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1. Introdução 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel vem, de acordo com as 

disposições legais e compromissorias, submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o 

Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019. 

O Plano de Atividades e Orçamento é um documento que orientará toda a atividade da Misericórdia durante 

o próximo ano, a partir do qual, se definem os objetivos, as estratégias, as metodologias, os investimentos, 

os desinvestimentos, as restruturações, assim como, os meios e recursos necessários para a sua execução. 

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes: Plano de Atividades que permite dar a conhecer 

as atividades que cada resposta social pretende desenvolver, ao longo do próximo ano, e o Plano Orçamental, 

elaborado com base em dados previsionais e dados contabilisticos tendo em conta, o orçamento do ano 

corrente, a execução do ano 2017 e a execução de parte do ano corrente. Para concretização dos objetivos 

do próximo ano vamos dar continuidade à politica de bom relacionamento institucional, preferencialmente 

enriquecendo esse relacionamento com o exterior, ainda envolvendo mais a Misericórdia com outras 

entidades e com comunidade em geral.  No âmbito das comissões Municipais, dos apoios e dos projetos 

comunitários pretende, manter e aprofundar as boas relações com os diferentes parceiros, designadamente, 

Câmara Municipal, Junta de Freguesia e restantes parceiros sociais locais e regionais. 

Manter e elevar uma gestão institucional rigorosa e com justiça social, melhorando sucessivamente a 

qualidade dos serviços prestados e alargando o numero de resposta social são pilares e premissas a perseguir 

nos próximos anos.  

Enquanto Instituição do terceiro setor temos vindo a pugnar por uma melhoria constante da qualidade de 

vida dos nossos utentes e, é nesse sentido que, para o ano 2019 é nossa prioridade, dar finalmente inicio à 

execução do projeto Ampliação e Remodelação do Edifício de ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, assim 

como, realizar várias obras de manutenção, recuperação e remodelação de alguns equipamentos, sendo a 

sua execução importante para continuarmos a cumprir a nossa missão. É neste contexto e com esta 

determinação que a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, perseguindo a sua missão, 

continuará a procurar soluções e a dar respostas que possam ir ao encontro das necessidades das pessoas e 

dando apoio aqueles que são mais desfavorecidas, e a grupos sociais mais vulneráveis. 

É nosso objetivo principal assumir uma atitude de responsabilidade social, com meios disponiveis e numa 

lógica de gestão equilibrada e sustentada dos nossos recursos, procuraremos basear a nossa intervenção na  

melhoria continua e nas boas práticas, na humanização dos nossos serviços, na qualificação das nossas 

respostas e nos nossos colaboradores. 
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3. Objetivos para o Ano 2019 

� OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  

Os objetivos estratégicos foram alinhados de acordo com a missão, visão e os valores da Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, só assim conseguimos crescer, dinamizar e qualificar a nossa 

Misericórdia. 

Para 2019 temos como objetivos estratégicos:  

• Preservar a identidade da instituição e o seu posicionamento na esfera de intervenção social, acautelar 

a autonomia e a sustentabilidade;  

• Reforçar as relações de proximidade com todos os parceiros;  

• Promover a capacitação contínua de todos os recursos humanos, tendo em conta as necessidades de 

inovação e qualidade;  

• Responder às necessidades dos utentes e da comunidade; 

• Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição; 

• Desenvolver uma política de voluntariado.  

 

Estratégia – 5M´s 
Plurianual 

 

Mais Qualidade – Aumento progressivo dos padrões de qualidade nos serviços que prestamos a 

Utentes e Colaboradores 
 

Melhores Equipamentos (instalações) e Serviços Mais Modernos 

 

Mais Ambição – Projetar o futuro, Sustentabilidade e Novos Desafios 

 

Melhor Gestão do Património – Adequação e revitalização 

 

Mais Liderança a nível Local e Regional 

 
 

� OBJECTIVOS OPERACIONAIS  

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel tem como objetivos operacionais:  

• Desmaterialização documental;  

• Inicio das obras de Ampliação e Remodelação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 

• Remodelar o espaço exterior da Instituição;  
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• Remodelar o mobiliário do ATL e Centro Jovens;  

• Promover ações de formação/qualificação dos colaboradores onde seja identificada a necessidade de 

reforço de competências; 

• Conservar e manter todo o património, móvel e imóvel em plenas condições de utilização;  

• Continuar a dinamizar a organização e o funcionamento dos serviços;  

• Continuar o processo de implementação de boas práticas em todas as respostas sociais, que visem 

qualificar os serviços que prestamos em conformidade com as orientações do Instituto de Segurança 

Social;  

• Continuar a apoiar e a participar ativamente no Concelho Local de Ação Social (CLAS/SBA); 

• Manter a participação e representação nas diversas comissões municipais de Proteção Civil, Habitação 

Social, de Educação, na CPCJ e no Grupo Social;   

• Manter e desenvolver as relações de parceria com o Instituto de Segurança Social, com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, Instituto de Reinserção Social, a Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, Junta de Freguesia e demais entidades que connosco colaboram;  

• Manter e desenvolver as relações de cooperação com as famílias; 

•  Manter atualizado o site da instituição com o objetivo de promover a divulgação da atividade da 

instituição; 

• Monitorizar e acompanhar a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e das 

respetivas politicas definidas para esta Misericórdia; 

• Conservar o património rústico da instituição, dando-lhe utilização e a possível rentabilidade; 

• Continuar a ação de requalificação e manutenção do património imobiliário em geral, não afeto às 

respostas sociais; 

• Preparar e estudar a abertura de novas respostas sociais, que respondam às oportunidades e as 

necessidades. 

Queremos reforçar ainda mais a cooperação, estando disponíveis para colaborarmos com outras 

organizações que prosseguem idênticos objetivos, em particular dentro da nossa igreja católica. 

Esta Misericórdia necessitará da colaboração de todos, sabendo que nunca seremos de mais para cumprir 

estes objetivos, para disponibilizar instalações dignas e para apoiar todos aqueles que mais precisam de 

acolhimento e cuidados. Contaremos com a generosidade de beneméritos, como até aqui, que sempre foram 

agentes diferenciadores e que nos permitem converter donativos em apoios e ajudas aos São-brasenses mais 

necessitados. Damos garantia que a nossa Misericórdia honrará todas as suas vontades, presentes e futuras, 

de forma os beneméritos saibam que serão cumpridas.  
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4. Áreas de Intervenção 
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5. Plano de Atividades 

5.1 Atividades Globais 

Irmandade 

A Irmandade desta Misericórdia conta atualmente com 46 Irmãos. É a Irmandade, e os seus Irmãos, os pilares 

desta Instituição e são eles que tomam as decisões maiores e mais importantes da vida desta Misericórdia. 

Tem um papel central e fundamental. 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel irá continuar a desenvolver 

esforços para envolver, ainda mais, os Irmãos na vida desta Misericórdia, nomeadamente: 

• Fortalecer a condição de Irmão 

Aumentar as parcerias e protocolos em diferentes áreas da saúde e lazer, benefeciando os irmãos de 

condições especiais; 

• Fortalecer os laços com os Irmãos 

Aumentar a responsabilidade e o compromisso dos irmãos para com a Santa Casa da Misericórdia, 

fortalecendo os laços, como por exemplo, continuar a efetuar cerimónias de acolhimento dos novos 

irmãos, distinção dos irmãos mais antigos, trajar com a Opa regularmente nas cerimónias religiosas; 

• Aumentar o número de Irmãos 

É necessário renovar e aumentar o número de Irmãos, mas que se identificam com os fins 

Compromissórios, e que tenham condições para de uma forma imparcial, justa e adequada possam 

dar continuidade à missão desta Irmandade; 

• Assegurar a transmissão de informação 

Continuar a promover uma politica de informação através dos canais de comunicação (site e boletim 

informativo MisericórdiAtiva que permita dar a conhecer as atividades desenvolvidas, o papel e a 

importância da Misericórdia na nossa comunidade). 

Recursos Humanos 

A equipa da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel é formada por mais de 80 colaboradores das 

mais diversificadas áreas de formação profissional e por 15 irmãos voluntários que representam os Órgãos 

Sociais desta Misericórdia. 

A qualificação dos Recursos Humanos constitui-se como uma das nossas prioridades, porque consideramos 

que o capital humano é a mais-valia de qualquer organização. Só a promoção do conhecimento, a inovação 
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e a renovação constante, permitirão um desenvolvimento sustentado e competitivo.  

Desta forma a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel pretente para 2019 os seguintes objetivos: 

• Continuar a implementar politicas de formação adequada às necessidades e às exigências dos 

serviços, motivação e desenvolvimento profissional; 

• Manter a politica de contratação das Medidas de Apoio ao Emprego e outras promovidas pelo IEFP 

para novos recrutamentos, permitindo assim baixar os custos com pessoal e preparar novos 

profissionais para funções futuras na Instituição; 

• Assegurar o controlo orçamental, através do cumprimento dos quadros de pessoal determinados por 

resposta social, tendo por base os acordos e protocolos de cooperação estabelecidos com a 

Segurança Social; 

• Assegurar a revisão dos vencimentos em função da alteração das tabelas salariais, a negociar 

futuramente com os sindicados, ou criar mecanismos compensatórios que permitam compensar os 

colaboradores que não usufruem da Remuneração Mínima Obrigatória. 

• Continuar a implementar critérios de seleção e recrutamento de colaboradores, adequados para 

cada uma das categorias profissionais, com vista à seleção do melhor candidato para o desempenho 

de cada funções necessárias. 

 É nosso objetivo conceder aos nossos colaboradores um Caderno de Benefícios e Regalias com o propósito 

de incrementar os níveis vinculação e de motivação, tais como: 

• Continuar a implementar progressivamente o sistema de Avaliação e Desempenho para todos os 

colaboradores, de todas as Respostas Sociais, de forma a reconhecer os comportamentos e 

qualidade de serviço prestado pelos colaboradores no desempenho das suas funções, concedendo, 

assim, o seu desenvolvimento profissional, promoção e evolução na carreira; 

• Atribuição de um cartão de colaborador, para que este possa usufruir benefícios em alguns serviços 

de Empresas/Instituições, com as quais esta Misericórdia possa a vir a estabelecer parceria; 

• Organização de passeios e convívios anuais. 

5.2 Apoio à Terceira Idade e Apoio à Comunidade 

ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – ERPI – é uma Resposta Social a pensar naquelas pessoas que, 

por razões familiares, estão em situação de solidão, isolamento, dependência, perda de autonomia ou por 

insegurança necessitem de alojamento, cuidado e vigilância durante 24 horas por dia. 
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Atendendo a que os utentes institucionalizados evoluem para situações de fragilidade geriátrica, 

dependência e/ou demência, obrigam a um esforço de adaptação, qualificação ambiental e profissional, 

continuaremos o esforço para responder às necessidades atuais dos indivíduos e dar cumprimento às 

exigências legais atuais. Para responder a esse esforço contamos com uma equipa multidisciplinar, composta 

por duas diretoras técnicas, enfermeiros, animadora, psicóloga, assistente social, trabalhadores de serviços 

gerais, ajudantes de lar, entre outros recursos humanos que dão apoio a esta resposta social. 

Para o próximo ano os principais objetivos são os seguintes: 

• Garantir um reajustamento nos Planos Individuais de Cuidados (PIC) dos utentes 

Dar continuidade à (re)construção e ao reajustamento dos Planos Individuais de Cuidados (PIC) dos 

utentes. O PIC é um instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as respostas 

às necessidades dos utentes, expetativas e potenciais de desenvolvimento identificados em conjunto 

com o próprio utente e/ou familiar. Passando os mesmos PIC’s a serem informatizados, cujo os 

procedimentos e formalismos ficarão aligeirados; 

• Ações de esclarecimentos internos dirigidos aos colaboradores 

Realização de ações de esclarecimentos internos dirigidos aos colaboradores, definição e 

implementação de procedimentos, tendo como objetivo principal a melhoria permanente da qualidade 

do serviço prestado e consequentemente a satisfação e qualidade de vida dos utentes e/ou familiares; 

• Ações de formação interna 

Desenvolver ações de formação interna destinada a vários serviços, tendo como objetivo a preparação e 

qualificação dos profissionais para a prestação de serviços com uma maior qualidade técnica;   

• Atividades de Animação Sociocultural 

Continuar com as atividades semanais e diárias cujos objetivos, visam prevenir e retardar as dificuldades 

características desta faixa etária, explorando e incentivando as suas potencialidades, de forma a 

promover o seu bem-estar social e psicólogo, e um envelhecimento cada vez mais ativo e dinâmico.  

• Projeto de Remodelação da ERPI 

Arranque das obras de Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

Estrutura com mais de 30 anos. Um investimento total estimado de mais de dois milhões de euros, para 

este ano está previsto o arranque da obra no segundo semestre. Foi efetuada uma Candidatura a fundos 

comunitários do CresAlgarve 2020 que permitira, em caso de aprovação, avançar como uma remodelação 

muito exigente do edifício. A candidatura foi apresentada em 17 de Setembro, ao FEDER, e aguardamos 

a sua análise e aprovação; 
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• Substituição de camas e outros equipamentos  

Aquisição e substituição de mais um grupo de camas articuladas, modelos mais recentes e com outras 

características e capacidades de mobilidade para cumprir o objetivo de melhor servir os nossos utentes, 

assim pequenos outros equipamentos e utensílios que permitam aumentar a qualidade; 

• Mais qualidade e consolidação do Plano de Animação 

Vamos dar continuidade e aperfeiçoamento ao programa de melhoria da qualidade geral dos serviços 

prestados na ERPI – iniciado a 14 de Agosto de 2017 – e que visa mais conforto, mais vigilância, maior 

cuidado e mais carinho aos nossos utentes. Com a nova equipa de animação será possível consolidar o 

Novo Plano de Animação, que foi reiniciado em meados do corrente ano e que trouxe uma nova dinâmica 

na vida dos nossos utentes e da instituição; 

• Médico de Apoio  

Não foi possível adequar um espaço para consultório médico e não foi possível contratar um Médico de 

Clínica Geral e Familiar. No entanto mantemos esta vontade e necessidade, que desenvolva ações através 

de quatro tipologias: Consulta de Admissão, Consulta de Acompanhamento (não pode nem deve 

substituir o Médico de Família), Validação e Acompanhamento da ação da equipa de enfermagem, 

Prescrição de Medicação meramente rotineira. Será uma mais-valia, assim como já acontece em algumas 

Misericórdias, a contratação de um Médico. 

Centros de Dia (Acoplado e Novo) 

Os Centros de Dia são duas Resposta Sociais, que pretende dar continuidade à prestação de um conjunto de 

serviços que contribuem para o bem-estar do Idoso, tais como: 

� Refeições (pequeno-almoço, almoço lanche e jantar); 

� Cuidados de Higiene Pessoal; 

� Tratamento de Roupas; 

� Convívio, Ocupação dos tempos livres e animação. 

É nosso objetivo continuar a direcionar esforços, a fim de evitar o isolamento das pessoas idosas, 

contribuindo esta Resposta Social, para um acréscimo na qualidade de vida tanto para os Utentes como para 

as suas famílias, que deixam durante o dia, os seus familiares, ao nosso cuidado. 

É também necessário reforçar a qualidade deste serviço, seja no acompanhamento dos utentes, seja na 

animação ou nas atividades que desenvolvem. Reforçar a parceria entre o programa de animação da ERPI e 

o programa de Animação dos Centros de Dia. Nos últimos meses a procura desta resposta aumentou 
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significativamente. A frequência da resposta social, neste momento, acerca-se ao número contratado no 

acordo de cooperação. O que levou a Mesa Administrativa a candidatar-se ao programa PROCOOP para 

alargamento do acordo de cooperação, no sentido de alargar a resposta aos utentes. É necessário, durante 

o decorrer de 2019, voltar a equacionar fornecer meio de transporte para utentes e a abertura ao fim-de-

semana para melhor servir os nossos utentes e as suas famílias. Neste momento temos um edifício novo, 

bem preparado e totalmente equipado que não está a ser devidamente utilizado. 

Refeitório Social e Cantina Social 

Estas respostas sociais funcionam nas proximidades do edifício da ERPI e tem como objetivo suprir as 

necessidades alimentares dos indivíduos e famílias mais desfavorecidas, através da disponibilização de 

refeições para consumo nas próprias instalações e para levar para a residência. 

Os utentes que frequentam esta valência são de sua maioria pessoas com Rendimento Social de Inserção, do 

qual somos parceiros, e indivíduos com casos de desequilíbrios sociais diversos e nítida carência alimentar. 

O objetivo destas valências é apoiar as famílias em situação económica desfavorável e em situação de 

exclusão social nomeadamente: sem abrigo, toxicodependentes, ex-reclusos, alcoólicos em recuperação e 

doentes do foro psiquiátrico, assim como, imigrantes e população flutuante do nosso concelho. A Santa Casa 

da Misericórdia para além da distribuição de refeições, e em parceria com outras Instituições, pretende focar 

a ação na promoção da inserção ou reinserção no mercado de trabalho, no sentido de promover a sua 

autonomia e inclusão social. 

Já estava previsto, pela Segurança Social, o encerramento em 2017 desta resposta social de Cantina Social. 

No entanto, este anúncio já foi efetuado diversas vezes, mas ainda não aconteceu. Manda o princípio da 

prudência manter esta resposta social no nosso plano de atividades e o seu respetivo orçamento. Embora se 

necessário a Misericórdia, por si só ou com um novo parceiro, manterá este serviço à disposição da 

comunidade. 

Serviço de Apoio Domiciliário e Apoio Domiciliário Integrado 

O Serviço de Apoio Domiciliário – SAD – e o Apoio Domiciliário Integrado – ADI – caracterizam-se, por serem 

Resposta Sociais que organizam serviços para pessoas em situação de dependência e que não conseguem 

assegurar as suas necessidades básicas, tem acesso a um conjunto de serviços que visam a satisfação dessas 

mesmas necessidades básicas e específicas na sua própria residência. 

Em 2019, dar-se-á continuidade à prestação de um conjunto de serviços dirigidos à população idosa que 

contribuirão para a sua manutenção no meio sócio-familiar e para a satisfação das suas necessidades básicas: 
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� Prestação de cuidados de higiene e conforto; 

� Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados; 

�  Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica; 

� Tratamento de roupas de uso pessoal do utente. 

Este conjunto de serviços é prestado no domicílio contribuindo para a promoção da sua autonomia. 

Pretendemos garantir a qualificação dos profissionais, tendo como objetivo melhorar e satisfazer as 

necessidades básicas dos nossos utentes, contribuir para qualidade de vida e retardar ou evitar a sua 

institucionalização, desenvolver ações tendentes a aumentar os utentes nesta Resposta Social. 

Para o próximo ano temos como principais objetivos os seguintes: 

• Implementar um instrumento semelhante ao Plano Individual de Cuidados (PIC) dos utentes 

Dar início à construção e manutenção dos Planos Individuais de Cuidados (PIC) dos utentes: O Plano 

Individual de Cuidados (PIC) é um instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas 

as respostas às necessidades, expetativas e potenciais de desenvolvimento identificados em conjunto 

com o utente e/ou familiar; 

• Melhorar o serviço de fornecimento de refeições 

Melhorar e adaptar as malas das viaturas existentes do Apoio Domiciliário com equipamento adequado. 

Reforçar o serviço com a nova viatura adquirida ainda no decorrer deste corrente ano; 

• Criar/Apoiar serviços complementares de apoio ao serviço domiciliário 

Dar continuidade no apoio a assistência de medicamentos (gestão e administração). Implementar, no 

decorrer do ano, o serviço de cuidados de enfermagem ao domicílio, monitorizando dentro do possível 

os sinais vitais dos utentes, de forma a minimizar os riscos do isolamento e da falta de assistência; 

• Serviços de animação e inclusão 

Desenhar e implementar a extensão dos serviços de animação aos utentes do apoio domiciliário, através 

de meios e ações que permitam incluir estes utentes na vida diária da instituição. 

5.3 Centro Infantil António Calçada 

Creche e Pré-Escolar 

A Creche e o Pré-escolar são duas Respostas Sociais do Centro Infantil António Calçada vocacionadas para 

acolher crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade. 

Aqui é proporcionado às crianças um vasto conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas que contribuem 
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para o seu desenvolvimento educacional, emocional, motor, cognitivo e social em função da idade e 

necessidades específicas das crianças. 

Porque as crianças são o futuro, a nossa Misericórdia tem como objetivo global para resposta social ser uma 

referência na educação, oferecendo um serviço de qualidade, apoiado por profissionais especializados, com 

grande experiencia e dinâmica nestas duas áreas de atuação. 

É necessário definir um plano de melhoria contínua dos serviços que prestamos, nestas duas unidades. Plano 

de intervenção curricular e de melhoria das condições de bem-estar e de satisfação dos utentes. 

Há semelhança de anos anteriores e a pensar nos utentes, iremos continuar a executar obras de manutenção 

e conservação do Centro Infantil, no seu interior e exterior, de forma a cumprir as exigências de segurança e 

qualidade necessárias. Está definido realizar obras de reparação e melhoria na cozinha da unidade, melhorias 

nas salas, substituição do equipamento do parque infantil, substituição de algum mobiliário e reparações 

exteriores. 

As duas respostas sociais estão instaladas num edifício com cinquenta anos, é importante iniciar, em 2019, 

um levantamento topográfico e arquitetónico do edifício para verificação das condições existentes, para 

realizar um projeto de remodelação com vista a realização de obras de requalificação. 

Atividades dos Tempos Livres e Centro Jovens 

Atividades dos Tempos Livres – ATL – e o Centro Jovens são Respostas Sociais que ambas visam a ocupação 

dos Tempos Livres das crianças que frequentam o 1º e o 2º ciclo do Ensino Básico e das respetivas 

interrupções letivas. 

Estas Respostas Sociais funcionam a tempo parcial e visam essencialmente o prolongamento do horário de 

funcionamento escolar e encontram-se disponíveis a tempo inteiro, na altura de interrupções Letivas (férias 

de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal). 

Neste Plano de Atividades para o ano de 2019, para além de pretendermos continuar a dar apoio à realização 

das atividades escolares e em toda a atividade pedagógicas, lúdicas e recreativas, é nosso objetivo: 

• Melhorar a qualidade do serviço do CATL, ao longo do ano letivo, bem como no período de férias  

Reestruturar a metodologia da gestão do período não escolar, desdobrando em vários grupos face às faixas 

etária, definindo planificações de acordo com a faixa etária; 

• Reforçar a participação dos utentes em atividades  

Divulgar junto das crianças e Pais/Familiares o Plano Anual de Atividades bem como o Projeto Anual do CATL 

e motivar as crianças e jovens, reajustar a logística de modo a facilitar a participação das mesmas;  
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• Garantir o cumprimento de atividades extracurriculares 

Continuar com as atividades extracurriculares de Inglês e de Educação Física. Para o Centro Jovens 

pretendemos manter um professor de Matemática para dar apoio a esta disciplina. 

5.4 Museu do Traje 

Apresentação 

O Museu do Traje de São Brás de Alportel (MuT) localiza-se no interior do Algarve, num contexto rural que 

cresceu em boa parte, em torno da atividade rural e corticeira. 

Membro fundador e militante da Rede de Museus do Algarve (RMA), o MuT tem por missão “Preservar e 

comunicar as identidades local e regional, promovendo cruzamentos e constituindo-se como um lugar de 

integração e desenvolvimento da sua comunidade”. É, por isso, um museu cuja força intrínseca é o trabalho 

em rede (CASTELLS, 2011) que se encontra no cerne da sua criação, e que vem sendo desenvolvido em estreita 

relação com a sociedade local desde as suas origens em 1983. 

Este museu conta atualmente com uma equipa fixa de coletivos, associações, colaboradores/as, 

voluntários/as e um conjunto de práticas profundamente inspiradas nos princípios da Sociomusealogia as 

quais pretendem contribuir para a construção de um presente inclusivo, sustentável e culturalmente diverso. 

Neste caso, a aplicação da metodologia SoMus junto de uma equipa diversa, empenhada e com dinâmicas 

próprias, traduziu-se na emergência de quatro camadas diferentes de participação cultural estreitamente 

interligadas, as quais, para além de dar forma a um projeto de museologia em rede com a sociedade, 

permitiram definir o nome do modelo de gestão. 

In RIGS - Revista Interdisciplinar de Gestão Social, Novos Modelos de Gestão Participativa, Lorena S. Querol, 

UFBA Universidade Federal da Baía, Brasil, Maio-Agosto de 2017 

• Exposições  

O Museu continuará a apresentar a sua exposição principal “Engrenagens do Tempo” que se prolongará ainda 

pelos próximos 2 anos. Entretanto as tradições natalícias, as últimas doações recebidas e a atividade 

tradicional de fabrico de telhas e ladrilhosas existentes no nosso Concelho deverão ocupar parte importande 

do esforço do Museu nesta área das exposições. Simultâneamente as manutenções e melhoramentos de 

mostras existentes e a assistência expositiva a espaços museais externos de propriedade da Câmara 

Municipal, serão uma responsabilidade adicional. 

• Publicações 
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No ano de 2019 o Museu deverá promover a edição de 3 publicações: O 2º Volume de “Memórias de São 

Brás de Alportel”, da autoria de Afonso Cunha Duarte, a Nova Revista do Museu, em format ainda por definir 

e um folheto de divulgação do Museu. 

O conhecimento da história local e a divulgação do nosso Museu constituem o principal objetivo destas 

publicações. 

►Medidas de Auto-proteção - Casas Agrícolas do Museu 

As Medidas de Auto-proteção consistem num conjunto de procedimentos de organização e gestão da 

segurança e têm duas finalidades principais: a garantia da manutenção das condições de segurança definidas 

no projecto e a garantia de uma estrutura mínima de resposta a emergências. 

Será de esperar que o processo de implementação das Medidas de Auto-proteção do Edifício das Reservas e 

Ateliers entrem em execução plena no final de 2018. Em 2019 iremos avançar para o setor das Casas 

Agrícolas.  

►Aquisição de equipamentos  

Depois da aquisição de um palco que já entrou em uso, os Amigos do Museu deverão promover a aquisição 

de uma cobertura elevatória para o mesmo equipamento. 

Também serão adquiridas novas mesas que irão a pouco e pouco substituindo outras já muito usadas e 

esgotadas. Também está em estudo um sistema de armazenamento de cadeiras no espaço fechado existente 

sob o palco. 

►Projeto SoMus II  

Avaliar métodos de trabalho, pertinências e o envolvimento social e comunitário de duas museologias de 

raízes diametralmente diferentes: nórdica e latina são os principais objetivos deste projeto que tem contado 

com participantes de Portugal, Espanha, Finlândia e Suécia. 

Em 2019 deverá surgir a continuidade deste projeto com a integração de 4 novos membros passando assim 

para 8 o número de participantes ativos. O Museu do Traje em São Brás de Alportel continuará a ser o 

representante de Portugal. 

5.5 Agricultura 

A Misericórdia dispõe no seu património imobiliário de um conjunto muito significativo de propriedades 

rústicas, que essencialmente foram, no seu passado, utilizadas como explorações agrícolas de frutos secos. 

Propriedades que devem ser conservadas e valorizadas, respeitando quem nos legou este bens e cumprindo 
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a legislação em vigor no que concerne a limpeza e conservação.    

Estamos convitos que a rentabilidade deste património é difícil e certos que esta atividade ao longo dos 

últimos anos, tem vindo a baixar o seu rendimento proveniente sobretudo da venda de frutos secos colhidos 

nas propriedades, como é o exemplo do “Monte Varjão” ou ainda venda de cortiça que se retira da árvore 

no fim de um período de 9 anos. 

Vamos continuar e aumentar o número de terrenos intervencionados, limpos e preparados para a sua 

utilização ou exploração agrícola, também para cumprir a missão que muitos legadores nos incumbiram 

quando nos doaram os seus bens. 

Vamos reforçar este investimento, corrente, no ano de 2019, com a limpeza de terrenos, com a poda de 

árvores e na revitalização de explorações. Resultado desta atividade retiraremos lenha das arvores e 

“terrenos” para consumo próprio ou até venda em caso de excedente. 

Também está planeado continuar a recuperar algum património urbano, de apoio à atividade agrícola, como 

é o caso do “Monte Varjão”.   

Será elaborado um plano de utilização direta ou indireta, formado por uma bolsa de terrenos agrícolas, no 

sentido de lhes dar utilidade e a rentabilidade possível.  

Este ano prevê-se a venda dos frutos colhidos em 2018, do monte Varjão. 

5.6 Património – Investimento e Desinvestimento 

Na área do Património a Misericórdia continuará a cumprir o objetivo de reabilitar os imóveis degradados, 

visando aumentar a sua rentabilização, a sua utilidade e a sua valorização. Neste sentido, durante o ano de 

2019 irá ser iniciados os estudos, a reabilitação e a conservação de alguns imóveis que passamos a descrever 

neste ponto. 

Dispomos de um conjunto significativo de artigos urbanos e rústicos. Sendo que os rústicos praticamente não 

têm atividade e apenas alguns urbanos tem a sua atividade afeta às valências. Existe ainda um número 

significativo de prédios urbanos que não estão afetos a qualquer valência, nem tem qualquer utilização ou 

condições de utilização. 

Na consideração do compromisso social e dos acordos de parceria assinados vamos, se reunirmos mútuo 

acordo, afetar outros imóveis à habitação social. Afectação esta que não pressupõe qualquer custo de 

investimento ou recuperação dos imóveis.  

Rústicos – Como já foi referido no capítulo da agricultura, vamos no próximo ano trabalhar para definirmos 

uma estratégia de investimento para a conservação destes artigos, no sentido da sua preservação e para lhe 
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retirar utilidade. 

Urbanos – Devido à sua idade e falta de uso, alguns destes prédios estão degradados, a necessitar de 

intervenção e de (re)afetação a novo uso. Assim definimos projetar intervenções e atuar nos seguintes 

prédios urbanos: 

Projeto de Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário – 

estas obras foram candidatas ao programa CrescAlgarve2020, do FEDER, que prevê a possibilidade de 

financiamento das obras até 60% a fundo perdido. Conscientes que os fundos disponíveis são reduzidos, que 

a natureza do nosso projeto não prioritário e supondo que as candidaturas são muitas, será muito difícil a 

sua aprovação. No entanto a nossa apresentação de candidatura foi bem sustentada e fundamentada, que 

conta com o valor de 64.967,21€ de autofinanciamento, com cerca de 97.881,54€ do CresceAlgarve e de 

16.452,35€ de apoio Autárquico para o ano aqui planeado. 

Rua Luís de Camões – Largo da Praça Velha – Este prédio contínua em fase final de legalização, obtenção da 

propriedade horizontal, escritura pública e respetivos registos. Foi preciso, no decorrer do tempo, ultrapassar 

divergências e tratar de todo este processo, que é sempre moroso. Está previsto um projeto de remodelação 

a estudar e avançar com a 1ª Fase de Obras. 

Rua Poeta Bernardo Passos – Edifício contiguo ao Centro de Dia velho que foi adquirido em 2016 – Estudo e 

Anteprojeto – vamos iniciar uma abordagem de estudo e analise das possibilidades de edificação neste 

espaço. 

Legado de Maria Valagão Guerreiro – em Faro – Prédios em Co-propriedade com Santa Casa da Misericórdia 

de Faro e com Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais –AAPACDM. Está 

acordado entre as partes e já foi aprovado em Assembleia Geral da Misericórdia adquirirmos e realizarmos 

obras de melhoramentos no prédio sito na rua Ator Nascimento Fernandes, orçamentando um valor de 

35.350,00€ para aquisição, de uma das partes, e cerca de outro tanto para as respetivas obras.  

Casas no Javali – No decorrer do presente ano surgiu a oportunidade de adquirir um predio urbano e um 

outro rústico contíguo aos nossos no sitio do Javali. Oportunidade única e de baixo valor que fez aumentar 

quase para o dobro a área disponível neste local. Agora e através de parceria ou diretamente é necessário 

projetar e lançar mãos à obra.  

Casa da Fonte Mouro – este património, de pequena dimensão, está incluído num complexo habitacional, 

antigo monte de vários proprietários. É necessário revitalizar este património devoluto que está a prejudicar 

os próprios partilheiros, são obras e casas de pequenas dimensões que podem ser úteis. 
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Casa do Poço Largo – antes de qualquer intervenção, neste património, é necessário melhorar a 

acessibilidade a esta habitação. A confinante já cedeu verbalmente o muro para procedermos ao 

alargamento do acesso. Posteriormente é necessário avançar para um pequeno estudo de obra e para a sua 

concretização, tudo isto está previsto para o próximo ano.   

Casa da Campina – este habitação degradada está sinalizada e aprovada a sua alienação, em caso de 

necessidade, no entanto vai ser sujeita a um estudo prévio de viabilidade e de possibilidade de reconstrução 

e de melhorias. 

Centro Infantil António Calçada – vamos iniciar um projeto de estudo e de levantamento topográfico e 

arquitetónico de necessidades de todo o edifício, com vista projetar uma obra de remodelação total e 

profunda deste edificio com 50 anos anos de serviços prestados. Ao mesmo tempo que vamos realizando 

pequenas obras de melhorias, que não podem esperar, tanto no interior como no exterior, para colmatar as 

pequenas necessidades. Neste proxímo ano vamos intervir na Sala dos Coelhinhos e no parque de diversões, 

como obras maiores neste edificio. 

Museu do Traje – projetamos a conclusão das obras de obtenção da licença de utilização do edificio novo de 

reservas, iniciaremos o projeto de Medidas de Auto proteção das Casas Agricolas, manutenção dos espaços 

exteriores e desenvolvimento de um conjunto de pequenos investimentos e melhorias em todos o edificio, 

para além da normal manutenção.  

Desinvestimentos: No seguimento da deliberação da Assembleia Geral, de 2015, e da eventual necessidade 

de liquidez financeira da Misericórdia para realisar novos investimentos, continua previsto a concretização 

da alienação de Património no próximo ano 2019. Uma vez que durante o corrente ano não foi necessário a 

alienação, estas operações nem sequer foram iniciadas, tendo assim se salvaguardado este património que 

continua em fase revalorização. No entanto já procedemos à avaliação deste património, sendo este 

resultado o valor expectável da venda: 

Prédio urbano a norte da vila – 32.350,00€; 

Prédio urbano e rustico em Poço Largo, S. Romão – 84.500,00€; 

Prédio urbano e rustico no Peral – 123.000,00€; 

Prédio urbano Antiga Fabrica de Cortiça (1/3) – 46.000,00€. 



   

Plano de Atividades e Orçamento 2019 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel | NIF: 501461906  Página 20 

 

6 Orçamento 

O orçamento de funcionamento e o total aqui apresentado, para o ano de 2019, tem como base o histórico 

real e executado no ano 2018, valores de previsionais para 2018 e é baseado também na informação 

contabilística relatada no ano passado. 

A sua elaboração é baseada em dados previsionais, daí que o orçamento apresentado seja previsional, pois 

existem muitos fatores internos e externos que podem influenciar as rubricas de Rendimentos e Ganhos 

dificeis de prever e garantir. 

O orçamento global e total foi elaborado no critério de BASE 0. 

6.1 Número de utentes previstos 

As diferentes respostas sociais, que constituem os serviços prestados por esta Misericórdia, têm diferente 

“peso” nas contas, quer porque consomem diferentes recursos quer porque através delas se obtêm 

diferentes proveitos. Tendo em consideração o número de utentes médio, chegou-se à seguinte relação:  

 

Resposta Social 
Acordo de 

Cooperação 
Seg. Social 

Capacidade 
N.º Utentes 

atuais 

N.º Utentes 
previstos 

2019 

A
p

o
io

 à
 3

ª 
Id

ad
e 

ERPI 75 85 75  75 

Centro de Dia 10 10 8  10 

Centro de Dia Novo 26 60 24  26 

A
p

o
io

à 
C

o
m

u
n

id
ad

e 

Apoio Domiciliário 20 20 17  20 

A. Domiciliário Integrado 5 5 3  5 

Cantina Social 5 40 7 10 

Refeitório Social 10 62 11 12 

A
p

o
io

 à
 In

fâ
n

ci
a Creche 58 58 52  58 

Pré-Escolar 74 75 74  74 

ATL 60 60 60  60 

Centro Jovens 40 60 37  40 
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6.2 Rendimentos 

Em relação aos Rendimentos, estes foram distribuidos pelas rubricas, que são apresentadas no quadro abaixo 

e para o funcionamento das diversas respostas sociais foram adoptados os seguintes critérios: 

� Contas 721 - Matriculas e Mensalidades – Ao valor médio praticado para no ano 2018, sem qualquer 

acréscimo; 

� Contas 7511 - Subsídios do CDSS Faro – Foi considerado o valor praticado pelo CDSS Faro para o ano 

de 2018, sem qualquer acréscimo; 

� Contas 78, 79 e Restantes – Aos valores reais do ano de 2017 foi aplicado um acréscimo de 2,00%. 

 
 

Rendimentos Orçamento 2019 % 

Vendas 1 530,00  0% 

Prestações de Serviços 809 599,84  42% 

Quotizações e Jóias dos associados 728,28  0% 

Subsídios da Segurança Social 890 662,20  46% 

Sub. Outras Entidades 67 180,15  3% 

Outros Subsídios 903,49  0% 

Outros Rendimentos e Ganhos 148 033,68  8% 

Juros Divid. E outros rend. Similares 9 981,04  1% 

Total 1 928 618,68 100% 
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Após a análise da conta exploração previsional verifica-se que o total dos Rendimentos Previstos são de 

1.928.618,68€. As Prestações de Serviços – mensalidades e serviços de cultura, representam a grande 

parcela dos rendimentos da nossa Instituição, e no presente orçamento, corresponde a 42%, prevendo-se 

um valor anual de 809.599,84€. A segunda rubrica mais significativa do orçamento, são os acordos de 

cooperação por parte do Centro Regional de Segurança Social e são previstos 890.662,20€, que corresponde 

a 46% do total dos rendimentos.  

Projetou-se também um rendimento das Quotizações e Jóias dos Associados de 728,28€. No campo das 

contribuições de setor público e autarquia, projetou-se um rendimento de 67.180,15€ e os outros subsídios 

e apoios um rendimento de 903,49€. 

Para a rubrica de outros rendimentos e ganhos prevê-se um rendimento de 148.033,68€ reprentando 8% do 

total do rendimento. 

Em relação às vendas, prevê-se uma venda de 1.530,00€ referente a produtos agrícolas. 

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares são previsto 9.981,04€. 

6.3 Gastos 

Em relação aos Gastos, estes foram distribuidos pelas rubricas, que são apresentadas no quadro abaixo e 

para o funcionamento das diversas respostas sociais foram adoptados os seguintes critérios: 

� Contas 63 – Custos com o pessoal – Ao valor médio praticado em 2017 foi aplicado um acréscimo de 

2,00% para cobrir eventuais acréscimos por mudança de categoria ou outras; 

� Contas 64 – Depreciações e reintegrações – Foi considerado o valor das amortizações correntes para 

de 2019, com inclusão do Imobilizado a adquirir no ano de 2019; 

�  Contas 61, 68, 69 e restantes – Aos valores reais do ano de 2017 foi aplicado um acréscimo de 2,00%; 

Gastos Orçamento 2019 % 

CMVMC 174 404,91  9% 

Fornecimento Serviço Externos 245 637,52  13% 

Gasto c/pessoal 1 219 479,29  63% 

Outras amortizações 275 452,84  14% 

Outros Gastos e perdas 13 644,12  1% 

Total 1 928 618,68 100% 
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O CMVMC representa 9% do valor total dos gastos. Em relação ao Fornecimento e Serviços Externos, esta 

rubrica diz respeito às necessidades básicas para o funcionamento da Instituição, representando na estrutura 

de gastos cerca de 245.637,52€. 

Os Gastos com o pessoal é a rubrica mais significativa, pois é previsto um gasto de 1.219.479,29€, 

representando cerca de 63% dos gastos totais. Na rubrica de Gastos de depreciações e amortizações, esta 

representa  cerca de 14% , resultante de investimentos a realizar em 2019. 

Os outros gastos ou perdas representam apenas 1% dos gastos totais. 

6.4 Orçamento de Investimento 

É uma preocupação constante da Mesa Administrativa, melhorar e alargar a oferta de serviços de qualidade 

e em simultâneo garantir a conservação e valorização do património da Instituição. 

Neste sentido e precavendo uma gestão rigorosa, prevê-se um investimento de 514.801,00€ distribuídos por 

vários equipamentos e edifícios que será financiado em 400.467,00€ por autofinanciamento, 97.882,00€ 

prevê a Santa Casa da Misericórdia angariar através de um programa comunitário ou outro e 16.452,00 € de 

protocolo com a autarquia e organismos locais. 

Os valores do Orçamento dos Investimentos, foram elaborados com base nos orçamentos solicitados e 

sobretudo em estimativas. 

 

São previsíveis os seguintes investimentos: 
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Investimento Previsto 
Auto 

Financiamento 
Subsidio Estado 

Outros 
Subsídios 

TOTAL 

Ativo Intangíveis         

Estudos Projetos 30 000,00 €   30 000,00 € 

Subtotal 30 000,00 €     30 000,00 € 

Ativos Fixos Tangíveis     

Edif. e outras Construções 209 967,00 € 97 882,00 € 16 452,00 € 324 301,00 € 

Equip. Básico 45 500,00 €   45 500,00 € 

Equipamento de Transporte 25 000,00 €     25 000,00 € 

Ferramentas e Utensílios 14 000,00 €   14 000,00 € 

Equipamento administrativo 5 000,00 €      5 000,00 € 

Subtotal 299 467,00 € 97 882,00 € 16 452,00 € 413 801,00 € 

Outros Ativ. Fixos Tangíveis         

Outros Ativ. Fixos Tangíveis 35 650,00 €   35 650,00 € 

Subtotal 35 650,00 €     35 650,00 € 

Investimentos Financeiros     

Investimentos em imóveis 35 350,00 €     35 350,00 € 

Subtotal 35 350,00 €     35 350,00 € 
     

TOTAL 400 467,00 € 97 882,00 € 16 452,00 € 514 801,00 € 

 

 

Analisando o quadro e o gráfico, importa referir que a maior parte do investimento previsto refere-se ao 

Ativo Fixo Tangível no valor de 413.801,00€, sendo o maior investimento previsto, em obras de recuperação 

e de melhoramento em edificios no valor de 324.301,00€, dos quais 114.334,00€ serão subsidiados. Este 

investimento inclui algumas obras de melhoramento de alguns espaços interiores e exteriores da instituição, 
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Auto Financiamento 30 000,00 209 967,00 45 500,00 25 000,00 14 000,00 5 000,00 35 650,00 35 350,00

Subsidio Estado 97 882,00

Outros Subsidios 16 452,00
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bem como a compra de equipamento básico no valor de 45.500,00€ de que será destinado a substituição de 

equipamentos do parque Infantil, renovação de mobiliário de refeitório no Centro Infantil. Na ERPI está 

previsto a aquisição de equipamentos e acessórios de camas articuladas e outra parte deste investimento 

será para aquisição de equipamentos para zonas comuns à Instituição, tais como equipamentos para 

incêndio e porta principal. 

Para 2019 está também previsto a aquisição de uma viatura ligeira de transporte de pessoas para apoio 

resposta social do serviço ERPI, com valor estimado de 25.000,00€, assim como a aquisição de equipamento 

administrativo e informático, no valor de 5.000,00€, e na aquisição de diversas ferramentas no valor de 

14.000,00€. 

É de salientar também que estão previstos 35.650,00€ para outros investimento, tais como no Museu de 

Traje está previsto a públicação “Revista Museu”, públicação de “Desdobrável/Folheto do Museu”, aquisição 

de cobertura elevatória para palco  e de mesas para uso no exterior. 

Para o ano de 2019 também está previsto o lançamento de projetos para Medidas Autoproteção Casa 

Agricolas. 

Em relação, aos ativos intangiveis um investimento de 30.000,00€ para despesas de projetos para alguns dos 

nossos imóveis. A Misericórdia prevê um investimento financeiro no valor de 35.350,00€, para a aquisição 

de ¼ do prédio urbano na Rua Ator Nascimento Fernandes em Faro. 

6.5 Orçamento de Desinvestimento 

Desinvestimento Previsto Valor 

Prédio Urbano / misto a Norte da Vila 32 350,00 € 

Prédio Urbano / misto no Poço Largo S. Romão 84 500,00 € 

Prédio Urbano Rústico no Peral 123 000,00 € 

Prédio Urbano Antiga Fábrica Cortiça 1/3 46 000,00 € 
  

TOTAL 285 850,00 € 

 

No campo dos desinvestimentos está previsto a alienação de património no valor de 285.850,00€, com a 

venda de quatro imóveis Urbanos, localizados no concelho de São Brás de Alportel, já aprovada em 

Assembleia Geral, cujo o negócio está dependente de propostas de eventuais interessados, sendo que este 

valor global compõe o total de autofinanciamento previsto.  

Contudo para fazer face aos investimentos é sempre necessário autofinanciamento, e apenas por verbas 

próprias, no entanto e na eventualidade de não se concretizara totalidade a venda dos prédios Urbanos, 
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dispõe a instituição da liquidez necessária a concretizar os seus projetos. 

Contamos também com um conjunto de apoios e investimentos, realizados diretamente pela autarquia e por 

entidades amigas e nossas parceiras. 

O Orçamento de Desinvestimentos, os valores foram elaborados com base as avaliações solicitados e em 

venda prevista. 

6.6 Resultados Previsionais (Resumo) 

O Resultado Líquido do exercicio previsto é nulo, resultado da aplicação do critério de Base 0. 

 

Total dos Gastos previstos é de: 1.928.618,68€ 
 

Total dos Rendimentos previstos é de: 1.928.618,68€ 
 

Total dos Investimentos é de: 514.801,10€ 

� AutoFinanciamento – 400.467,21€ 

� Comparticipações da Autarquia – 16.452,35€ 

� Candidatura de Apoio com Fundos Comunitários, se aprova – 97.881,54€ 
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7 Conclusão 

Neste Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, continuamos a perspetivar o futuro com a 

ambição e com o objetivo de criar melhores condições para servir os utentes e os nossos colaboradores, 

sempre com a garantia de sustentabilidade e equilibrio da Instituição. O aumento da qualidade dos serviços 

prestados, a proximidade aos utentes e às suas familias, a respostas aos necessitados e desprotegidos são 

alguns dos pilares a reforçar com este plano.  

O Plano e Orçamento aqui proposto é a continuação de uma proposta assente numa estratégia orientada 

para a melhoria das condições das nossas infraestruturas, tais como a ampliação da ERPI, requalificação de 

património degradado, melhoria das instalações do Centro Infantil e do nosso Museu de Traje. 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel tem consciência do que aqui 

expõe, da ambição de querer crescer, dinamizar e (re)qualificar, do muito trabalho que será para um ano só 

e que os resultados a alcançar dependem do empenho e da generosa colaboração dos Órgãos Sociais, da 

participação ativa de todos os outros Irmãos da Misericórdia, dos Beneméritos, dos Utentes e muito 

especialmente, da dedicação e profissionalismo dos nossos colaboradores. 

Continuaremos a cumprir a missão desta Misericórdia e para a qual foi fundada, há mais de oitenta e sete 

anos, respeitando a sua natureza e o seu Compromisso, tendo sempre presente a sua identidade de raiz 

cristã, assim como, a sua própria autonomia nas decisões e nas necessidades da comunidade, onde nos 

inserimos e onde prestamos serviço publico, sem nos transformarmos em funcionários ou acionistas de 

interesses próprios ou pessoais. 

Todos os irmãos desta Misericórdia trabalham para garantir a realização das Obras de Misericórdia, que elas 

sejam Corporais ou Espirituais, e que estamos obrigados. Exigimos respeito e dedicação. 

 

  



   

Plano de Atividades e Orçamento 2019 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel | NIF: 501461906  Página 28 

 

8 Agradecimentos 

A  Mesa Administrativa desta Misericórdia, manifesta a sua satisfação por verificar que o trabalho continua 

a merecer o empenho de muitas pessoas, agradece e felicita a todos que tem contribuido dentro das suas 

competências e responsabilidade para o crescimento e desenvolvimento harmonioso de toda a atividade, 

pelo envolvimento no projeto de mudanças em curso e pela dedicação ao serviço diário, a favor dos nossos 

utentes. 

Este agradecimento é extensivo a todos os Irmãos e em particular aos órgãos sociais desta Misericórdia, pela 

disponibilidade e constante colaboração de excelência que nos dispensam ao longo de todo o ano. 

Ao apoio dos Beneméritos, que com a sua generosidade contribuem para minorar as nossas dificuldades, 

disponibilizando os seus bens, ao cuidado desta Misericórdia, e que tem efetivamente sido decisivos na 

disponibilidade de meios para que muitas pessoas possam ser amparadas e protegidas, a eles um grande 

obrigado. Um agradecimento também para todos os voluntários que gratuitamente colaboram 

semanalmente com a Misericórdia. 

A Mesa Administrativa deixa também, um grande agradecimento, aos dignos representantes das Instituições 

que nos tutelam e que connosco colaboram, como S. Ex.ª Reverendíssima o Sr. Bispo do Algarve e seus 

assessores, à Sr.ª Presidente do Centro Distrital da Segurança Social, ao Sr. Delegado do Ministério da 

Educação, à Sr.ª. Delegada do Ministério da Cultura, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Sr.º Presidente 

da Junta de Freguesia, ao Sr. Diretor do Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

Pela proximidade e pela colaboração estreita agradecemos à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários e ao Corpo de Bombeiros, ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia – Ao Sitio do Bebe –, bem como às diversas associações e coletividades do 

nosso concelho e a todos os demais com que colaborámos e que connosco colaboram. 

 

  



   

Plano de Atividades e Orçamento 2019 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel | NIF: 501461906  Página 29 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

  



   

Plano de Atividades e Orçamento 2019 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel | NIF: 501461906  Página 30 

 

ANEXO I – Contas de Exploração Previsional 
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ANEXO II- Mapa de Gastos com o Pessoal 
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ANEXO III – Mapa de Depreciações 
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ANEXO IV – Conta de Exploração Previsional – Orçamento Investimentos 
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ANEXO V – Conta Exploração Previsional – Gastos 
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ANEXO VI – Conta Exploração Previsional - Rendimentos 
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ANEXO VII – Discriminação do Orçamento dos Investimentos e 

Desinvestimentos 
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Anexo VIII – Memória Justificativa 

 


