2015 de 24 de julho, designadamente o balanço, a
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dos resultados por funções, d'•monstração •l•í• • , (.demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração

S••") / •' t/ •ì (•
alterações nos fundos patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa e anexo.

 ,J'J
2.2. Derrogação das disposições do SIC

•'f

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos /Ci
excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. ,-•"•-.Z

/,,-

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são, na sua totalidade, comparáveis

com as do exercício anterior, com exceção da demonstração dos fluxos de caixa, ao nível das atividades

operacionais, na rubrica de pagamentos efetuados ao pessoal, em que no exercício inclui os encargos com a

segurança social.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilisticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que

abaixo se descrevem e foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da Celestial Ordem Terceira da

Santíssima Trindade e de acordo com o sistema normalização contabilistica (SNC).

Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercicios apresentados, salvo indicação

contrária.

Continuidade

Com base na informação disponivel e nas expectativas futuras, a Celestial Ordem Terceira da Santíssima

Trindade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há intenção de liquidar ou reduzir

consideravelmente o nível das suas operações. Se existir essa necessidade, as demonstrações financeiras

podem ter de ser preparadas segundo um regime diferente, e se assim for, o regime usado será divulgado.

Para as ESNL, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à

manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

Apesar das incertezas que o momento atual acarreta, não está em causa o princípio da continuidade.

Regime de acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem (satisfeitas as

definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a Estrutura Concetual do SNC,

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento), sendo reconhecidos contabilisticamente
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e divulgados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se re•r•Im. As diferenças••entreI" "1

OS montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são•i••a.s.• .c..•
I

• •••contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

Consistência de apresentação •//"
n
"// 7(.JÇ

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da aprese tação, f- «•_•
quer dos movimentos contabilisticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas t.•,,
na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas no presente Anexo. Desta form•,

ké proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes. "<'t"-

Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da

quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as

decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não

são materialmente relevantes para justificar uma apresentação separada nas demonstrações financeiras

podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação

Dada a sua importância, os ativos e passivos são apresentados separadamente, assim como os gastos e os

rendimentos, que não devem ser compensados.

Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada nas demonstrações financeiras com respeito ao período

anterior. Respeitando o pressuposto da continuidade das operações da Celestial Ordem Terceira da

Santíssima Trindade, as políticas contabilisticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente e ao longo

do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela

reclassificação devem ser divulgadas tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

c) A razão para a reclassificação.

3.1. Ativos fixos tangíveis

Com exceção das rubricas de terrenos e edifícios, os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo

deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade. Este inclui o custo estimado à

data de transição para SNC e os custos de aquisição para ativos obtidos após essa data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição

e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.
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Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, qu ,'façam aumentar a vida •til,
ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

H

/
Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do

período em que são incorridos.

As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangiveis mais significativos são conforme segue:

Vidas úteis

Edifícios e outras construções

Equipamento Básico

Equipamento de Transporte

Equipamento Administrativo

Outras Imobilizações Corpóreas

1 a 50 anos

4 a 20 anos

4 anos

1 a 15 anos

1 a 10 anos

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são efetuados testes de imparidade,

de forma a estimar o valor recuperável do ativo, e quando necessário, registada uma perda por imparidade.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso do

ativo, sendo este último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, decorrentes

do uso continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil.

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as depreciações praticadas

estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Alterações às vidas úteis são tratadas

como uma alteração de estimativa contabilística e são aplicadas prospectivamente.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e

o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados. No entanto, à data de

31 de dezembro de 2021, ainda não foi possível proceder-se a um rigoroso controlo ao nível de todos os

ativos fixos tangíveis, nomeadamente ao nível das obras de arte, pratas e objetos de culto, estando a Celestial

Ordem Terceira da Santíssima Trindade a estruturar um projeto para uma inventariação e valorização

compreensiva desses ativos.
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3.2. Propriedades de investimento ì]'• f• 1•"7 /'l
As propriedades de investimento são constituídas por terrenos e edifícios cujos fins são a obtenção de/'endas

lìl
e valorização do capital investido, e não para uso ou fins administrativos, ou para venda no decurso da ,/\

¯.

atlwdade corrente.....• .•-,•

As propriedades de investimento são mensuradas ao custo. Os custos suportados com pro•edades de /_•
investimento em utilização, nomeadamente, manutenções, reparações e seguros são reconhecidos como \ •«

no período a que se referem. C_ •\•t
gastos

-'t r

Estava previsto uma avaliação destes ativos por peritos devidamente acreditados para o efeito no ano de

2021, mas por força das obras em curso não foi possível fazê-lo, ficando adiada para 2022. No entanto, a

Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade entende não existirem indícios de perdas por imparidade

afetas às propriedades de investimento.

3.3. Ativos financeiros

A Mesa Administrativa determina a classificação dos ativos financeiros, na data do reconhecimento inicial de

acordo com a NCRF 27 - Instrumentos financeiros.

Os ativos financeiros podem ser classificados/mensurados como:

(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou

(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração de resultados.

A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade classifica e mensura 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.

Para os ativos registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada período são

determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que corresponde à taxa que desconta

exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro.

São registados ao custo ou custo amortizado os ativos financeiros que constituem empréstimos concedidos,

contas a receber (clientes, outros devedores, etc.) e instrumentos de capital próprio bem como quaisquer

contratos derivados associados, que não sejam negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa

ser determinado de forma fiável.

A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade avalia a cada data de relato financeiro a existência de

indicadores de perda de valor para os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de

4,2 11
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resultados. Se existir uma evidência objetiva de imparidade, reconhecerá urr• perda'por impar.à;Lade na /.,,
demonstração de resultados. '•/• .•,,) •.•
Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos ao recebimento dos fluxos monetários •..

Voriginados por esses investimentos expiram ou são transferidos, assim como todos os riscos e benefícios

associados à sua posse. ¢• -_.•

Os Ativos financeiros podem ser classificados como: /•.•
f ¯

i) Ativos financeiros ao justo valor por via de resultados - incluem os ativos financeiro não derivados

detidos para negociação respeitando a investimentos de curto prazo e ativos ao justo valor por via de ji

resultados à data do reconhecimento iniciai;

ii) Empréstimos concedidos e contas a receber - inclui os ativos financeiros não derivados com

pagamentos fixos ou determináveis não cotados num mercado ativo;

iii) Investimentos detidos até à maturidade - incluem os ativos financeiros não derivados com pagamentos

fixos ou determináveis e maturidades fixas, que a entidade tem intenção e capacidade de manter até à

maturidade;

Compras e vendas de investimentos em ativos financeiros são registadas na data da transação, ou seja, na

data em que a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade se compromete a comprar ou a vender o

ativo.

3.4. Inventários: mercadorias e matérias-primas

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de

aquisição ou ao valor realizável, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até

ao armazenamento, utilizando o custo médio ponderado como fórmula de custeio, em sistema de inventário

permanente.

3.5. Clientes e Outros créditos a receber

As rubricas de Clientes e Outros créditos a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo

subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade. As perdas

por imparidade dos clientes e contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de que

os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação.

As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em "lmparidade de

dívidas a receber", sendo subsequentemente revertidas por resultados (na mesma rubrica), caso os

indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.
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3.7. Passivos financeiros ......

7" ,,/•¿•A Mesa Administrativa determina a classificação dos passivos financeiros, na data do reconhecimento inicial

de acordo com a NCRF 27 - Instrumentos financeiros, t",
¿

OS passivos financeiros podem ser classificados/mensurados como: •í'-
(a) Ao custo ou custo amortizado menos qualquer perda por imparidade; ou

(b) Ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração de resultados.

A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os

passivos financeiros: i) que em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; ii) cuja

remuneração 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 uma alteração à

responsabilidade pelo reembolso do valor nominal e do juro acumulado a pagar.

Para os passivos registados ao custo amortizado, os juros obtidos a reconhecer em cada período são

determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que corresponde à taxa que desconta

exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro.

São registados ao custo ou custo amortizado os passivos financeiros que constituem financiamentos obtidos,

contas a pagar (fornecedores, outros credores, etc.) e instrumentos de capital próprio bem como quaisquer

contratos derivados associados, que não sejam negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa

ser determinado de forma fiável.

Uma entidade deve desreconhecer um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) apenas quando

este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada

ou expire.

Os passivos financeiros são desreconhecidos quando as obrigações subjacentes se extinguem pelo

pagamento, são canceladas ou expiram.

3.8. Financiamentos obtidos

Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação e

montagem incorridos. Os financiamentos são subsequentemente apresentados ao custo amortizado sendo a
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do período do empréstimo, utilizando o método da taxa de juro efetiva. •/,,•" /J "j

Os financiamentos obtidos são classJfJcados no passJvo corrente, exceto se a Celestial Ordem Terceira da

Santíssima Trindade possuir um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12

meses após a data do Balanço, sendo neste caso classificados no passivo não corrente.

3.9. Imposto sobre o rendimento

Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo

com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos comerciais sujeitos.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto

quando tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou

impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. A

Mesa Administrativa não considera necessária a constituição de qualquer provisão para esse efeito.

3.10. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade tem: i) uma

obrigação presente legal ou construtiva resultante de eventos passados; ii) para a qual é mais provável de

que não que seja necessário um dispêndio de recursos internos no pagamento dessa obrigação; e iii) o

montante possa ser estimado com razoabilidade. Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a

existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado evento futuro,

a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade divulga tal fato como um passivo contingente, salvo se a

avaliação da exigibilidade da saída de recursos para pagamento do mesmo seja considerada remota.

As provJsões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a obrigação

utilizando uma taxa antes de impostos, que reflete a avaliação de mercado para o período do desconto e

para o risco da provisão em causa.

3.11. Subsídios recebidos

A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade reconhece os subsídios do Estado Português, da União

Europeia ou organismos semelhantes pelo seu justo valor quando existe uma certeza razoável de que o

subsídio será recebido, e não na base do seu recebimento.
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Os subsídios ao investimento não reembolsáveis são reconhecidos inicialmente na rubrica de capitål próprk

"Ajustamentos/outras variações no capital prõprio", sendo subsequentemente creditados na demonstrac

dos resultados numa base pro-rata da depreciação dos ativos a que estão associados.

Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimentos na demonstração dos resultados no mesmojf•Ç;_y
período em que os gastos associados são incorridos e registados. •

•

• Jt•-

3.12. Locações •7¿... •í4
\

¢Locações de ativos fixos tangíveis, relativamente às quais a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade

detém substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo são classificados como

Iocações financeiras. São igualmente classificadas como Iocações financeiras os acordos em que a análise

de uma ou mais situações particulares do contrato aponte para tal natureza. Todas as outras Iocações são

classificadas como Iocações operacionais.

As Iocações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o justo valor do ativo Iocado

e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação, cada um determinado à data de início do contrato.

A dívida resultante de um contrato de locação financeira é registada líquida de encargos financeiros, na

rubrica de empréstimos. Os encargos financeiros incluídos na renda e a depreciação dos ativos Iocados, são

reconhecidos na Demonstração dos Resultados, no período a que dizem respeito.

Os ativos tangíveis adquiridos através de Iocações financeiras são depreciados pelo menor entre o período

de vida útil do ativo e o período da locação quando a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade não

tem opção de compra no final do contrato, ou pelo período de vida útil estimado quando a instituição tem a

intenção de adquirir os ativos no final do contrato.

Nas Iocações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como custo na Demonstração

dos Resultados numa base linear, durante o periodo da locação.

Em 31 de dezembro de 2021 a Celestial Ordem da Santíssima Trindade não tinha quaisquer

responsabilidades com Iocações financeiras.

3.13. Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no per[odo a que se referem, independentemente do seu pagamento

ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas

como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.



Demonstrações Financeiras (euros) A "/f'.
31 de dezembro de 2021

3.14. Rédito

O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo à venda de produtos e/ó/u A,_
serviços no decurso normal da atividade da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade. O rédito ê

registado líquido de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos financeiros atribuídos.// •,•,•

3.15. Ativos não correntes detidos para venda

Os ativos não correntes são classificados como detidos para venda, sendo apresentados ao mais baixo entre

o seu valor líquido contabilístico e o seu justo valor, deduzido dos custos de vender, caso o seu contabilístico

seja recuperado através da venda, que espera-se ocorra dentro de um ano a partir da data da classificação.

3.16.Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da Celestial Ordem Terceira da

Santíssima Trindade são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa

da Mesa Administrativa tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas

sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de

estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As estimativas e os

julgamentos que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilistico

de ativos e passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem:

Estimativas contabilísticas relevantes

3.16.1. Provisões

A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade analisa de forma periódica eventuais obrigações que

resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para

o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos

pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como

passivos contingentes.

.. ::.-•-dc• v

•7 16



Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

 ,°. . ,ivos,an0íve,s e in,an0íve,s

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação a aplicar é e•sencial p•/rVa '

/determinar o montante das depreciações a reconhecer na Demonstração dos Resultados de cada exercício.

3.16.3. Imparidades i••
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência•fe•(tiversos /j
eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade,

tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras
\

alterações, quer internas quer externas, à Instituição.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do

justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Mesa Administrativa no que

respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados,

taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

3.17. Outros Investimentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições

contratuais do instrumento.

4,8 17



,._0
:DC,I

r-- (Dm Nr-- •
û_-o

•O T'-

C"

o
E
D

,>
I-

ff)
O
X

if)
O>

,4

r

Cb

U)

U)
O

E

_>
c"

ox
o>

o
if)

o

æ
E
if)
o

-(3

if)

2r--

E
>o
E
o
o
(M
o
i'M

£
..Q

E
ID
N
I1

"O
(1)

"O

O3

E
o
"or-

o
,_o
£
×
o

«-

D

o
o

I

,_>

O
N

o

o

o

E
.-->o

O

£
o

o o
>

c•
@ m:

9

O

E.£

O

O

£

c,,I o
c,I

o
cO
0•

I
0")

tO
c,I

(",l

"CI

o2

o

u'•

I,...

T-

O

�,,I

O

ò
>

oo•
o o u•

•o •oO0C4 .

T-

O•

o o •o •
o• o1

O

oo• co
•õ

O O O • O
LO

O O O
•4 C e4

"• • (D • • O

o • o o o • •N '• N
,o

m • ò • 'o 'o = 'o
o ,o• • ò « o•

O

"-x

ô
>

¢
%

•J

¿



I--0

•DO9

•2

g•
û_-o

•0 •'-

t-
O
£
a

•D
O9
O9
o

_

C

ox
o>

o

o

Z

o

o
_5

if)
o

o

ã

o

o
õ

I1
o

I

m

o
X

%,,..

mo

m
o
m
o
e-

>

8•>
<

ffl

°•I

°iW

O•o
m u•

?88
e-õ
•1•ó

•d

•6

•o •

(D

v

rd

• v
ç'l

"0

O o

o •_•

•0 O O • O

••0000 •

•o
ó•°° o o po•4•co •.v

00000 O

09 O O • O
O4

O O O •" O

O

o •.o • _

"• • ¯ • "1• O

o o .• o o o • .•-1 N
*0

m õ • • "o "o = õ,o•o o•

O
ID

ò
>

-W

O



Demonstrações Financeiras (euros) I•"
31 de dezembro de 2_•21/4

Os terrenos e edifícios foram revalorizados de acordo com reI•í•Ório de avaiiaçåo eiaborado pela empresa 7Ç
"Mencovaz, Consultoria Imobiliária e AvaIiaçÕes, Lda", representada pelo perito independente Eng ° Jorge

Ferreira Mendes, perito avaliador n ° PAI12008100111004 datado de 27 março de 2019, e reafirmado e com

referência a 31 de dezembro de 2019, pelo que o impacto nas depreciaçÕes ocorreu em 2020. De acordo

com a declaração emitida por este perito em 2710312020 e atendendo às características arquitetónicas e \

construtivas do mesmo, considerou-se uma vida útil de 50 anos, pressupondo-se que, durante esse período,

o imóvel será objeto de atividades de inspeção, manutenção e reparação adequadas, de modo a assegurar

a sua funcionalidade e bom estado de conservação, k--'¿'t/,
Ativos fixos em curso

Esta rubrica integra o valor afeto às obras da remodelação do quarteirão da Trindade, designadamente

despesas com estudos e projetos e da empreitada da obra. Relativamente à empreitada, foi celebrado

contrato com a BG - Build Grow, SA, em 03 fevereiro 2020, pelo montante global de 8.900.000 euros + IVA,

sendo o prazo de 420 dias. Até 31 dezembro 2021 foram celebrados seis aditamentos ao contrato,

designadamente:

_ 10 aditamento:15 abril 2020, referente a trabalhos a mais (306.832,82 euros);

- 2° aditamento, 22 julho 2020, relativo a prorrogação de prazos de entregas de trabalhos parciais;

- 3° aditamento: 22 setembro 2020, relativo a trabalhos a mais (380.322,33 euros);

- 4° aditamento:08 abril 2021, referente a trabalhos a mais e a menos (700.542,96 euros);

- 5° aditamento, 22 julho 2021, relativo a substituição das retenções efetuadas por uma garantia bancária;

- 6° aditamento: 01 outubro 2021, relativo a trabalhos a mais (279.838,60 euros).

Á data de 31 dezembro 2021, o grau de execução da obra era de aproximadamente 98,4%. Em 31 de

dezembro 2020, o grau de execução da obra era de 65%.

Este ativo voltará a ser avaliado no final das obras em curso, pelo que o impacto nas depreciaçÕes somente

ocorrerá em 2022 e anos seguintes.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis estão reconhecidas na rubrica "Gastos/reversões de depreciação

e de amortização" da Demonstração dos Resultados pela sua totalidade.

No exercicio, foi efetuado um estudo sobre as áreas que estiveram em obras, e logo não utilizadas, e para

os valores afetos a essas áreas não se efetuou depreciação. Esta situação levou a que, face ao exercício

anterior, haja uma diminuição do valor das depreciações. O valor das obras afetas aos cuidados

continuados, cuja atividade foi retomada em outubro, foi alvo de depreciação referente ao período em que

essas instalações foram utilizadas.
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021 ì•

¯ ç /"

5. Ativos intangíveis í;-

\.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 os movimentos registados em rubricas do ativo ì •í•i
Vintangível foram os seguintes: ("ç

2021 2020

Valor bruto ... i)

Depreciações acumuladas

Ativos intangíveis em curso ... ii)

Total ativos intangíveis

9 274 9 274

6 182 3 091

3 788 3 788

6 880 9 972

i)

li)

Reflete o rebranding da marca;

Refere-se ao desenvolvimento do website que ficará concluído em 2022

6. Locação Financeira

Em 31 de dezembro de 2021, a Celestial Ordem Terceira da Santissima Trindade não tem quaisquer

responsabilidades relativas a Iocações financeiras.

5•2 21



7. Propriedades de investimento

Dem°nstra3ç?edeF•ëaëCme•rrôd(ë2r•2•

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

propriedades de investimento foram os seguintes:

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

31 de dezembro de 2020
Alienações

31 de dezembro de 2021

os movimentos reg

421 422

Terrenos e Edifícios e
recursos outras
natura is construções

358 007 1 074 021
-68 750 -206 250
289 257 867 771

Total

1 432 027
-275 000

1 157 027

687 132
96 902

590 230

744 895
566 797

31 de dezembro de 2020
Reintegrações do exercício

31 de dezembro de 2021

0 687 132
96 902

0 590 230

358 007 386 889
289 257 277 541

Valor líquido
31 de dezembro de 2020
31 de dezembro de 2021

Em 2022 a instituição tem como objetivo avaliar as propriedades de investimento. No entanto, a Celestial

Ordem Terceira da Santíssima Trindade entende não existirem indícios de perdas por imparidade afetas às

propriedades de investimento.

8. Inventãrios

O detalhe de inventários em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está discriminado de acordo com a seguinte

tabela:

Mercadorias Matérias primas, subs e de consumo

SI Compras Regularizações SF CMVMC SI Compras SF CMVMC

Ano 2020 98 146 350 701 0 13 106 435 741 269 004 367 471 201 172 435 302

Ano 2021

OT

HOT

13 106 149 333 15 570 0 178 009 201 172 40 282 158 495 82 95£

0 0 0 0 0 -154 217

13 106 149 333 15 570 0 178 009 201 172 40 282 4 278 82 95;



Imparidades 2020
SI Perdas Reversões

0

0
0

13 453

38 036
51 489

0

0
0

Demonstrações Financeiras (euros) , A
31 de dezembro de 2021 IV

I m pa rida des
/ 0/ J•

«V
SI

0

Perdas ,•Ré'versões ••SF
'•

•"i
•

O
0 0 0 0 íl\

Mercadorias 13 453

Matérias primas, subs e 38 036
51 489

SF

2021 2020

13 106
158 495 201 172

158 495 214 278

Mercadorias
Matérias primas, subsidiárias e de consumo

Total inventários

Em 2020, as reversões de mercadorias dizem respeito a bens da farmácia, enquanto as restantes referem-

se, no seu essencial, às roupas em uso.

Em 2021, e uma vez que apenas são realizadas encomendas conforme o necessário para consumo

semanal, e a gestão dos medicamentos passou a ser realizada pela Farmácia Barreiros, todas as compras

para o departamento clínico passaram a ser consideradas como gasto do mês. A 31 de dezembro, o

economato apresenta um inventário de 4.278 Euros.

Em 2021, as matérias-primas associadas à HOT, no valor de 154.216,34 Euros estão consideradas no

balanço na linha dos ativos das atividades associados à HOT.

9. Clientes

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a decomposição da rubrica de Clientes, é corno se

segue:

54 23



Descrição 2021

Clientes

Clientes - Factoring

Clientes cobrança duvidosa

Perdas por imparidade acumuladas

J
Demonstrações Financeiras (euros)

31 de dezembro de 2021
. F"

2020

<=--.. •L

Clientes HOT

Total saldo Clientes - correntes

714889 843099 "

333226

17 466 32 153

"•

- 77 223 - 77 169

988 358 798 083

-561342 '•
427016 798083 (eTo

Em 2021 encontram-se registados os saldos a receber de clientes, incluindo das atividades relacionadas

com a área de saúde, nomeadamente dos serviços de saúde prestados no Hospital no montante de 561.341

Euros que se encontram contabilizados no balanço na linha dos ativos das atividades associados à HOT.

Quanto ao saldo existente em clientes de cobrança duvidosa, este inclui saldos em mora e saldos

respeitantes a processos que se encontram em cobrança coerciva das dívidas, estando a Celestial Ordem

Terceira da Santíssima Trindade a aguardar pelas respetivas sentenças.

No período verificou-se um reforço das perdas por imparidade em cerca de 20.214,46 Euros, sendo 5.473,94

Euros relativos à OT e 14.740,52 Euros relativos à HOT. Uma diminuição das perdas por imparidades de

19.069,86 Euros referentes a saldo cujo processo se concluiu, com perda efetiva para a Celestial Ordem

Terceira da Santíssima Trindade.

10. Estado e outros entes públicos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os saldos são os seguintes:

2021 2020

Devedor Credor Devedor Credor

Retenções na fonte
Imposto s/valor acrescentado - IVA
Contribuições p/segurança social

196
18 618 - 21 255

- 1 685
36 674 - 66 671

55 292 89 611Total Estado e outros entes públicos 196

5.5 24



11. Outros créditos a receber

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021

receber, é a seguinte:

Devedores por acréscimo de
rendimentos
Outros devedores

Outros devedores HOT

Outros créditos a receber

Demonstrações.,31 deFinanceiraSdezembrod•(eur°s),¯ • •._

e 2020, a dec•mmposição da rubrica de õutros créditos • •4•¢•

2021 2020 /
Corrente Não corrente To•l Corrente Não corrente To(tal

1 107 691 1 107 691 851 435 851 435 t•
66 404 66 404 27 175 27 175

1 174 095 1 174 095 878 610 878 610 /
-38 331 - -38 331 __("•,

1 135 764 1 135 764 878 610 878 610

A rúbrica de devedores por acréscimo de rendimentos inclui o valor de 1.101.666,63 Euros relativo ao

contrato celebrado entre a Celestial Ordem da Santíssima Trindade, o Hospital CUF Porto, S.A e José de

Mello Saúde, S.A, em 31 de outubro de 2018.

Em 2021, os outros devedores incluem o valor de 25.821,51 Euros de devedores diversos da OT assim

como 4.876 Euros de fornecedores de imobilizado, saldo contranatura. Incluem também o valor de 38.331

Euros da HOT, dos quais temos como fornecedores contranatura HOT o montante 35.646,28 Euros e que

estão incluídos no balanço na linha de ativos das atividades associados à HOT.

12. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a Instituição tem registado na rubrica de diferimentos os seguintes
saldos:

2021 2020

15 381 14 784
7 868 3 557

23 249 18 341

5 169 3 644

5 169 3 644

Seguros
Outros serviços

Gastos a reconhecer

Rendas antecipadas

Rendimentos a reconhecer

.6 25



Demonstrações Financeiras (euros) ,m
31 de dezembro de 2021 t•r•" /

,

Os gastos a reconhecer referem-se a gastos faturados/pagos, mas qdédizem respeito ao ano seguinte. Por

sua vez, os rendimentos a reconhecer resultam na integra ao diferimento de rendas antecipadas. /
/

1.

13. Outros investimentos financeiros

Em 12 de Abril de 2018, a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade constituiu a sociedade "Hospital ,.

da Ordem da Trindade, Unipessoal, Lda", com um capital de 1.000 �, sendo a única sócia. Em 28 dezembro ¿I,
2018, a referida sociedade foi transformada numa sociedade anónima e em simultâneo foi efetuado um

aumento de capital, cuja realização foi efetuada através de entradas em espécie, passando a sua/--
participação a ser de 1.028.923,89 � (valor nominal das ações de 499.996 � e o valor de 528.927,89 � como L.•
prémio de emissão), representativa de 99,99 % do capital. Com esta operação obteve uma mais valia de

930.300,15�.

Foi ainda celebrado, em 31 outubro 2018, um contrato de promessa de venda da totalidade das ações à

José Mello Saúde, SA e Hospital Cuf Porto, SA, em que previa a venda de 46,78% das ações em janeiro de

2019. Com a venda deste ativo, a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade registou nas suas contas

uma mais-valia de aproximadamente 1.600.000 euros.

Os restantes 53,22% do capital desta sociedade serão adquiridos após o licenciamento do Hospital pela

ERS e a transmissão para a sociedade da totalidade dos acordos/convenções da titularidade da Ordem da

Trindade no âmbito da atividade hospitalar, o que se perspetiva que venha a acontecer em finais de abril de

2022.

Em 23 de dezembro de 2021 foi constituída a empresa "Ordem da Trindade em Casa - Cuidados

Domiciliários, SA", com o objeto social de prestar cuidados de saúde e de apoio social de forma remota por

recurso a meios digitals e no domicílio a pessoas, independentemente da idade, se encontrem em situação

de independência ou perda de autonomia pontual ou estrutural, tenham doenças crónicas ou simplesmente

queiram atuar de forma planeada e preventiva para cuidar da sua saúde. Esta sociedade tem um capital

social de 50.000 Euros, dividido em 10.000 ações, nominativas, de valor nominal de 5 Euros cada, sendo

que a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade subscreveu uma entrada no montante de 49.980

Euros, correspondente a 9.996 ações da seguinte forma: na data desta escritura entregou 14.994 Euros

relativo a 30% da entrada em dinheiro, sendo que, nos termos e para os efeitos dos artigos 277o, n ° 2 e

285o, n o 1 do Código das Sociedades Comerciais, a realização do remanescente valor nominal

correspondente ao montante de 34.986 Euros será diferida, até um prazo máximo de 5 anos, a contar da

data desta escritura.



Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

14. Ativos Não Correntes Detidos Para Venda /•
"•J•¿

/, t U

Dadas as fortes expetativas de que a venda da participação HOT (ver nota 13) ocorra em finais de abril de •" /•,
2022, manteve-se a reclassificação para a rubrica de ativos não correntes detidos para venda apresentada /

no ativo corrente. •z
Ativos não correntes detidos para venda 2021 2020 f

L_

Ações / Prémios emisão HOT 547 595 547 595

Total 547 595 547 595

15. Caixa e depósitos bancários

Os registos nas diversas rubricas da demonstração dos fluxos de caixa correspondem efetivamente aos

recebimentos/pagamentos observados, sendo registados numa base bruta, i.e., não compensando entradas

com saídas, exceto quanto a:

a. Recebimentos e pagamentos (de caixa) por conta de clientes quando o fluxo de caixa reflita as

atividades do cliente; e

b. Recebimentos e pagamentos (de caixa) dos itens em que a rotação seja rápida, as quantias sejam

grandes e os vencimentos sejam curtos ( p.ex.utilização e amortizações de contas caucionadas,

financiamentos por recurso a desconto de títulos, cheques e fatoring).

Os recebimentos de clientes e os pagamentos a fornecedores e outros englobam IVA e outros impostos e

taxas liquidadas nas transações realizadas.

Os pagamentos ao pessoal incluem as retenções na fonte e os encargos para a Segurança Social.

São apresentados como atividade de financiamento os pagamentos de juros de empréstimos obtidos,

independentemente de terem ou não sido capitalizados nos termos da NCRF 10 - Custos de empréstimos

obtidos.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, os descobertos bancários não são considerados como

tal, sendo considerados em financiamentos obtidos, caso existam.
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Demonstrações Financeiras (euros)

,

31 de dezembro de 2021 ,•

,, c.,xa, s.us.,u,va,.n,.s,ue não.s,ão °,s oníve,.  a.a uso /
Neste âmbito, não existe nada a registar. ,_/ /-

•-°°•'• •..•

/,15.2 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários
/

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresentam os seguiht•S
valores: «/•)/\ l•2021 2020

/
Caixa 1 100 6 826 % '

Depósitos bancários 210 273 89 619
211 373 96 445

56 070

155 303 96 445

Depósitos bancários HOT

Caixa e equivalentes de caixa

O detalhe do montante considerado como saldo final na rubrica de "Caixa e equivalentes de caixa" para

efeitos da elaboração da demonstração de fluxos de caixa para o exercicio findo em 31 de dezembro de

2021 é como segue:

Numerário
- Caixa
- Cheques em cofre

2021 2020

1 100 6 826

1 100 6 826

Depósitos bancários
- Depósitos à ordem
- Depósitos a prazo

210 273 89 619

210 273 89 619

211 373 96 445

-56 070

155 303 96 445

- Depósitos à ordem HOT

Caixa e equivalentes de caixa (ativo)
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

N° balanç°, na linha de ativ°s das atividades ass°ciad°s à HOT estã° c°ntempla•s56070 .•r°P•#tu{/•":
de Caixa e Bancos.

«

16. Fundos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica dos "Fundos patrimoniais" apresentava a segûmte •,• 4
decomposição:

•ii • ,!

2021 2020
Fundos patrimoniais:
* Fundo social
* Reservas de doação
* Resultados transitados
* Excedentes de revalorização
* Ajustamentos/outras variações nos fundos pat.
* Resultado líquido do período

2 945 921 2 945 921
1 200 474 1 200 474
1 042 317 1 282 056

20 819 357 20 819 357
1 706 395 1 249 939
-181 216 -239 740

27 533 247 27 258 007

De salientar que a rubrica de "Ajustamentos/outras vanações nos fundos patrimoniais" tiveram no período

o seguinte movimento:

Ajustamentos/outras variações nos Fundos
Patrimoniais:
* Subsídios não reembolsáveis
* Custo amortizado I FRRU

2021 2020 Variações

514 965 578 821 - 63 856
1 191 430 671 117 520 313
1 706 395 1 249 938 456 457

Excedentes de revalorização 20 819 357 20 819 357 - O

17. Provisões

A rubrica das provisões em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é a seguinte:



Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021 --.!,)(/if

X-"

9-.,

2021 2020

'

..

Outras provisões 1 157 31 876 ,--•J/-• •-:
14"--40 6"•" 4-6 87•

" "•J/.• L•,.... ;,J,
No ano de 2021, e no que diz respeito à rubrica de outras provisões, após uma avaliação dos even '•

4•

riscos da atividade da Celestial Ordem da Santíssima Trindade, foi decido ajustar a provisão para riscos/e
e '•ncargos diversos constituída em 2019, tendo sido já regularizados 30.719 Euros.

:

?

Relativamente a processos judiciais e após avaliação da probabilidade do risco subjacente, decidiu-se
/

reforçar a provisão existente em cerca de 127.904 Euros.

18. Financiamentos obtidos

O detalhe dos financiamentos obtidos quanto ao prazo (corrente e não corrente) e por natureza, no final do

exercício, é como se segue:

Empréstimos bancários

Locações financeiras

2021 2020

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

34 235 10 852 712 10 886 947 7 500 5 850 280 5 857 780

34 235 10 852 712 10 886 947 7 500 5 850 280 5 857 780

O projeto visa reabilitar todo o conjunto edificado da Ordem da Trindade, com particular atenção na

remodelação profunda do Hospital, dotando-o de melhores condições estruturais e meios técnicos de

vanguarda, que permitam aumentar a qualidade dos serviços prestados e a capacidade de resposta aos

cidadãos.

Assim, no dia 6 de fevereiro de 2020, foram assinados com o BPI dois contratos de financiamento na

sequência do projeto de reabilitação de infraestruturas e nas necessidades de apoio à tesouraria

representando um valor de 10,6 milhões de euros:



Demonstrações Financeiras (.e'ú-•os)
31 de dezembro •.Çr 2{)21

- Financiamento de médio e Ionqo prazo ao abrigo da linha J 0 0 - ,•ab taçâo Lfi'bana.

O montante do financiamento é 9.800 milhões de euros, dividido em 2 tranches de 4.900 milhões

de euros cada, sendo uma financiada com fundos do IFRRU 2020 a 20 anos e outra pelo Banco

BPI pelo prazo de 11,6 anos. A taxa de juro associada - condições da Linha IFRRU (Euribor a 3, 6

e 12 meses, com spreads de acordo com as condições da linha, na tranche IFRRU, e Euribor 12

meses, com mínimo de 0% + 2 pp na tranche BPI. O financiamento IFRRU encontra-se mensurado

ao custo amortizado, tendo o valor sido atualizado, com referência a 31 dezembro 2020, tendo por

base a taxa de juro praticada para a tranche BPI, 2%, o que originou um ajustamento de 671.117

euros, que se encontra registado em "outras variações de capital próprio.

No decurso da realização das obras de reabilitação, foi detetada a necessidade de um investimento

adicional no Projeto, no montante de 1.882.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil euros)

(o "Investimento Adicional"), o qual será integralmente financiado com capitais próprios da Mutuária,

sendo que o montante de 1.134.000,00 (um milhão, cento e trinta e quatro mil euros) já se encontra

realizado.

í
J

As garantias prestadas foram as seguintes:

a) constituição de hipoteca sobre o prédio urbano denominado Igreja e Hospital da Celestial Ordem

Terceira da Santíssima Trindade, situado em Santo Ildefonso, Praça da Trindade, n. ° s 150, 156,

160 e 182, Rua da Trindade n.°s 1, 3, 9, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 35, 51, 55, 57, 61, 65, 67, 75 e 115

e Rua dos Heróis e Mártires de Angola, n.°s 18, 22, 26, 34, 38, 48, 52, 54, 56, 62 e freguesia de

Santo Ildefonso, concelho do Porto, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o

número 1556/20041028 e inscrito na respetiva matriz sob os artigos n.°s 7884 e 8496;

b) consignação de rendimentos sobre o imóvel supra descrito, nomeadamente dos rendimentos do

contrato de arrendamento celebrado entre a Ordem da Trindade e a sociedade "Hospital Ordem da

Trindade", S.A.", em 31 de janeiro de 2019.

Em abril de 2021, e no decurso da realização das obras de reabilitação pela Instituição, foi detetada

a necessidade de um investimento adicional no Projeto, no montante de 1.882.000,00 (um milhão,

oitocentos e oitenta e dois mil euros) (o "Investimento Adicional"), o qual será integralmente

financiado com capitais prõprios da Instituição, sendo que o montante de 1.134.000,00 (um milhâo,

cento e trinta e quatro mil euros) já se encontra realizado.

Tendo em conta a evolução do Projeto, o Banco e a Instituição acordaram na necessidade de

formalizar determinadas alterações ao Contrato, entre as quais alterações às componentes do Mapa

de Investimento, definido na alínea s) do número 1 da Cláusula Primeira do Contrato, sem qualquer

implicação na elegibilidade das despesas a financiar; bem corno num novo procedimento de

desembolso, com intervenção de um Monitor de Projeto.

Assim, e durante a vigência do Contrato, ou enquanto houver quaisquer responsabilidades em

dívida ao abrigo de qualquer das tranches, a Instituição foi obrigada perante o Banco a depositar
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em conta aberta para o efeito no Banco, o montante de 749.000,00 e quarenta e nove h---Jt-•._¿
mil euros) necessário para perfazer o Investimento Adicional, o qual foi proveniente da alienação

dos seguintes imóveis,:

Imóvel Avenida Rodrigues de Freitas: Prédio urbano situado no Porto, na Avenida

Rodrigues de Freitas, n. o 202, freguesia do Bonfim, concelho do Porto, descrito na

Conservatória do Registo Predial do Porto sob o número 6596 (Desanexado do número

7901), inscrito na respetiva matriz sob o artigo n. o 7649 e registado a favor da Mutuária

ii.

pela AP.1, de 6 de dezembro de 1947;

Imóvel Praça Carlos Alberto: Prédio urbano situado no Porto, na Praça Carlos Alberto, n o ç3t•
45 e 46, União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e

.41

Vitória, descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o número 1014, inscrito ("t,
na respetiva matriz sob o artigo n. o 2985 e registado a favor da Mutuária pela AP. 1, de 16 •
de agosto de 1948. O Saldo da Conta Reserva de Investimento será utilizado

exclusivamente para financiamento das necessidades de capitais próprios para

investimento no Projeto.

- financiamento de curto prazo apoio à tesouraria, conta corrente caucionada, no montante de 800

mil euros. A taxa de juro contratualizada consiste na Euribor 12 meses com minimo de 0% + 1,5 pp,

pelo prazo de 24 meses.

As garantias do financiamento foram as seguintes:

a) constituição de hipoteca de segundo grau em favor do Banco BPI sobre o referido anteriormente

referido;

b) outorga de procuração irrevogável para constituição de hipoteca a favor do BPt sobre o prédio

urbano situado na Avenida Rodrigues de Freitas, n. ° 202, freguesia do Bonfim, concelho do Porto,

descrito na Conservatória do Registo Predial do Porto sob o número 6596 (Desanexado do número

7901) e inscrito na respetiva matriz sob o artigo n. ° 7649.

Em abril de 2021 foi celebrado um aditamento a este Contrato de Abertura de crédito em conta

corrente, no qual foi aceite a libertação da procuração irrevogável para constituição de hipoteca

sobre o prédio urbano situado no Porto, na Avenida Rodrigues de Freiras, n. o 202, freguesia do

Bonfim, concelho do Porto, tendo em conta a necessidade de investimento adicional no Projeto por

parte da Instituição. O Banco aceitou renunciar a referida Procuração Irrevogável, condicionando tal

renúncia à constituição de nova Procuração Irrevogável para constituição de hipoteca sobre os

seguintes imóveis:

a) Prédio urbano sito no Porto, no Largo das Virtudes n.°s 57 e 59, descrito na 2a Conservatória

do Registo Predial do Porto sob o n. o 683/20091104 e inscrito na matriz predial da união de

freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia. São Nicolau e Vitória sob o artigo 702;



b)

Demonstrações Financeiras (euros) L/•"•31 de dezembro de 2021

Prédio urbano sito no Porto, no Largo das Virtudes n. sõû e63, descrito na Conservat6•ía do •".
Rë2'üèÇ,åsr;ë'a/eddõfëÇâ,°Så:ÇO çldëfõn2õ?/2009ìrå;å,å, 'SsõritNïcõlâumêtv:•preÇi• I õârtïg'å•:e /•

c) Prédio urbano sito no Porto, na Rua do Bonjardim, n.°s 643 e 643B, descrito na Conservatória

do Registo Predial do Porto sob o n. o 4137/20111230 e inscrito na matriz predial da união de

freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória sob o artigo 2910;

Em 2020, foram ainda contratualizados dois novos financiamentos, específicos para fazer face ao

agravamento dos gastos resultantes da pandemia, recorrendo às linhas disponibilizadas para o

efeito:

Financiamento Linha de Crédito Caixa Invest Covid Ne.qócios no montante de 150.000 euros

e pelo prazo de 72 meses, nas seguintes condições:

o Carência de capital de 9 meses;

o 3 meses de prazo de utilização a contar da data de perfeição;

o Amortização em 60 prestações sucessivas e iguais;

o Taxa de juro correspondente à Euribor 12 meses adicionado um spread de 1,50%;

o Comissão de acompanhamento de 0,25% ao ano sobre o montante em divida e

Comissão de garantia SGM;

o Garantias - garantia autónoma à primeira solicitação prestada pela SGM destinada

a garantir até 80% do capital em dívida e livrança subscrita pela Ordem da Trindade

de 20%.

Financiamento Linha de Apoio ao Sector Social - Covid 19 BPI/Nor.qarante, no montante de

500.000 euros e pelo prazo de 72 meses, nas seguintes condições:

o Carência de capital de 18 meses + 9 meses (adicionais);

o Amortização em 54 prestações sucessivas e iguais;

o Taxa de juro Euribor 12 meses + Spread de 2,0%;

o comissão de acompanhamento de 0,25% ao ano sobre o montante em dívida;

o Garantias - garantia autónoma à primeira solicitação prestada pela SGM destinada

a garantir até 90% do capital em divida e livrança subscrita pela Ordem da Trindade

de 10%. Este último financiamento apenas foi disponibilizado em janeiro de 2021.

Em abril de 2021 foi contratualizado Contrato de Empréstimo - Iniciativa JESSICA: este teve por

objeto a concessão de um empréstimo pelo Banco, sob a forma de abertura de crédito até ao

montante global de 500.000,00 (quinhentos mil euros), obrigando-se a Instituição a promover o

respetivo reembolso nos termos estipulados no Contrato.
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O Empréstimo foi concedido em duas Tranches:

a)

b)

Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

Tranche JESSICA, até ao montante de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros),

concedida à Instituição pelo Banco, enquanto gestor de fundos JESSICA e à qual serão

aplicáveis os termos e condições específicos da Clãusula Quinta, para além das demais

disposições comuns do Contrato;

b) Tranche BPI, até ao montante de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), concedida

à Instituição pelo Banco e à qual serão aplicáveis os termos e condições da Cláusula Quarta,

para além das demais disposições comuns do Contrato.

Este contrato foi celebrado por um prazo de 6 anos contados a partir da data da celebração do

Contrato incluindo: (i) um Período de carência de capital de 24 meses, incluindo um Período de

Utilização de até 12 meses (com o limite de 31/12/2021) e (li) um Período de Reembolso de 4

anos.

Por último, em 2021 foi contratualizado um financiamento de Factoring, para pedido de

adiantamento das faturas emitidas à ARS Norte de forma a apolar a tesouraria.

19. Outras dívidas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o detalhe da rubrica de outras dívidas a pagar é como segue:

2021 2020
Não Não

Corrente Total Corrente Total
corrente corrente

Outros credores
Credores diversos 163 641 163 641 203 992
Fornec. Investimento 282 995 282 995 859 720
Credores diversos HOT -18 468 -18 468 -

203 992
859 720

Acréscimos de custos
Férias e Sub Férias 143 406 143 406 137 020
Seg social indep 28 156 28 156 24 000
Outros acréscimos 135 121 135 121 84 849

Outras dívidas a pagar

137 020
24 000
84 849

734 851
.

0 734 851 1 309 581 0 1 309 581

O valor afeto a credores diversos refere-se essencialmente ao valor em divida de honorários de

prestadores de serviços médicos e de enfermagem. Inclui ainda o valor de 18.468 Euros que

aparecem n linha do passivo das atividades associadas à HOT;
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ii)

!
Demonstrações Financeiras (euros) Ix,

31 de dezembro de 2021 •.. IY
.zl

Em fornecedores de investimento o saldo mais significativo correspodgé à empresa "B•'- Build •
Grow, SA, responsável pela empreitada em curso de reabilitação do "quarteirão da Trindade"; •

/
em cerca de 228 459,80 Euros

20. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, os saldos de fornecedores mais significativos referem-se a empresas

farmacêuticas e de âmbito hospitalar.

2021 2020
Não Não

Corrente Total Corrente Total
corrente corrente

Fornecedores 1 453 239 1 453 239 1 210 155 1 210 155
Fornecedores HOT -771 516 -771 516

Fornecedores 681 723 681 723 1 210 155 1 210 155

Estão considerados no balanço na linha de passivos das atividades associadas à HOT o montante de

910.445 Euros a título de fornecedores.

21. Vendas e Prestação de serviços

O montante de vendas e prestações de serviços reconhecido na demonstração dos resultados, é detalhado

como se segue:

Vendas de Produtos
Mercado interno

Sub-total

2021 2020

45 576 673
45 576 673

2 182 119 1 957 234
2 182 119 1 957 234

2 182 164 2 533 908

Prestação de Serviços - Mercado Interno
Mercado interno

Sub-total

Vendas e prestações de serviços
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

22. Fornecimentos e serviços externos

Em 31.12.2021 o detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é o seguinte:

2021 2020

Subcontratos 182 331 208 424
Trabalhos especializados 1 453 459 974 687
Publicidade e propaganda 869 984
Vigilância e segurança 413 1 329
Honorários 496 224 464 786
Comissões - 1 367
Conservação e reparação 38 269 30 536
Serviços Bancários 2 375 3 252
Ferramentas e utensílios 3 707 7 878
Material de escritório 4 362 1 450
Artigos para oferta 1 167 -

Eletricidade 165 692 55 441
Combustível 1 599 466
Água 24 355 27 423
Air Liquide Medicinal 31 972 19 920
Gás natural 25 514 29 647
Deslocações e estadas 534 649
Rendas e alugueres 21 184 3 323
Comunicações 13 978 13 646
Seguros 20 386 20 760
Contencioso e notariado 4 039 3 654
Despesas de representação 35 20
Limpeza, higiene e conforto 41 278 13 996
Outros 19 436 9 964

Fornecimentos e serviços externos 2 553 178 1 893 602

Ao nível dos fornecimentos e serviços externos (FSE), o aumento em cerca de 35% correspondente a

659.576 Euros, justifica-se na sua generalidade pelo seguinte:

•.•.)•-• (c- ,,•. ,'%
7"
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Demonstrações Financeiras (euros) "-
31 de dezembro de 2021 /•_,

O aumento dos gastos com trabalhos especializados no montante de 478.772 Euros, jus fficado •
pelos serviços prestados pelo alojamento das utentes da estrutura residencial para idosos, que/vI

,

tive de ser intervencionada devido às obras realizadas no quarteirão da Ordem da Trindade, •',• •-•

pelo agravamento dos serviços clínicos prestados do veículo hospitalar de ambulatório e gastos

superiores em apoios jurídico e na gestão de património; •..•_.•_••y '•

O aumento da eletricidade, no montante de 110.251 Euros; Síf .----Ç..•
O aumento dos honorários, no montante de 31.438 Euros;

O aumento do gasto com Limpeza, higiene e conforto, no montante de 27.282 Euros; f•.

O aumento do gasto com Rendas e alugueres, no montante de 17.861 Euros;

O aumento do gasto com Air Liquide, no montante de 12.052 Euros.

23. Subsídios à exploração

Em 31.12.2021 o detalhe dos subsídios à exploração é o seguinte:

2021 2020

220 389 193 022Subsídios à exploração

Os subsidios referem-se essencialmente aos valores recebidos da Segurança Social afetos à atividade de

cuidados continuados média e longa duração.

24. Gastos com pessoal

Em 31.12.2021 os gastos com pessoal, incorridos durante os exercícios de 2021 e 2020, foram os seguintes:
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2021

RemuneraçÕes

Pessoal

Encargos sociais

Segurança Social
Seg. Acidentes de trabalho

Outros gastos com pessoal

Demonstrações Financeiras (euros
31 de dezembro de 2,02:

889 940 989 685

165 229 198 773
10 036 10 780
18 501 21 965 <

Gastos com o pessoal 1 083 706 1 221 203

O número médio de funcionários em 2021 foi de 57 e em 2020 tinha sido de 61.

25. Outros rendimentos e ganhos

Em 31.12.2021 a rubrica de outros rendimentos pode ser apresentada como segue:

2021 2020

Rendimentos suplementares
Rendimentos e ganhos em subsidiárias
Rendimentos em investimentos não financeiro
Correções relativas a anos anteriores
Contrato promessa CUF/HOT
Outros

31 020 76 628

1 148 200 836 322
28 835 3 210

400 000 394 583
100 071 91 484

Outros rendimentos e ganhos 1 708 127 1 402 227

Em 2021, a rubrica de rendimentos em investimentos não financeiro inclui a mais de valia de

aproximadamente 1.069.003,92 Euros relativos à alienação de propriedades de investimento;

Em 2021, encontra-se refletido o ganho com o contrato promessa CUF/HOT, no montante de

400.000 Euros;

Em Outros ganhos inclui o montante de 63.857 Euros referente ao reconhecimento do subsídio

e cuidadosao investimento afeto a dois projetos cofinanciados (eficiência energética

continuados), na proporção das depreciações do exercício dos hens subjacentes.

69 38



Demonstrações Financeiras (euros)
31 de de•emb,ro d,e 2021

26. Outros gastos e perdas

Em 31.12.2021 o detalhe desta rubrica é apresentado no quadro seguinte:

Impostos

Descontos concedidos
Dívidas incobráveis
Perdas em inventários
Abates de AFT
Quotizações
Correções relativas a anos anteriores
Gastos e perdas nos restantes inv financ
Outros não especificados

2021

9 822

2020

1 884 3 183
39 843
31 599

3 113
2 004 8 035

22 625 2 969

36 335 92 048Outros gastos e perdas

Em outros gastos inclui o montante de 22.625 Euros relativos a indemnizações por rescisão de contratos.

27. Gastos e rendimentos financeiros

O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros dos exercícios de 2021 e 2020 é como se segue:

2021 2020

Gastos financeiros
Juros pagos e outros gastos financiamento 42 412 31 468

Rendimentos financeiros
J uros obtidos 109 94

Resultado financeiro 42 303 - 31 374
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Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

28. Partes re,ac,onadas

' T. j
A Ordem da Trindade considera como partes relacionadas as seguintes empresas, decorrentes da sua j?k•
participação no capital social da sociedade "Hospital Ordem da Trindade, SA": •c•.••¿•i

"

•'--

Partes relacionadas: NIF:

Hospital da Ordem da Trindade, SA 514 780 800

Hospital CUF Porto 508 963 150

Instituto CUF - Diagnóstico e Tratamento SA 506 123 243

SAGIES Segurança e Saúde no Trabalho SA 502 768 118

:/

Nos exercícios de 2021 e 2020, a Ordem da Trindade efetuou as seguintes transações com as partes

relacionadas:

Transações entre partes relacionadas

Hospital Ordem da Trindade

SAGIES-Seg. Saúde Trabalho, SA

Instituto Cuf- Diagn. E Tratamento, Hospital CUF

31-dez-21

Vendas e
prestação
serviços

213 853

393 423

Compras e
aquisição de

serviços

1 268 186

141

Vendas e
prestação
serviços

31-dez-20

Com pras e
aquisição de

serviços

100 281

172 704

117

902 91C

Total 607 276 1 268 326 273 102 902 91C

Partes relacionadas:

Hospital da Ordem da Trindade, SA

Hospital CUF Porto

Saldos a 31 de dezembro
de 2021

Saldo
devedor

53 761

405,36

Saldo credor

903 680

318

Saldos a 31 de dezembro
de 2020

Saldo
devedor

20 025

405

Saldo credor

880 788

318

SAGIES Segurança e Saúde no Trabalho SA 353 079 141 146 151 3 96e
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BALANÇO HOT

Activo
Não corrente

Activos por impostos diferidos

Demonstrações Financeiras (euros)
31 de dezembro de 2021

/,

31 dezembro 2021

603

603

Corrente
Inventários
Clientes
Outros créditos a receber

Caixa e depósitos bancários

Total do Activo das actividades associados HOT

Capital próprio

Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital

154 216
561 341

38 331
56 070

809 959

810 562

-8

-8

Resultado líquido do periodo

Total do Capital Próprio

Fornecedores
Adiantamento de clientes
Outras dívidas a pagar

Total do Passivo

Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo das actividades
associados HOT

771 516
20 586
18 468

810 571

810 563

CLã-, I,"«*,Jo
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS HOT

Vendas e serviços prestados
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Demonstrações Financeiras (euros) .----•
31 de dezembro d•î• 1 •.,/

31 dezembro 202"1 X
,

-

979 31

(14 741 •,•'•
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado liquido do exercício

28'
(1 884

3 67E

3 67E

(4 141

-46,j

45;

-I

./

29. Eventos subsequentes

Decorrente da alienação da farmácia comunitária e da consequente libertação do espaço, este encontra-se

em fase de obras para ser entregue à Clinica Médis. Neste momento, o contrato de arrendamento já se

encontra assinado e a Médis espera o licenciamento por parte da CMP.

Sem colocar em questão o dever ético primordial de garantir a segurança dos utentes e dos profissionais

(particularmente em cenário de pandemia) e o apoio aos Irmãos e de cuidar da estrutura patrimonial da

Ordem num cenário macroeconómico de extraordinária incerteza, os dois principais projetos serão:

A conclusão das obras de reabilitação de todo o quarteirão que permite o licenciamento do hospital

na Entidade Reguladora da Saúde (e demais entidades) e transferir todos os acordos para a

sociedade "HOT, SA." bem como proceder à venda da globalidade da participação maioritária que

a Ordem da Trindade tem nessa sociedade;

O desenvolvimento do projeto de cuidados domiciliários e de monitorização remota de pacientes

que será desenvolvido pela sociedade "Ordem da Trindade em Casa- Cuidados Domiciliários, S.A."

constituída no final de 2021 e cujo capital é integralmente detido pela Ordem da Trindade.

As medidas adotadas tiveram em consideração a melhor informação disponível nesta data, havendo um

quadro de incerteza e risco associados à evolução da pandemia. O mais recente e muito preocupante

conflito armado na Europa, coloca um risco e grau de incerteza mais elevado, nomeadamente ao nível das
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pressões inflacionistas e na antecipação da já espectável subida das taxas de juros. No entanto, o órgão

de gestão mantém a convicção de que não afetará a manutenção da continuidade da Instituição.

Não existem mais acontecimentos subsequentes a 31 de dezembro de 2021 que possam ter impacto

material nas demonstrações financeiras apresentadas.

30. Informação adicional COVlD-19

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou de pandemia mundial provocada pelo

virus COVlD-19. O Estado português por sua vez em 18 de março de 2020 declarou o Estado de Emergência

em Portugal, pela primeira vez desde de 25 Abril de 1974, impondo restrições das liberdades e garantias

dos cidadãos.

No quadro da contingência provocada pelo COVlD 19, a Ordem da Trindade foi obrigada a tomar um

conjunto de medidas operacionais para sustentar a sua operação e garantir os melhores níveis de segurança

aos seus utentes e profissionais e que mantêm até ao dia de hoje, com impacto nos gastos da atividade.

Implicou também medidas de segurança adicionais na gestão dos recursos afetos principalmente aos

cuidados de saúde, reorganizando os serviços de forma a mitigar a fragilização real ou potencial dos

recursos humanos, devido a risco de contaminação, quarentena ou apoio à família.

No decorrer de 2021, e por força das razões anteriormente explicadas, a Celestial Ordem Terceira da

Santissima Trindade reconhece que as medidas adotadas tiveram em consideração a melhor informação

disponível nesta data, havendo um quadro de incerteza associado à evolução futura que dependerá dos

efeitos da pandemia na economia. No entanto a Mesa Administração tem a forte convicção que não afetará

a manutenção da continuidade da Ordem.

Porto, 07 de março de 2022.

A Contabilista Certificada,

ri,c_ v'4

ministrativa,
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade (a Entidade), que

compreendem o balanço em 31 dezembro 2021 (que evidencia urn total de 40.851.860 euros e um total de fundos

patrimoniais de 27.553.247 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 181.208 euros), a demonstração dos

resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa

relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das

políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os

aspetos materiais, a posição financeira de Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade em 33 dezembro 2023 e o

seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com as Normas

Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e

orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas

normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo.

Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de

ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base

para a nossa opinião com reservas.

Ênfases

1. Conforme referido no Relatório de gestão e nas notas 13 e 14 do anexo, o valor da participação detida na sociedade

Hospital da Trindade, S.A, reclassificado no exercício anterior para a rubrica de Ativos não correntes detidos para venda

em virtude de o órgão de gestão estar convicto que, na altura da preparação das respetivas demonsLrações financeiras,

nos termos do acordo celebrado com o Grupo CUF, estariam reunidas as condições para concretizar a sua alienação em

2021, acabou por não ocorrer dados os atrasos verificados na obras de reabilitação do edificio. Manteve-se, assim, essa

reclassificação uma vez que as obras se encontram praticamente finalizadas nesta data, o que permitirá cumprir as

cûndições contratualizadas e concretizar a venda da participação no exercício de 2022.
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2. Ainda relativamente à atienaçåo da participação detida no Hospital da Trindade, S.A., e conforme detalhes incluídos

na nota 22 do Anexo, foram autonomizados em rubricas próprias do Ativo e Passivo (cerca de 810.600 euros) e da

Demonstração de resultados (8 euros) os respetivûs saldos agregados das atividades associadas, que ainda estão

tituladas pela Entidade e que, assim que concretizada a venda da participação, tenderão para zero.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira,

o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato

Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparaçåo de demonstrações

financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro;

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliaçåo da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que

possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira

da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo

estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião.

Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo

com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro

e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões

económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo

profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro,

concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria

que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma

dìstorção material devido a fraude é maior do que o risco de nåo detetar uma distorção material devido a erro, dado

que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao

controlo interno
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obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber

procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre

a eficácia do controlo interno da Entidade;

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabit[sticas e

respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de geståo, do pressuposto da continuidade e, com base na prova

de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que

possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se

concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações

relacionadas indu[das nas demonstraçÕes financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a

nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém,

acontecimentos ou condiçÕes futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as dìvulgações, e

se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir

uma apresentação apropriada;

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da

auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno

identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão

com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de

acordo com os requísitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é coerente com as

demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não

identificámos incorreções materiais.

Porto, 21 março 2022.

I

(Sérgio Paulo Esteves de Poças Falcão, ROC 751), em representação de

Álvaro, Falcão & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
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Parecer da Junta Consultiva relativo à proposta da Mesa Administrativa de
Relatório e Contas do Exercício de 2021

Nos termos dos Estatutos da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, a Junta

Consultiva acompanhou com regularidade a ação desenvolvida pela Mesa Administrativa
durante o exercício de 2021 e igualmente examinou o Relatório de Gestão, o Balanço e a
Demonstração de Resultados apresentados, os quais, ouvidos também o Revisor Oficial de
Contas e a Contabilista Certificada, descrevem em nossa opinião com exatidão a situação

económica e financeira desta Instituição.

° Do ponto de vista económico, verificou esta Junta a existência de um Resultado
Líquido do Exercício de 2021 negativo, no valor de 181.216 Curos, representando
uma evolução favorável, face ao ano anterior, de 58.524 �uros, mas desfavorável,
relativamente ao Orçamentado, de 1.019.621 �uros.

A análise quantitativa das diferentes rubricas que compõem as Demonstrações Financeiras
deverá ser complementada essencialmente tendo em conta:

Os diferentes impactos decorrentes da implementaçåo do Projeto de Reestruturação

da Ordem da Trindade, aprovado na Assembleia Geral de 16 de novembro de 2018;

A Pandemia Covidl9 continuou a impactar negativamente o desempenho da Ordem
neste exercício, fator que também é indispensável considerar na análise aos
Resultados do Exercício, designadamente devido à derrapagem na concretização da
transaçåo com a José de Mello Saúde do Hospital da Ordem.

Do ponto de vista da formaçåo dos Resultados Líquidos do Exercício, importa analisar a
evolução verificada nas rubricas de Rendimentos Totais e de Gastos Totais.

Rua da Trindade, 115 geral@ordemtrindade.pt

4000 541 - Porto +351 222 075 901

www.ordemtrindade.pt
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Assim:

¯ Os Rendimentos Totais tiveram uma redução de 89.637 �uros (- 2,1%) relativamente
ao ano anterior e uma variaçåo desfavorável de 2.121.642 �uros (- 34%) face ao
Orçamentado.

¯ Já no que respeita aos Gastos Totais, estes reduziram-se em 147.851 �uros (-3,3%)
relativamente ao ano anterior e uma variação favorãvel de 1.101.564 �uros (-20,4%)
face ao Orçamentado.

2- Relativamente à Situação Patrimonial, espelhada pelo Balanço, destacamos os seguintes
aspetos:

¯ O Ativo registou um aumento de 5.073.060 �uros, cerca de +14,2%;
¯ O Passivo registou um aumento de 4.797.819 �uros, cerca de +56,3%;
¯ Os Fundos Patrimoniais aumentaram 275.240 �uros, cerca de +1%.

As explicações para as variações observadas, quer relativamente ao Exercício anterior, quer
em relação ao Orçamento, encontram-se detalhadas no Relatório de Gestão apresentado
pela Mesa Administrativa.

Esta Junta Consultiva continua convicta de que a concretizaçåo do Projeto de
Reestruturação em curso viabilizará o sucesso desta Instituição centenária na prossecução

dos seus Princípios e Objetivos consagrados estatutariamente pelos seus Irmãos,
permitindo assim a concretização da Missão Social que está na sua génese.

Rua da Trindade, 115 geral@ordemtrindade.pt

4000-542 - Porto +351 222 075 901
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Nesta conformidade, a Junta Consultiva nos termos da alínea c), do no. 1 do artigo 32.° dos
Estatutos, é de opiniåo que a Assembleia Geral:

1. Aprove o Relatõrio, o Balanço e as Contas apresentadas pela Mesa Administrativa;

2. Aprove, igualmente a proposta, constante do Relatório da Mesa Administrativa, dos
Resultados Líquidos do Exercício serem transferidos para Resultados Transitados;

3. Aprove um voto de louvor à Mesa Administrativa pela dedicação e empenhamento,
tendo em conta as dificuldades sentidas pelos impactos na atividade decorrentes da
situação epidemiológica ocorrida;

4. Aprove, também um voto de louvor a todos os funcionários e colaboradores da
Instituição, pela dedicação e empenhamento tendo em conta as dificuldades sentidas
pelos impactos na atividade decorrentes da situação epidemiológica ocorrida;

5. Aprove as justas palavras de saudade dedicadas a todos os Irmãos falecidos.

Pela Junta Consultiva
Assinado por:.•l•_{i•j••nes Mend«s
Num. de Identif?eaÇã6:TJTZ•ZZ•2r
Data: 2022.03.31 16:03:30+01'00'

• CHAVE MÓVEL.
@ G @ @

(Dr. Carlos Manuel Antunes Mendes)
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