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1. INTRODUÇÃO 

A Mesa Administrativa para cumprir as disposições legais e o Compromisso da Santa Casa da Misericórdia 

de São Brás de Alportel vem, através deste Relatório de Atividades e Contas de 2018, submeter à análise, à 

apreciação e à votação da Assembleia Geral de Irmãos o relato das atividades realizadas e as contas do 

exercício de 2018, assim como ao respetivo parecer do Definitório.  

A apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2018 procura, desta forma, dar a conhecer todas as 

atividades desenvolvidas e relatar as respetivas contas, do ano transato. O presente documento permite 

também avaliar o desempenho desta Misericórdia no cumprimento dos objetivos e do trabalho desenvolvido. 

Ao longo de 2018, a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel deu continuidade a um vasto 

conjunto de atividades de caráter social, no âmbito da sua missão, prosseguindo o objetivo de retratar 

fielmente todo o investimento técnico e financeiro realizado ao longo do ano. 

Em relação ao Património, em 2018 iniciou-se uma fase de limpezas em alguns terrenos, assim como também 

se iniciaram obras de recuperação e remodelação de alguns imóveis mais degradados. Foram também 

realizadas algumas obras de manutenção e remodelação em alguns equipamentos, visando o bem-estar dos 

nossos utentes. 

A nível de Medidas de Autoproteção, foi dada continuidade ao processo de implementação e controlo em 

todos os edifícios onde estão instaladas as diversas respostas sociais. Também os colaboradores fizeram 

diversas formações sobre as Medidas de Autoproteção, e foram feitas por empresas especializadas, as 

habituais manutenções aos equipamentos de segurança. Também para o edifício sede do Museu do Traje 

foram dados os primeiros passos, no mesmo sentido.  

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel continuou a apostar na articulação com o IEFP, 

beneficiando de alguns apoios e incentivos nas relações laborais, através de Medidas de Estágios e Contratos 

de Emprego Inserção. 

Em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD, foi implementada nesta Misericórdia uma 

Politica de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais. Divulgamos aos nossos colaboradores 

procedimentos de proteção de dados pessoais, assim como foram implementadas medidas para tratamento e 

recolha de dados pessoais. 

Com o intuito de fortalecer as relações com a comunidade, de divulgar e partilhar as atividades desenvolvidas 

pela Instituição, deu-se a continuidade aos projetos de comunicação já existentes, nomeadamente o nosso 

sítio na internet www.misericordiasaobras.pt e o boletim informativo MisericordiAtiva. 

No decorrer do ano, aqui relatado, foi necessário realizar ajustamentos nos quadros diretivos da Misericórdia 

e no respetivo organograma. Esta alteração foi provocada pela saída, antecipada por reforma, da diretora 

http://www.misericordiasaobras.pt/


  Relatório de Atividades e Contas - 2018  

   

   

 Pta.da Misericórdia n.º 20,8150-137 S. Brás de Alportel    Cont. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 

4 

geral e ao mesmo tempo que o Sr.º Provedor passou a regime de permanência. 

A Misericórdia teve oportunidade de se candidatar a uma nova resposta social e ao alargamento de outra, 

através do Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de 

Respostas Sociais – PROCOOP – no âmbito da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais da Segurança 

Social IP.  

Foi possível melhorar o Serviço de Apoio Domiciliário com a aquisição de uma nova carrinha totalmente 

equipada para a prestação de um serviço de qualidade, a utentes e colaboradores. 

Foi por este sentido que a atividade foi desenvolvida com o objetivo de prestar um melhor serviço aos utentes, 

contribuindo assim para melhor cumprir a sua missão.  

A missão de bem-servir conduz o nosso desempenho em benefício do crescimento ponderado e responsável 

da Instituição e é nesse sentido, à semelhanças dos anos anteriores, que a Santa Casa da Misericórdia de São 

Brás de Alportel se pauta por uma gestão rigorosa e equilibrada, orientada para a estabilidade e 

sustentabilidade financeira da Instituição no médio e longo prazo. 
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2. ENQUADRAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

Missão 

Contribuir para a qualidade de vida e bem-estar dos utentes, com base nos princípio da qualidade, equidade 

e responsabilidade social, garantindo o desenvolvimento pessoal dos utentes e a valorização profissional dos 

seus colaboradores. 

 Visão 

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel pretende ser reconhecida no meio envolvente como 

uma Instituição de referência na região em que opera. Presta um serviço e apoia todos os que precisam, 

procurando assegurar e satisfazer as necessidades da comunidade. 

Proporciona a formação qualificada aos colaboradores de forma a responder às necessidades da Instituição, 

visando a obtenção da excelência dos serviços prestados nas várias respostas Sociais. 

Valores 

Dentro da sua missão e para atingir os objetivos a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel pauta 

a sua atividade pelos seguintes princípios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respeito pela 
dignidade 
humana

Lealdade e 
Honestidade

Empenho e 
Cooperação

Responsabilidade 
Social

Desenvolvimento 
Pessoal e 
Cultural

Solidariedade



  Relatório de Atividades e Contas - 2018  

   

   

 Pta.da Misericórdia n.º 20,8150-137 S. Brás de Alportel    Cont. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 

6 

 2.1 Irmandade 

A Irmandade desta Santa Casa é regida por um compromisso composto atualmente por 65 artigos, exarados 

em 25 páginas, consta entre outros artigos, os deveres e obrigações dos Irmãos, dos seus Órgãos Sociais 

constituídos pela Assembleia Geral de Irmãos, Mesa Administrativa e pelo Definitório. 

A nossa Irmandade tem vindo a aumentar o número de Irmãos. Durante o ano de 2018, foram admitidos 11 

Irmãos, aos quais agradecemos a disponibilidade e interesse em colaborar nestas causas. É por esta via que a 

renovação toma maior peso e o futuro começa a tomar forma. 

Neste ano faleceram dois Irmãos, José Gabriel Clara Neves e Eusébio Sousa Domingos, ambos fizeram parte 

dos órgãos sociais durante muitos anos e colaboraram no crescimento e desenvolvimento da instituição. Aqui 

fica o nosso agradecimento pela sua dedicação e empenho, e o reconhecimento à família pela compreensão 

e o apoio durante a sua missão. 

    Quadro n.º 1- Composição da Irmandade 

 

 

 

 

 

 

Reuniões da ASSEMBLEIA GERAL: 

Nos termos do compromisso a Assembleia Geral reuniu-se três vezes em 2018 com os principais temas: 

• 3 de março de 2018 - Assembleia Geral Extraordinária de Irmãos  

a) Apresentação da nova imagem da Misericórdia; 

b) Análise da proposta de substituição definitiva do Vice-Provedor; 

c) Se aprovado o ponto anterior, respetiva tomada de posse; 

d) Análise da proposta de venda de viaturas – carros usados. 

• 24 de março de 2018 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos 

a) Apresentação, análise e apreciação do Relatório de Atividades e Contas, referente ao exercício 

de 2017;  

b) Autorização à Mesa Administrativa para, se e quando entender oportuno, participar de forma 

simbólica no capital de um banco da economia social; 

Irmãos 2016 2017 2018 

Admitidos 2 0 11 

Falecidos 1 0 2 

Desistências 0 0 0 

Irmãos sexo feminino 24 24 32 

Irmãos sexo masculino 19 19 20 

N.º Total Irmãos 43 43 52 
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c) Exercício de funções remuneradas. 

• 3 de novembro de 2018 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos 

a) Apresentação, discussão e apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para 2019;  

b) Apresentação da nova imagem cooperativa do Museu do Traje; 

d) Proposta de alienação do artigo urbano nº 10184; 

Assim os Órgãos Sociais tinham a seguinte composição a 31 de dezembro. 

 2.2 Órgãos Sociais 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Daniel Barros Cavaco 

1º Secretário: Maria Custódia Brás dos Reis 

2º Secretário: Pe. Afonso Cunha Duarte 

Mesa Administrativa 

Provedor: Júlio Manuel Gago Pereira 

Vice-Provedor: Valentim Gonçalves Pereira 

1º Secretário: Ana Cristina Alves Correia 

Tesoureiro: Abílio José Mendonça Barros 

2º Secretário: Zacarias do Carmo Soares 

Suplente: Zeferino dos Santos Ferreira 

Definitório/Conselho Fiscal 

Presidente:Joaquim Gago Mendoza  

1º Secretário:Eduardo Parreira Silva 

2º Secretário: Manuel João Faísca  

Suplente: José Ascensão Cavaco 

Suplente: Marijke Sancho  
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2.3 Organograma da Instituição 
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3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel desenvolve a sua atividade social e solidária 

oferecendo diversas respostas sociais com qualidade e na forma mais adequada à comunidade que serve, 

numa lógica de atuação integrada das suas respostas sociais, que obedece aos diversos acordos de cooperação. 

As respostas sociais em que a Misericórdia presta serviço enquadram-se no âmbito de duas grandes áreas de 

intervenção – Infância, Idosos e outros carenciados, perfazendo um total de 370 utentes. 

Acresce a estas duas áreas, a da Cultura com o Museu do Traje e todas as suas atividades.  

Com análise do quadro e do gráfico seguintes podemos verificar a distribuição dos nossos utentes. 

    Quadro n.º 2 – Áreas de Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.1 Atividade desenvolvida – Idosos e Outros Carenciados 

No âmbito destas áreas de intervenção, a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel de acordo com 

a procura, presta serviços nas seguintes respostas sociais, através de acordos de cooperação com a Segurança 

Social, IP: 

- Estrutura Residencial para Idosos (ERPI); 

- Centro de Dia Acoplado; 

- Centro de Dia Novo; 

- Serviço de Apoio Domiciliário; 

- Serviço de Apoio Domiciliário Integrado; 

- Refeitório Social; 

- Cantina Social. 

Áreas de Intervenção Utentes 

3ª Idade e Outros Carenciados 147 

Infância 223 

Total 370 

40%

60%

Gráfico n.º 1 - Áreas de Intervenção

3ª Idade e Outros Carênciados Infância
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   Quadro 3 – Distribuição de utentes por resposta social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinando estes dados, confirma-se que no conjunto destas respostas sociais, a que tem maior procura é a 

ERPI, confirmada também pela lista de espera. 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI 

O objetivo principal desta resposta social é cuidar e acolher pessoas idosas em situação social, familiar e 

económica frágil, procurando garantir a satisfação das suas necessidades básicas e promover o seu bem-estar 

físico e psíquico, garantindo a sua qualidade de vida e um envelhecimento ativo. 

Tal como nos anos anteriores, esta resposta social apresentou uma taxa de ocupação de 100%, com a sua 

capacidade máxima de 75 utentes e uma lista de espera muito expressiva. Durante o ano de 2018 foram 

registadas 60 (re)inscrições e feitas 18 novas admissões de utentes, sendo 10 delas utentes que frequentavam 

o Centro de Dia, 2 de utentes que usufruiam do serviço do Apoio Domiciliário e 2 utentes do Centro de Dia 

Acoplado.  

Resposta Social Utentes 

ERPI 75 

Centro Dia Acoplado 8 

Centro Dia Novo 23 

Serviço Apoio Domiciliário 19 

Serviço de ADI 3 

Refeitório Social 12 

Cantina Social 7 

Total 147 

51%

5%
16%

13%

2%
8% 5%

Gráfico n.º 2 - de Utentes por Resposta Social

ERPI Centro Dia Acoplado

Centro Dia Novo Serviço Apoio Domiciliário

Serviço de ADI Refeitório Social

Cantina Social
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Na sequência da aplicação da circular n.º 4 do Ministério da Solidariedade Emprego e Segurança Social, as 

comparticipações da ERPI são revistas anualmente. O Compromisso de Cooperação para o Setor Social e 

Solidário fixou um valor de referência no montante de 1.025,31€ (mil e vinte e cinco Euros e trinta e um 

cêntimos). Foi assim deliberado, para o ano de 2019, um aumento da comparticipação familiar em 20,00€ 

(vinte euros) no máximo e para os novos utentes admitidos em 2019 uma comparticipação familiar máxima 

de 620,00€ (seiscentos e vinte Euros). 

Foi feita uma estrutura metálica, de 7 metros por 5 metros, com o objetivo de criar um alpendre, no largo do 

Lar, para espaço de lazer e atividades ao ar livre dos nossos utentes e na época natalícia é usada para 

embelezar o espaço com o presépio, o que já aconteceu no ano em análise. 

CENTRO DE DIA – ACOPLADO 

O Centro de Dia Acoplado da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel funciona no edifício da 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

Ao longo do ano usufruíram deste serviço uma média estável de 8 utentes, alguns deles já estão connosco à 

muitos anos e apoiam-se nesta resposta social para quase tudo. 

CENTRO DE DIA 

O Centro de Dia Novo funciona no novo e mais recente edifício da Instituição, dotado de condições 

excelentes de conforto e bem-estar.  

Nesta resposta social, durante o ano de 2018, usufruíam dos nossos serviços uma média de 23 utentes e 

durante ano foram admitidos 22 novos utentes. 

O Centro de Dia consiste na prestação de um conjunto de serviços de apoio a pessoas com total ou parcial 

autonomia e que não dispõem de proteção familiar durante o período diurno.  

Na sequência da aplicação da circular n.º 4 do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as 

comparticipações de Centro de Dia são revistas anualmente. Ficou assim deliberado, no final do ano, um 

aumento de 3% para o ano de 2019, sendo o valor de comparticipação máxima é de 353,00€ (trezentos e 

cinquenta e três Euros). 

A procura, por esta resposta social, foi crescendo ao longo do ano, sendo que na data de elaboração deste 

relato a capacidade acordada, na cooperação, está preenchida, tendo levado a Mesa Administrativa a 

candidatar-se ao PROCOOP para provocar o alargamento do acordo de cooperação e estender o apoio a mais 

famílias. 

Os utentes desta resposta social participam, muitas vezes, nas atividades de animação e de ocupação 

semanalmente organizadas, também, para os utentes da resposta social de ERPI. Embora com um programa 
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de animação próprio foi partilhando e fomentando o convívio entre respostas sociais e os respetivos utentes. 

Diariamente foram desenvolvidos trabalhos manuais na sala de atividades (ex. pinturas, rendas, recortes, 

colagens, etc.), que visam promover a expressão artística e psicomotora dos utentes, muitas visitas ao exterior 

(passeios, convívios, visitas turísticas, idas à praia, parques temáticos, etc.). 

SERVIÇO DE APOIO AO DOMICILIÁRIO (SAD) E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO 

(SADI) 

O Serviço de Apoio Domiciliário consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados ao 

domicílio sempre que adultos, idosos ou famílias, por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos 

não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades de vida diária. 

A Santa Casa tem ao dispor dos seus utentes: cuidados de higiene e conforto, limpeza à habitação, tratamento 

de roupas e distribuição de uma refeição diária. 

O SAD e o SADI funcionam de 5 a 7 dias por semana, entre as 8:30 e as 17:00 Horas, podendo ser alargados 

a outros períodos, tendo por base os acordos específicos contratados com os utentes. 

Durante o ano de 2018 foram prestados estes serviços a uma média de 19 utentes e foram registadas 8 novas 

admissões para prestação deste serviço. Foram registadas2 saídas, que acabaram por serem admitidas na 

ERPI. 

Na sequência da circular n.º 4 do Ministério do Trabalho, Solidariedade, e Segurança Social, as 

comparticipações de Apoio Domiciliário e Apoio Domiciliário Integrado são revistas anualmente. Após 

análise dos detalhes e condicionalismos, foi deliberado aumentar 3%, o que equivale ao valor máximo de 

349,00€ (trezentos e quarenta e nove Euros) para o SADI e foi definido uma redução para 316,85€ (trezentos 

e dezasseis Euros e oitenta e cinco) para o SAD. 

O SADI funcionou também em parceira e articulação com os serviços locais de Saúde, com os quais 

mantemos uma parceria cooperante e estreita. Durante o ano de 2018 foram registadas 3 novas entradas. 

Uma vez que uma das viaturas de apoio ao Serviço de Apoio Domiciliário, encontrava-se no fim de vida, 

com muitos quilómetros e gastos sucessivos de manutenção e poucas condições de segurança, foram 

solicitados vários orçamentos, com retoma, para uma nova carrinha adaptada ao serviço de Apoio 

Domiciliário, com caixa isotérmica, dividida em dois compartimentos e refrigerada.  

Ficou finalizado o negócio no início do corrente ano, com a receção da viatura. 

Ao longo do ano foram registados os quilómetros percorridos, assim como os custos de manutenção e 

reparação das viaturas afetas a estes dois serviços e relatados neste documento. 
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REFEITÓRIO SOCIAL 

Esta Resposta Social continuou a prestar um serviço fundamental ao mesmo número de utentes, em regime 

de gratuidade completa e com o fornecimento de uma refeição diária a media superior a 12 utentes, embora 

o acordo de cooperação seja apenas para 10 utentes.  

Foi adquirida uma máquina de lavar loiça pelo valor de 445,00€ (quatrocentos e quarenta e cinco Euros) 

como forma de manter os padrões de qualidade e as condições de trabalho normais. 

CANTINA SOCIAL 

Este apoio social permitiu à Instituição fornecer refeições a indivíduos ou famílias que se encontravam em 

situações de grave carência económica e social. 

Foi assinado acordo cooperação com o Centro Distrital de Faro da Segurança Social, IP., e comprometeu-se 

a Misericórdia a providenciar até 40 refeições, por dia, durante os sete dias da semana. O valor da 

comparticipação é de 2,50€/refeição. 

Progressivamente o acordo tem vindo a ser renovado com uma tendência decrescente, sendo que durante o 

decorrer do ano em relato diminuiu para 5 refeições diárias cooperadas, assegurando a Misericórdia muitas 

mais refeições a seu custo. Contudo consideramos que é resposta social e um apoio importante para muitos 

utentes que não reúnem condições de confecionar alimentos e nem deles dispõem. 

Apesar da sinalização para que este acordo de cooperação termine, consideramos que não existe outro apoio 

equivalente que o possa substituir ou que os seus utilizadores necessitados possam recorrer para salvaguardar 

a sua carência ou necessidade. Continuamos a juntar esforços na manutenção do mesmo.  

Para aferir as condições económicas e sociofamiliares dos utentes ou das famílias a Instituição recolhe e 

organiza informação relevante que possa permitir a caraterização de cada situação. 

  3.1.1 Atividades Socioculturais Desenvolvidas 

Em 2018, com uma nova equipa de animadores, o programa de animação foi reformulado e ampliado com 

uma maior diversidade de atividades. Foi elaborado tendo em atenção as capacidades ao nível físico, 

cognitivo e social dos nossos utentes. 

Para além das enumeras atividades desenvolvidas dentro da Instituição, o novo programa divide-se em 

atividades de partilha e convívio: Amigos nunca são muitos, Quintas-Feiras Animadas e Olhar o Algarve. 

Amigos nunca são muitos, consiste em conhecer, partilhar e interagir com instituições semelhantes à nossa, 

onde recebemos e somos recebidos por outras Instituições/Misericórdias. Durante o ano visitamos a Casa do 

Povo da Luz de Tavira e o Lar de Idosos do Centro Social da Nossa Senhora do Carmo na Fuseta. 
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Quintas – Feiras Animadas, onde todas as quintas – feiras à tarde há atuações de artistas, tais como: fadistas, 

música tradicional, ranchos folclóricos, acordeonistas, contadores de histórias, mágicos, entre outros. 

Olhar o Algarve, consiste em levar os nossos utentes a passear fora da instituição e foram inúmeros os 

passeios que eles fizeram. Entre os locais visitados estão a Quinta dos Eventos em Santo Estevão, Parque de 

Merendas de Monte Gordo, visita à praça de Olhão, passeio turístico de comboio em Quarteira, passeio de 

barco na Fuzeta e a passagem por outras cidades algarvias. 

Entre estas atividades, foi realizada também a cada primeiro domingo do mês, a Eucaristia invocando a 

memória dos utentes já falecidos, assim como, foi felicitado todos os aniversariantes do mês. A seguir à 

Eucaristia, as tardes foram preenchidas com animação e convívio musical proporcionando momentos de 

convívio a todos os idosos e amigos. 

Todas as Quartas-feiras, os utentes mais autónomos, vão participar na eucaristia acompanhados pelos 

animadores e por auxiliares. Todos os meses, a Biblioteca Municipal veio à Instituição animar com contos, 

histórias e muita animação. 

Semanalmente, foram desenvolvidas atividades de animação diversas, com dinâmicas diversas e 

desenvolvidas pela equipa de animadores e por alguns voluntários, que mantém ocupados e ativos todos os 

utentes. 

Estas atividades e outras ocupacionais desenvolvidas com os utentes das várias respostas sociais dos Idosos 

e outros Carenciados, tem o objetivo de estimular e promover a qualidade de vida e bem-estar, destes. 

Uma das grandes preocupações da Instituição é a interação entre os familiares/amigos e os utentes, assim 

deste modo, os familiares dos utentes são informados e convidados sempre que se realiza algum convívio ou 

festa comemorativa de modo a que estes possam assistir e participar. 

No programa seguinte pode-se ver algumas das atividades que foram desenvolvidas mensalmente ao longo 

do ano, com a participação quase sempre dos utentes da ERPI e dos Centros Dia. 

Plano mensal de atividades desenvolvidas pelos utentes em 2018 (síntese) 

Janeiro 

• Animação e convívio com Grupo de Charolas da Mesquita, dos Machados e de Estoi; 

• Visitamos Presépios do concelho; 

• Visitaram as iluminações natalícias da nossa Vila e nos outros concelhos;  

• Canto das Janeiras; 

• Comemoração do Dia de Reis. 

Fevereiro 
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• Foram à Feira de Santa Maria, em São Brás de Alportel; 

• Trabalhos alusivos ao Carnaval; 

• Participaram no Baile de Carnaval – Convívio Intergeracional; 

• Comemoração do Aniversário do lar da Terceira Idade; 

• Passeio – Amendoeiras em Flor;  

• Comemoraram o Dia dos Namorados – Festa com Baile e enfeites alusivos à data; 

• Animação/ Convívio com os Jovens sem Fronteiras. 

Março 

• Celebraram o Dia Internacional da Mulher; 

• Festejaram o Dia Mundial da Árvore e do Dia Mundial da Poesia; 

• Visionamento de um Filme / Encontro Intergeracional; 

• Comemoraram o Dia Internacional da Primavera; 

• Comemoraram o Dia do Pai; 

• Foram passear ao Fórum Algarve. 

Abril 

• Assinalaram o dia das mentiras; 

• Participaram na Procissão da Aleluia; 

• Comemoraram a Páscoa; 

• Visitaram a Quinta Pedagógica do Peral; 

• Fizeram passeios pelos sítios do Concelho; 

• Foram passear a Vilamoura; 

• Assinalaram o dia 25 de Abril – Dia da Liberdade. 

Maio 

• Fizeram um piquenique na Fonte Férrea; 

• Celebraram o Dia da Mãe; 

• Visitaram o Museu do Traje; 

• Assinalaram o dia mundial da família; 

• Foram passear ao mercado da Fuzeta; 

• Foram passear à semana académica de Faro; 

• Comemoraram o dia da Espiga; 

• Intercâmbio com a casa do povo da Luz de Tavira; 

• Visitaram a Quinta do Peral. 
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Junho 

• Participaram nas marchas populares;  

• Visionaram um filme sobre os Santos Populares; 

• Fizeram um passeio a Olhão; 

• Visitaram um Lar de Terceira Idade; 

• Fizeram um passeio de barco na Fuzeta;  

• Assinalaram o início do Verão com trabalhos diversos; 

• Foram passear a Monte Gordo. 

Julho 

• Assistiram à Festa de Finalistas das crianças; 

• Passearam de barco na Fuzeta;  

• Animação/ Convívio com os Jovens sem Fronteiras; 

• Passearam na praia da falésia com viagem no comboio turístico de Vilamoura. 

Setembro 

• Ida à praia – Quarteira; 

• Convívio com outros idosos e baile; 

• Passearam no Jardim da Alameda – Faro; 

• Foram à Feira de São Brás; 

• Passagem de um filme; 

• Assinalaram o dia da alfabetização; 

• Passearam na Fonte Filipe; 

• Visitaram Quarteira; 

• Fizeram um passeio à Pousada; 

• Passearam na praia da Fuzeta; 

• Passearam no Jardim da Alameda. 

Outubro 

• Celebraram o Dia do Idoso e da Música; 

• Ouviram um conto na Biblioteca; 

• Foram à Feira de Faro; 

• Fizeram passeios pelos sítios do Concelho; 

• A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel veio ao Lar; 

• Passearam em Tavira; 
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• Comemoração do Dia da Alimentação; 

• Comemoração do Dia de Halloween; 

• Passeio ao Jardim de Almancil. 

Novembro 

• Ida ao cemitério visitar os familiares; 

• Participação na missa celebrada no cemitério; 

• Festividade alusiva ao dia de São Martinho; 

• Passagem de filmagem de diversos passeios realizados pelos utentes; 

• A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel vem ao Lar; 

• Preparação da festa de Natal. 

Dezembro 

• Construção do Presépio com a colaboração dos utentes; 

• Preparação de efeitos de Natal para a decoração da Instituição; 

• Ensaio com os utentes para representação de uma peça de teatro na festa de Natal da instituição; 

• Festa de Natal, convívio entre utentes, familiares e amigos; 

• Assistir aos eventos realizados no salão de festas. 

Ao longo do ano foram feitos convites aos familiares dos utentes a participar e a assistir diversos eventos e 

atividades realizados nas instalações da nossa Misericórdia. 

 3.2 Atividades Desenvolvidas – Centro Infantil António Calçada 

No âmbito desta área global de intervenção, a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel presta 

serviços a crianças e jovens, desde os 4 meses até aos 15 anos, através das suas quatro respostas sociais: 

- Creche; 

- Pré-Escolar; 

- Centro de Atividade de Tempo Livre - ATL; 
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- Centro de Atividade de Tempo Livre – ATL/Centro Jovens. 

   Quadro n.º4 – Distribuição de utentes por resposta social 

Resposta Social Utentes 

Creche 55 

Pré-Escolar 68 

ATL 60 

Centro Jovens 40 

Total 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

As respostas sociais de Creche e Jardim de Infância (Pré-Escolar) são direcionadas a bebés desde os 4 meses 

de idade até às crianças com idade escolar. 

No início do ano, foram adquiridas para a creche, seis cadeiras com braços, quinze cadeiras sem braços e 

duas mesas redondas. No sentido de melhorar o conforto e o bem-estar das nossas crianças foram realizadas, 

diversos trabalhos, a areia do parque infantil foi substituída, durante o mês de agosto passado, algumas obras 

de remodelação e melhoria foram feitas, tais como substituição de portas, elaboração de parede em pladur, 

elaboração de armário e substituição de painéis na “Sala dos Pintainhos”. Foram realizados trabalhos de 

eletricidade diversos, pintura geral do interior da creche, reparação no exterior de uma rotura de água (difícil 

de localizar e reparar) que levou semanas e um consumo extraordinário. Também foram efetuadas reparações 

diversas no exterior, desde pinturas gerais a pequenos melhoramentos nos parques de lazer. Foi substituído 

o ar condicionado da Bebeteca por um novo. 

No início do ano letivo foi dado continuidade ao projeto educativo intitulado De São Brás Para O Mundo. 

Este projeto terá uma duração de 3 anos e cada sala, de acordo com a sua faixa etária, irá explorar e realizar 
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Gráfico n.º 3 - de Utentes por Resposta Social

Creche Pré-Escolar ATL Centro Jovens
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diversos trabalhos sobre a temática. 

De acordo com o plano de atividades, a Instituição promoveu atividades ao longo do ano, baseado nos 

Projetos Educativos. 

Para além das atividades normais do dia-a-dia e das previstas no respetivo plano, vão surgindo com o decorrer 

do ano novas atividades e oportunidades, como é o exemplo da Hora do Conto, promovida pela Biblioteca 

Municipal do concelho. 

Plano mensal de atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas (síntese) 

Janeiro 

• Construíram adereços relacionados com o dia de Reis; 

• Saíram para cantar as charolas; 

• A sala dos 5 anos, visitou o Castelo de Castro Marim e a fábrica da Nova Cortiça. 

Fevereiro 

• Participaram no Carnaval, desfilando nas ruas da vila com os fatos criados pelas educadoras e 

auxiliares; participaram, também, no baile de máscaras e fizeram trabalho; 

• Festejaram o dia dos namorados com baile convívio; 

• Foram feitas avaliações das aprendizagens das crianças. 

Março 

• Comemoraram o dia do Pai, com a construção de prendas e convívio com os pais; 

• Abordaram o tema da Primavera, do Dia Mundial da Árvore e do Dia Mundial da Água; 

• A sala dos 3 e 4 anos foram ao cinema; 

• A sala dos 5 anos e o ATL visitaram a Quinta dos eventos; 

• A sala dos 5 anos foi ao Moinho do Bengado; 

• Realizaram atividades relacionadas com a água; 

• Realizaram trabalhos alusivos à Pascoa. 

Abril 

• A sala dos 5 anos foi à Kidzânia; 

• Algumas salas da creche e pré – escolar passearam na Fonte Férrea; 

• Visitaram a biblioteca; 

• Construíram prendas para o dia da mãe. 

Maio 
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• A sala dos 2 anos visitou a Quinta do Peral; 

• A sala dos 3 anos foi passear ao Zoo de Lagos; 

• As salas do pré-escolar foram ao Crazy World e ao Ecocentro, em São João da Venda; 

• A sala dos 5 anos visitou o Castelo de Castro Marim e a fábrica da Nova Cortiça. 

Junho 

• Comemoraram o dia Mundial da Criança e o Dia Mundial do Ambiente, com atividades lúdicas e 

jogos didáticos; 

• Festejaram os Santos Populares, participando nas marchas populares; 

• Foi realizada a Festa de Finalistas; 

• Foi feita uma feira do livro na Instituição; 

• Festejaram a Festa de Final de Ano. 

Julho 

• Foi feita a avaliação periódica e individual das crianças; 

• Foram entregues os registos de informação periódica; 

• Foi feita a avaliação do Projeto curricular das salas; 

• Avaliado o projeto educativo da Instituição. 

Setembro 

• Adaptação das crianças/grupos às novas salas; 

• Dar continuidade ao projeto educativo; 

• Foi realizado um percurso na pista de trânsito. 

Outubro 

• A sala dos 4 anos foi passear ao castelo de Loulé; 

• A sala dos 5 anos foi à Feira de Faro;  

• Convívio intergeracional; 

• Elaboraram instrumentos musicais; 

• Festejaram o Outono com trabalhos, histórias, disfarces e convívio entre creche e Pré-Escolar; 

• Elaboraram a roda dos alimentos; 

• Elaboração do placar informativo. 

Novembro 

• Festejaram o dia de São Martinho (Magusto entre infância e idosos); 

• Comemoraram do dia do Pijama com um convívio entre creche e pré-escolar; 
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• Plantaram ervas aromáticas; 

• A sala dos 4 anos foi passear a Quarteira à G.N.R., a Albufeira e à PSP de Faro; 

• Abordaram o Dia Internacional da Cultura científica. 

Dezembro 

• Preparam os enfeites de Natal para a decoração das salas e da Instituição; 

• Visitaram os presépios do concelho; 

• Participaram na Festa de Natal; 

• A sala dos 5 anos visitou o Teatro Lethes; 

• Foi feita a Avaliação periódica e individual das crianças (pré-escolar). 

 

CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES PARA EXTENSÕES DE HORÁRIO E INTERRUPÇÕES 

LETIVAS (ATL E CENTRO JOVEM) 

As respostas sociais de Centro de Atividades de Tempos Livres – ATL – e o Centro de Atividades de Tempos 

Livres – ATL – Centro Jovens são direcionados a crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico e a 

jovens do 2.º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

Manteve-se como principal objetivo a ocupação dos tempos livres das crianças, através de atividades 

estimulantes, criativas e lúdico-pedagógicas. Durante os períodos normais e letivos funciona para além dos 

horários escolares, nas interrupções letivas e nos tempos de férias funciona durante todo o dia, tendo assim 

uma componente de apoio à família e de ocupação dos ditos tempos livres. 

Ao longo do ano e em período escolar as crianças e os jovens participaram em diversas atividades fixas, tais 

como apoio ao Inglês, apoio à matemática, ginástica, apoio aos trabalhos de casa e atividades diversas lúdicas, 

desportivas e recreativas, numa oferta diversificada e apoiada por profissionais com experiencia em distintas 

áreas de intervenção. 

De acordo com o plano de atividades nas interrupções letivas foram desenvolvidas outras atividades, tais 

como, passeios, piqueniques, idas à praia, à piscina, cinema, Krazy World, Quinta dos Eventos, passeios em 

comboios turísticos, jogos de tabuleiro, entre muitas outras. 

Contámos com a cedência dos transportes que a nossa Autarquia disponibilizou gratuitamente, para o 

transporte escolar para a instituição e para deslocações nos passeios. 

Foram feitas algumas melhorias nas salas do ATL, foi colocado película protetora nos vidros das sala e foi 

adquirida uma televisão para a sala de convívio do ATL – Centro Jovem e foram pintadas as instalações das 

duas respostas sociais. 

Na sequência da circular n.º 4 do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as 
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comparticipações Máximas para ATL e ATL – Centro Jovens sofreram um aumento de 3% para o ano letivo 

de 2018/2019, fixando o valor máximo de 75,00€ (setenta e cinco €uros). 

 3.3 Casa da Cultura António Bentes – Museu do Traje, Clube do Museu e Amigos 
do Museu 

Atividades Correntes 

EXPOSIÇÕES 

• “Engrenagens do Tempo”, exposição aberta ao público em 2016, contínua a sua vigência, planeada 

para ter uma duração de 6 anos.  

• A “Sala Projeto”, nasceu de uma iniciativa de Graça Passos que mediou a relação o Museu do Traje e 

o Curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve. Os alunos Ângelo Gonçalves, Ana Rostron, Joana 

Sá, Marta Pedroso, Marina Gonçalves, Catarina Correia, Bertílio Martins, tiveram no nosso Museu uma 

das suas primeiras oportunidades de mostrarem publicamente as suas visões artísticas.  

• Na Sala das Exposições Temporárias tiveram em exibição as peças mais relevantes do acervo recebido 

recentemente da Casa do Algarve, em Lisboa. A partir de 2 de abril, esteve patente a exposição SS17 

Hara, da designer de moda são-brasense Ana Eusébio. 

• No ciclo natalício esteve patente, como é habitual, o presépio tradicional algarvio. O Núcleo 

Museológico do Alportel, o Centro de Convívio de Parises e a Câmara Municipal solicitaram apoio ao 

nosso museu para a montagem das suas representações natalícias tradicionais. 

• Por via do Grupo das Artes, afeto aos Amigos do Museu, a Galeria Nova apresentou 9 ciclos 

expositivos dominados geralmente pela arte contemporânea, constituídos por mostras coletivas. 

• O Clube de Fotógrafos do Museu, também afeto aos Amigos do Museu, realizaram 7 exposições 

coletivas que preencheram a capacidade expositiva anual da Galeria Velha. 

OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS 

• Clube de Jazz do Museu: Foram realizados 9 concertos, ocorridos na Galeria Velha do Museu. Entre 

músicos de reputação internacional, estiveram presentes em maioria, profissionais algarvios e mesmo 

alguns são-brasenses como o guitarrista Ricardo Martins.  

• Fado no Museu: Organizado pelo Clube do Museu, foram realizados 11 espetáculos, ocorridos nos 

últimos domingos de cada mês. Cerca de 60 fadistas amadores nascidos ou residentes no Algarve 

apresentaram-se nos nossos espaços. Ao longo ano de 2018, cerca de 1500 pessoas assistiram aos 

eventos. 

• Música Clássica: Organizado pelos Amigos do Museu, foram realizados 11 espetáculos onde se 
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apresentaram cerca de 8 dezenas de músicos profissionais de mais de 12 nacionalidades. Uma 

colaboração com o Conservatório de Música de Olhão tem permitido contar com a prestação de vários 

jovens algarvios.  

• Noites Bem Contadas: Organizado pelo Museu, através do artista narrador Fernando Guerreiro, foram 

realizadas 10 sessões com a presença constante de convidados e lotação de cerca de 20 lugares. 

• Feirinhas: Trata-se de acontecimentos que envolvem mais de 3 dezenas de artesãos, pequenos 

produtores locais e músicos. Foram realizadas 3 feiras com a presença de cerca de 6000 visitantes.  

• Pelo ciclo dos Santos Populares, a Marcha do Museu, fruto do trabalho voluntário desenvolvido pelo 

Clube do Museu, percorreu o concelho de São Brás animando os sítios e os vários arraiais. A convite, a 

nossa Marcha deslocou-se a Boliqueime, Estoi e Cachopo entre outros lugares.  

COLABORAÇÕES 

Em consequência da proximidade entre o nosso Museu e a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

foi dada assistência técnica aos núcleos museológicos do Alportel, ao futuro Museu Comunitário de 

Parises e ao espaço museológico no centro da Vila dedicado aos Canteiros/Cantoneiros, através da 

realização de atividades de dinamização, tratamento documental, limpeza/manutenção de objetos, 

recolha etnográfica e renovação/manutenção de exposições.  

OBRAS E INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS 

• Foi aprovada uma candidatura do Fundo de Turismo para melhoramento das condições de 

Acessibilidade dos espaços do Museu através da instalação de sinalética apropriada, adequação física 

dos edifícios, bem como informação acessível e integradora de todos os tipos de públicos. 

• Está em fase conclusiva o processo de regularização e implementação das Normas de Autoproteção 

que, numa primeira fase, estarão focadas no edifício das Reservas e Ateliers do Museu. 

RELAÇÕES EXTERIORES 

• O nosso Museu continua a integrar o Grupo Coordenador da Rede de Museus do Algarve, desta vez 

em equipa com os museus de Portimão, Loulé, Olhão e Silves. 

• A partir do corrente ano, o diretor do Museu ocupou o cargo de presidente da Mesa Administrativa da 

secção portuguesa do MINOM – Movimento Internacional para uma Nova Museologia. A colega 

Hilda Bárbara integrou o Corpo DIretivo na condição de vogal. 

• A partir do corrente ano, o diretor do Museu ocupou o cargo de vice- presidente do Corpo Diretivo da 

AGECAL – Associação de Gestores Culturais do Algarve. A colaboradora Hilda Bárbara integrou a 

o Corpo DIretivo na condição de vogal. 
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• O Projeto SOMUS que além do nosso museu reúne instituições de Espanha, Suécia e Finlândia, foi 

encerrado no nosso museu. Para isso recebemos em São Brás de Alportel representantes de todos esses 

museus que durante 5 dias refletiram sobre o projeto e a temática museológica em geral. Foi uma 

iniciativa da museóloga Professora Doutora Lorena Querol, do Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra. 

• O Museu tem vindo a coordenar a publicação da revista de tiragem quadrimensal “Misericórdia Ativa”, 

órgão de divulgação das atividades ocorridas na Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel.  

LEGADOS 

 

Durante os meses de maio e junho de 2018, o Museu recebeu importantes doações de vestuário do século 

XIX (1860-1900) que oportunamente serão mostrados ao público. As famílias beneméritas foram os Farrajota 

(Loulé), Faísca Coelho (Faro e Portimão), Pacheco Machado (Loulé), Palma Resende (Vila Real de Santo 

António) e Correia de Almeida (Faro). 

O Museu dia a dia- Momentos de maior relevo 

►10/1/2018 

Exposição de rua, dedicada ao tema “A Saúde em São Brás de Alportel”, ocorrida no Largo de São 

Sebastião. A coordenação e elaboração de conteúdos foi da responsabilidade de Emanuel Sancho. 

Organização: CMSBA, DRCAlg, ARS, UAlg e IHMT. 

►16/1/2018 

- A convite da Direção Regional de Cultura foi proferida uma palestra pelo Diretor do Museu sobre o projeto 

FMId - Fotografia, Memória e Identidade. 

► 20/1/2018 

O Agrupamento escolar José Belchior Viegas solicitou a colaboração do nosso Museu para a construção 

conjunta de uma proposta de ação no âmbito do Projeto ERASMUS+ "Identidade, Reconhecimento, 

Tolerância - Museus escolares como forma de compartilhar as culturas da população escolar diversa" (2017-

2019), que conta com a participação de 8 países europeus. A proposta do nosso Museu já foi apresentada e 

deverá vir a ser implementada. O final do projeto, irá ocorrer em maio de 2019 e deverá contar com 

representantes vindos de 8 países europeus e irá ocorrer parcialmente nos espaços do nosso Museu. 

► 6/4/2018 

A convite a Universidade Estadual da Bahia - Campus VI foi realizada por teleconferência uma aula a 

partir do nosso museu. A realidade e prática do Museu do Traje foi comunicada e debatida com um grupo 

de estudantes a área de Património daquela universidade, em contraponto a realidade do Museu do Alto 

Sertão da Bahia. 
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►18/4/2018 

Acesso Cultura no Museu do Traje de São Brás de Alportel: Podem as organizações culturais fazer política? 

Devem? Participação de Elisabete Rodrigues, Jornalista; Gil Silva, Teatro das Figuras; Paulo Penisga, 

Professor; Rui Parreira, Direção Regional de Cultura do Algarve; Emanuel Sancho, Museu do Trajo de São 

Brás de Alportel (moderador). 

► 21/4/2018 

No sábado, dia 21 de abril de 2018, Emanuel Sancho e Hilda Bárbara deslocaram-se a Lisboa para 

participarem nas Assembleias Gerais Ordinária e Eleitoral do MINOM Portugal. Nos próximos 2 anos 

Emanuel Sancho será o presidente da Assembleia Geral e Hilda Bárbara integrará a direção do MINOM. 

► 26/4/2018 

Foi adquirido e instalado nos espaços exteriores do museu um palco de 4m x 6m adquirido pelos Amigos do 

Museu e que ficará de ora em diante ao serviço das atividades que ocorram nos nossos espaços. 

► 10/5/2018 

Correspondendo a uma encomenda do Município de Castro Marim, foi inaugurada uma exposição 

etnográfica na Casa do Sal (galeria de exposições) intitulada “Do Mar à Serra - Somos o que Fomos”. Para 

isso, o nosso Museu produziu 14 indumentárias em manequins representando atividades tradicionais daquela 

região do Algarve. O nosso museu foi remunerado com 1200 Euros pela colaboração prestada. 

► 1/6/2018 

Inauguração da Sala Memória da Câmara Municipal cuja museografia foi integralmente projetada pelo 

nosso Museu, atendendo aos requisitos da Câmara, com a ideia de cumprir várias funções, nomeadamente: 

1) Extensão da sala de espera da Câmara Municipal. 2) Exposição de longa duração. 3) Espaço para 

exposições de curta duração. 4) Espaço de arquivo e consulta de documentação histórica. 5) Espaço para 

palestras, debates e tertúlias. 

► 14/6/2018 

Encerramento do ano escolar no Museu do Traje, a partir de projeto desenvolvido em conjunto entre o 

Museu e Escola. Exposição de trabalhos de turmas do 1º ciclo do Concelho com a participação de cerca de 

18 turmas num total de 500 crianças.  

► 1/7/2018 

Foi iniciado o projeto de preparação do Museu do Canteiro e do Cantoneiro, a localizar na antiga “Casa 

de Cantoneiros” situada no Largo de São Sebastião, em São Brás de Alportel. Depois de uma triagem 

preliminar dos materiais encontrados (ferramentas e mobiliário), decorreram os trabalhos de limpeza e 

análise do arquivo documental aí encontrado. 

► 3/7/2018 
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Renovação da identidade gráfica do museu. Idealizado pela estagiária Inês silvestre, o museu apresentou 

uma imagem pública renovada, deste trabalho resultou não apenas o tão comum logotipo mas sobretudo um 

leque muito variado de propostas de utilização. 

► 16/7/2018 

O Museu do Traje de São Brás de Alportel foi convidado pela Direção Regional de Cultura para organizar 

uma sessão de demonstração do modelo de Gestão da informação que está à sua guarda. O projeto “FMId 

- Fotografia, Memória e Identidade” foi o caso prático estudado. A iniciativa decorreu no auditório da DRC 

e participaram cerca de 60 profissionais de várias organizações culturais do Algarve. 

► 8/9/2018 

Comemorações do centenário do Sanatório de São Brás de Alportel. Seminário que contou com a 

participação de investigadores que trabalham a temática da saúde em Portugal. Decorreu nos espaços do 

Museu do Traje de São Brás de Alportel. Organização: CMSBA, DRCAlg, ARS, UAlg e CP 

► 8/9/2018 

Abriu ao público o nosso setor de reservas, denominado de R3. Trata-se da sala onde estão guardadas 

coleções de escultura, porcelanas e materiais médicos, encontrando-se estes a partir desta data em boas 

condições de arrumo e conservação. 

► 3/10/2018 

Foi rececionado o montante de 601,25 Euros do Fundo americano Memorial Mendonça Endowment Fund. 

Trata-se do cumprimento das últimas vontades da Dra. Raquel Mendonça, falecida em 2017, que beneficia 

financeiramente o nosso museu. Foi concretizado como um gesto que homenageia a memória de seu pai, o 

são-brasense António de Brito.   

► 22/10/2018 

Emanuel Sancho participou como orador na iniciativa da CCDR Algarve “50 Livros, 50 Algarves” que 

resultou da participação daquela instituição no Ano Europeu do Património Cultural. A tertúlia foi realizada 

na sala de exposições da CCDR em Faro. 

► 23/10/2018 

Chegada da museóloga Mona Ribeiro Nascimento que realizou uma residência de investigação no nosso 

Museu com a duração de 40 dias - concluída no dia 30 de novembro de 2018. Foi objetivo o conhecimento 

e análise crítica à prática do Museu do Traje na área educativa. Também foi proporcionado à residente uma 

aproximação ao contexto dos museus do Algarve. 

► 27/10/2018 

Feira de Jardins Mediterrânicos. Esta iniciativa foi visitada por 3500 pessoas constituindo-se como a mais 

importante iniciativa existente no Algarve dentro desta temática. 



  Relatório de Atividades e Contas - 2018  

   

   

 Pta.da Misericórdia n.º 20,8150-137 S. Brás de Alportel    Cont. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 

27 

► 9/11/2018 

Visita do gestor cultural brasileiro Alemberg Quindins. Nos dias 7, 8 e 9 de novembro o criador da 

Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri, com sede em Nova Olinda, Ceará, Brasil, visitou o 

nosso Museu para encontrar pontos de contacto e estudar eventuais colaborações. Participou num debate 

público conjuntamente com a investigadora Mona Nascimento, sobre Educação em Museus ocorrido em São 

Brás de Alportel. 

► 16/11/2018 

II Jornadas da Rede de Museus de Algarve (RMA), que tiveram lugar no dia 16 de novembro de 2018, no 

auditório do Parque Natural da Ria Formosa. Coordenação de grupo de debate por Emanuel Sancho e 

comunicação por Vânia Mendonça. 

► 24/11/2018 

MINOM Movimento Internacional para uma Nova Museologia. Decorreu na Fábrica das Palavras - 

Biblioteca de Vila Franca de Xira mais um Encontro. Estiveram presentes 3 representantes do nosso museu. 

Aí foram tratada a temática da atualidade dos valores da Museologia Social. 

► 2/12/2018 

Feira de Natal do Museu. Foi realizada mais uma Feira do Museu. Participaram 35 “feirantes” que 

receberam a presença de cerca de 2670 visitantes. 

► 15/12/2018 

Novo Grupo de Teatro do Museu. O Grupo de Teatro do Clube do Museu começou a funcionar 

recentemente. Iniciaram-se os primeiros ensaios da peça “Auto do Curandeiro” de António Aleixo. Cerca de 

30 pessoas fazem parte desta primeira experiência performativa. 

► 20/12/2018 

Projeto Palmas Douradas. Maria João Gomes, artesã-designer são-brasense instalou-se provisoriamente no 

nosso Museu (sala 2 - Clube do Museu) durante a sua participação no programa televisivo “O Artesão”, 

produzido pela Freemantle Media para a RTP1. A pedido da mesma artesã, a sua permanência nos nossos 

espaços foi prolongada por conveniência das duas partes: esta ganha maior visibilidade enquanto o museu 

aumenta a sua oferta cultural aos visitantes. 
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Cartazes de Animação e Eventos  

Utilizadores e Visitantes 

    Quadro n.º 5 – Utilizadores e Visitantes 

Meses Site Visitantes Utentes Eventos Clube 

Jan 3245 231 715 427 135 

Fev 3595 816 715 427 135 

Mar 5986 1225 715 427 161 

Abr 7477 772 789 315 190 

Mai 6830 847 854 412 210 

Jun 5721 758 725 315 250 

Jul 4008 499 812 458 356 

Ago 3005 508 256 387 128 

Set 4510 620 280 478 148 

Out 6793 1011 256 387 128 

Nov 7110 591 320 498 182 

Dez 6550 212 320 498 182 

Total 64830 8090 6757 5029 2205 
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 3.4 Atividades Gerais 

AGRICULTURA 

Os caseiros da Quinta do Varjão continuam a colaborar com a Misericórdia, no sentido da manutenção da 

unidade de exploração agrícola de forma a manter a produção de frutos secos, a conservação e o zelo sobre 

prédio urbano, assim como a limpeza geral da propriedade.  

Procedeu-se à venda da alfarroba, proveniente do Monte do Varjão. O total de alfarrobas entregue foi de 

1.081,96 arrobas, cabendo à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel 540,984 arrobas. Estas 

arrobas renderam 5.409,84€ (cinco mil quatrocentos e nove Euros e oitenta e quatro cêntimos). 

PATRIMÓNIO 

No decorrer do ano de 2018, foram diversas as atividades desenvolvidas, por parte desta Misericórdia, e no 

que se refere ao património, foi realizado o seguinte: 

• No prédio em co-propriedade com a Santa Casa da Misericórdia de Faro e a AAPACDM estava 

devoluto e foi alvo de ocupação indevida. Foi necessário proceder a limpezas e ao bloqueio de janelas 

e portas. Trabalhos concluídos; 

• Foram rececionadas duas propostas para o aluguer do imóvel da Fonte do Mouro. O imóvel foi 

arrendado por 300,00€ (trezentos Euros); 

• Foi cedido um terreno agrícola situado em São Romão, a fim de ser utilizado como apoio à 

modalidade de equitação. O pedido foi feito com o objetivo de o terreno ser utilizado para cultivo e 

espaço de recreio para os animais, em troca da limpeza e manutenção do espaço; 

• Foi dado o início – fase inicial – do processo cadastral interno do património rústico da Misericórdia; 

• Iniciou-se o processo de pintura do edifício Antigo Hospital José Lourenço Viegas pelo valor de 

21.154,34€ (vinte e um mil cento e cinquenta e quatro Euros e trinta e quatro cêntimos) e de reparação 

75%
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6% 3%

Gráfico n.º 4 - Utilizadores e Visitantes

Site Visitantes Utentes Eventos Clube
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de portas e janelas de madeira pelo valor estimado de 6.676,32 (seis mil seiscentos e setenta e seis 

euros e trinta e dois cêntimos), ambos os valores sem IVA incluído; 

• Iniciaram-se as obras de remodelação e restauro do imóvel situado na Rua Capitão Caiado. A melhor 

proposta apresentada para a realização desses trabalhos foi de 25.240,73€ + IVA (vinte e cinco mil 

duzentos e quarenta euros e setenta e três cêntimos). Não estão incluídos cerâmica para pavimentos, 

azulejos, louças sanitárias, torneiras, caixilharia de alumínio, cozinha e eletrodomésticos; 

• Foi adquirido um prédio rústico e um urbano no sítio do Javali, freguesia e concelho de São Brás de 

Alportel, pelo valor de 1.000,00€ (mil euros) e 500,00€ (quinhentos euros) respetivamente. Prédios 

estes que são contíguos a outros dois que são propriedade da Misericórdia e que lhes acrescentam 

valor patrimonial e comercial; 

• A Irmã Teresa Lourenço fez uma doação de diversos brinquedos, peluches, jogos didáticas, e muitos 

outros artigos de papelaria. Esta doação perfez um volume e um valor muito significativo. Servem 

para uso da instituição e para voltar a doar a quem deles mais necessitar. À Irmã Teresa deixamos 

aqui o nosso profundo agradecimento e reconhecimento da grandeza da sua generosidade e da 

nobreza destes gestos. MUITO OBRIGADO; 

• Procederam-se trabalhos de limpeza em terrenos da Misericórdia e tal como nos anos anteriores, as 

catacumbas, ao cuidado desta Misericórdia, foram cuidadas e preservadas; 

• Foi rececionado por parte da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, uma proposta de aquisição 

do prédio urbano, situado na Rua João Rosa Beatriz, e remetida para a Assembleia Geral de Irmãos; 

• Foi solicitado um relatório de avaliação do imóvel T3, situado na Rua Dr. Silva Nobre, pertencente 

a Mariana Rusu, o valor correspondente dessa avaliação foi de 132.950,00€ (cento e trinta e dois mil 

novecentos e cinquenta euros); 

• Ao abrigo do n.º 2 do art.º 24 da Lei n.º 6/2006 de 27 de fevereiro e n.º 5 do art.º 11º do DL n.º 

294/2009, de 13 de setembro e de acordo com o previsto no orçamento do estado, foram atualizadas 

as rendas dos prédios colocados em regime de arrendamento; 

• Foi rececionado um oficio de proposta de venda de ¼ do prédio urbano situado na Rua Ator 

Nascimento Fernandes, concelho de Faro, por parte da Santa Casa da Misericórdia de Faro. Sendo 

que a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel é coproprietária de ½ desse prédio e que 

a Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais - A.A.P.A.C.D.M. também 

já havia manifestado interesse na venda da sua ¼ parte, ficou assim decidido a compra destas duas 

partes pelo valor de 35.350,00€ (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta Euros) cada, ficando esta 

Misericórdia com a propriedade plena do referido prédio. Esta aquisição não foi possível de 

concretizar no decorrer do ano em análise.  
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RECURSOS HUMANOS 

• Quadro de Pessoal por vínculo contratual 

Os Recursos Humanos da instituição, a 31 de dezembro de 2018, eram compostos por noventa e dois 

colaboradores, dos quais 59 são efetivos, 21 estão a Contrato de Trabalho, 8 são em regime de prestação de 

serviços, 2 vinculados por um Estágio Profissional e 2 em Contrato de Emprego e Inserção. 

   Quadro n.º6 – Quadro de pessoal por vínculo contratual 

 

 

 

 

 

• Quadro de Pessoal por categoria profissional 

Para assegurar o normal funcionamento das respostas sociais desta Instituição, desempenharam funções 

durante o ano de 2018, os colaboradores descriminados no gráfico que se segue, por categorias profissionais. 
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Gráfico n.º5 - Colaboradores por 

Categoria Profissional

Quadro de Pessoal N.º de Colaboradores 

Efetivo 59 

Contrato de Trabalho 21 

Estágio Profissional 2 

Avençados 8 

Contrato de Emprego e Inserção 2 

Total 92 
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• Quadro Pessoal por Antiguidade 

Em relação ao Quadro de Pessoal, por antiguidade, foram registados dos 92 colaboradores, que se 

encontravam a 31 de dezembro de 2018, incluindo os colaboradores estagiários, avençados e de contrato de 

emprego inserção, 46% são colaboradores que tem até cinco anos de casa. É de salientar, ainda, a existência 

de 6 colaboradores detentores de antiguidade igual ou superior a 31 anos de casa. 

 

 

 

• Rotatividade de Recursos Humanos 

No decorrer do ano de 2018, entraram no total vinte e quatro colaboradores e saíram dezassete. 

Os quadros e os gráficos seguintes, apresentam as saídas e as admissões de colaboradores da Instituição 

referentes ao ano de 2018. 
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Quadro n.º7 - Fluxo de Entradas 

Equipamento Vinculo  Categoria Profissional 
N.º 

Entradas 

Lar 

Avençado Enfermeira 4 

Estágio 

Profissional 
Educador Social 2 

C. Trabalho 

Animadora Cultural 2 

Ajudante Lar e C. Dia 1 

Trab. Serviço Gerais 
10 

C.E.I. 2 

Centro Infantil C. Trabalho Educadora de Infância 1 

Centro Jovens Avençado Professor 1 

Secretaria 
Estágio 

Profissional 
Secretariado 1 

  Total 24 

   
 

Quadro n.º8 - Fluxo de Saídas 

Equipamento Motivo Categoria Profissional 
N.º 

Saídas 

Lar 
Denúncia Contrato 

Ajudante Lar  1 

Trab.Serv.Gerais 7 

Animadora Cultural 1 

Enfermeira 1 

Fisioterapeuta 1 

Saída de C.E.I. p/ 

Contrato a Termo 

Trab. Serv. Gerais 

POC 

1 

Centro Infantil 1 

Museu  
Final Estágio 

Designer 1 

Secretaria Secretariado 1 

Centro Jovens 
Incompatibilidade 

de Horário 
Professor 1 

Todas Reforma Diretora Estab. 1 

  Total  17 
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Das colaboradoras que foram contratadas em 2018, a 31 de dezembro do ano transato, na Estrutura 

Residencial de Idosos (ERPI), prestavam serviço 4 enfermeiras, vinculadas por um contrato de prestação de 

serviços, dois educadores sociais vinculados por um contrato de estágio profissional, uma animadora cultural, 

sete trabalhadores de serviços gerais, com contrato de trabalho e dois na forma de contrato de emprego e 

inserção. 

 

 

 

 

 

 

 

No Centro Infantil, com contrato a termo foi admitida uma nova educadora de infância, uma colaboradora 

para ajuda nos serviços gerais em contrato de emprego e inserção, que no entanto terminou e foi transferida 

para outra resposta social e um professor de matemática para a resposta do ATL – Centro Jovens. 

• Formação Profissional 

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel proporcionou, no ano transato, aos seus colaboradores 

das várias respostas sociais, 10 ações de formação, em diversas áreas, com uma duração total de 142 horas, 

tendo sido ministradas por diferentes entidades formadoras. 

Em relação às Medidas de Autoproteção, demos continuidade às formações e foi realizado um simulacro, no 
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edifício do Lar de Idosos. Este simulacro decorreu no âmbito da Segurança Contra Incêndios. 

No ano transato, preparamos internamente esta Misericórdia para as obrigações decorrentes, do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD),implementamos uma política de privacidade e tratamento de dados 

pessoais, foram feitos documentos para a recolha e autorização para tratamento de dados pessoais e foram 

inseridas password para cada utilizador no âmbito do acesso a meios informáticos e de acesso a dados. 

Quadro n.º9 – Ações de Formação 

Ação de Formação Entidade Formadora 
N.º 

Horas 
N.º de 

Colaboradores 

Higienização das mãos e uso adequado das luvas 
Santa Casa da Misericórdia de São Brás 

de Alportel 
1 22 

Direito a Férias União das Misericórdias Portuguesas 3 2 

Regulamento Geral Proteção Dados Pessoais - 

Impacto nas Organizações 
Nera 4 3 

Iniciação ao modelo pedagógico do Movimento da 

Escola Moderna na Educação Pré-Escolar 
Escola Moderna 50 2 

Problemática da prevenção e controlo de infeção 

em Lares 
ARS Algarve 3 12 

Primeiros Socorros Adultos 
Ass. H. de Bombeiros Voluntários São 

Brás de Alportel 
12 11 

Manuseamento de Extintores 
Ass. H. de Bombeiros Voluntários São 

Brás de Alportel 
4 28 

Primeiros Socorros Pediátricos 
Ass. H. de Bombeiros Voluntários São 

Brás de Alportel 
12 10 

Receção e Armazenamento de Géneros 

Alimentícios 

QUALIXXI - Higiene e Segurança 

Alimentar 
3 15 

Competências de Cozinheiro IEFP 50 8 

Total 142 113 

PROTOCOLOS / ACOMPANHAMENTOS 

A celebração de acordos, protocolos e contratos com diversas entidades e instituições, são exemplo quer do 

crescimento desta Misericórdia, quer da importância que ela vai assumindo a nível da comunidade. 

Subjacente à celebração destes acordos está a promoção da prestação de um melhor serviço, no sentido de 

atingir melhores padrões de qualidade dos apoios prestados, sempre numa base de parceria. Neste contexto 

destacam-se os seguintes protocolos e parcerias, assim como alguns acompanhamentos internos realizados: 

• Foi concluída a primeira fase do Projeto de Medidas de Autoproteção do Museu; 
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• Foi concluído o processo de candidatura do Projeto de Acessibilidade do Museu do Traje com a sua 

entrega nos serviços do Turismo de Portugal IP; 

• A Câmara Municipal solicitou ao Museu, redações de textos e acompanhamento da produção de 

Exposição de Rua, acompanhamento de obras e elaboração de projeto museológico no Núcleo 

Museológico da Serra – Parises, elaboração de projeto museológico no Espaço Memória no edifício 

da Câmara Municipal; 

• O Agrupamento Escolar José Belchior Viegas solicitou a colaboração do Museu para a construção 

conjunta de uma proposta de ação no âmbito do Projeto ERASMOS+ “Identidade, Reconhecimento, 

Tolerância – Museus escolares como forma de compartilhar as culturas da população escolar 

diversa”; 

• Foi feita, em conjunto com o Prior António Farias, uma candidatura ao Programa PDR 2020-

renovação de aldeias, para pintura e restauro da Igreja Matriz; 

• Continuação da implementação da Biblioteca Digital de São Brás de Alportel, em colaboração com 

a Biblioteca Municipal; 

• Participação no ciclo comemorativo do Sanatório Carlos Vasconcelos Porto (1918-2018) a convite 

da Direção Regional de Cultura e ARS.;  

• Participação na Cátedra da Universidade Lusófona de Lisboa. Foi o Museu escolhido como um dos 

oito parceiros deste projeto; 

• O projeto educativo implementado pelo nosso Museu “Escola no Museu” foi acompanhado e 

estudado pela investigadora Natividad Contreras, devendo as suas conclusões virem a ser publicadas; 

• Decorreu no Museu, um evento de narração de histórias, por iniciativa de Fernando Guerreiro, 

presidente da A.R.C.A. (Associação Recreativa e Cultural do Algarve); 

• Foi rececionada uma Proposta de Adenda ao Protocolo de Colaboração no Âmbito da Cantina Social 

para o programa de Emergência Social. Neste documento foi considerada a redução efetiva do 

número de refeições diárias, para 5 utentes; 

• Foi assinado um protocolo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde, a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel e esta Misericórdia, no âmbito da execução de obras de 

conservação no interior e exterior do imóvel onde está instalado o Centro de Saúde; 

• Foi assinado um Protocolo de Parceria com a Clínica Médica SIIPEMOR. Este Protocolo tem como 

objetivo a atribuição de um desconto aos utentes, colaboradores e Irmão da Misericórdia, 
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nomeadamente nas consultas de especialidade, serviço de enfermagem, serviço ao domicílio, 

serviços de radiologia, ecografias, dentária; 

• Candidatura ao Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o 

Desenvolvimento de Respostas Sociais – PROCOOP. Uma vez que a procura tem vindo a crescer 

significativamente, foi feita esta candidatura para a resposta social do Centro de Dia, para 40 utentes; 

• Recorrendo ao mesmo PROCOOP foi efetuada uma candidatura, para uma nova resposta social, a 

integrar a Rede de Serviços e Equipamentos Sociais – RSES – e com vista à celebração de acordos 

de cooperação, para a criação de um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental – CAFAP; 

• Foi cedido o Pavilhão Desportivo da Instituição para o Programa da Junta de Freguesia de São Brás 

de Alportel – “Seniores em Movimento”; 

• Em colaboração com algumas entidades, foi cedido o nosso Salão de Festas para a organização de 

muitos eventos, consequência das obras no cineteatro do nosso concelho; 

• Foi rececionada uma proposta para renovar o contrato com a empresa QualityVision, com as mesmas 

condições e sem custos adicionais, pelo valor de 1.870,00€ (mil oitocentos e setenta Euros), para 

prestação do serviço de medicina no trabalho; 

• Candidatura a um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental– CAFAP –- através do 

programa PROCOOP da Segurança Social que se apresentou; 

• Candidatura ao CRESC ALGARVE 2020, do Portugal2020 para Ampliação e Remodelação do 

Edifício da ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de São Brás 

de Alportel; 

• Foi assinado um Protocolo de Parceria com a Óptica Graciete. Este Protocolo tem como objetivo a 

atribuição de um desconto aos utentes, colaboradores e irmãos da Misericórdia; 

• Foi nomeado o Provedor desta Misericórdia, como representante da instituição na Comissão 

Municipal de Educação; 

• Foram feitas visitas de acompanhamento por parte da Segurança Social, para todas as respostas 

sociais; Assim como foram inspecionadas, também, todas as respostas sociais; 

• Esta Misericórdia foi representada principalmente pelo Provedor e 2º Secretário nas diversas 

reuniões do Secretariado do Algarve da União das Misericórdias Portuguesas, que aconteceram 

durante o ano 2018. Numa desta reunião a nossa Misericórdia foi homenageada pela colaboração 

que dispensou à Misericórdia de Monchique, por ocasião do grande incêndio que deflagrou naquele 

concelho; 
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• Decidimos aderir à Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, sendo uma forma de 

colaborar na dinamização da produção floresta e na defesa do nosso património serrano, composto 

por várias propriedades rurais. A Joia de inscrição foi de 50,00€ (cinquenta Euros) e a quota mensal 

é de 2,00€ (dois Euros); 

• Foram revistos os Regulamentos Internos de diversas respostas sociais no sentido de melhorar este 

instrumento de regulação da relação entre instituição e utente, seguindo os modelos sugeridos pela 

União da Misericórdias Portuguesas e o conhecimento da experiencia de anteriores regulamentos.  

REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS COMISSÕES MUNICIPAIS 

Durante o ano em análise mantivemos e reforçamos a representação da nossa Misericórdia nas diversas 

comissões municipais que abordam e trabalham as diversas temáticas de interesse e necessidade publica 

local. A representação da instituição ficou a cargo quase total do provedor no decorrer do ano. Assim as 

comissões que a Misericórdia participa ativamente são: 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ São Brás de Alportel; 

• Comissão Municipal de Proteção Civil; 

• Comissão Municipal de Habitação Social; 

• Concelho Local de Ação Social;  

• Grupo Social;  

• Núcleo Local de Inserção.   

EQUIPAMENTO: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO 

As aquisições de bens e serviços, manutenção das instalações e equipamentos passaram a ser planeadas e 

coordenadas diretamente pela Mesa Administrativa, representada pelo Sr. Provedor. No que se refere à 

manutenção das instalações e dos equipamentos, no decorrer de 2018, foram realizadas diversas ações de 

manutenção e conservação, com o objetivo de criar melhores condições, para os utentes e para os 

colaboradores, nomeadamente:  

• Atribuição à empresa MC Segurança Lda., a manutenção e carregamento de extintores, pelo valor 

de 595,35€ (quinhentos e noventa e cinco Euros e trinta e cinco cêntimos); uma vez que não estavam 

em conformidade com as normas, foram substituídos três carretéis no Salão de Festas e na cave da 

ERPI, pelo valor de 940,95€ (novecentos e quarenta euros e noventa e cinco cêntimos); 

• Foram instalados videoporteiros no valor de 934,80€ (novecentos e trinta e quatro Euros e oitenta 

cêntimos); 

• Foi iniciado a implementação do projeto de segurança contra incêndio no Museu do Traje. A melhor 

proposta para a implementação destas medidas foi de 5.311,14€ (cinco mil trezentos e onze Euros e 
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catorze cêntimos); 

• Foram adquiridas mais duas camas articuladas para ERPI, no valor de 2.544,00€ (dois mil quinhentos 

e quarenta e quatro Euros); 

• Foi renegociado o contrato com a MEO, a revisão de valores incluiu as comunicações de toda a 

Misericórdia. A proposta apresentada foi de 231,83€ (duzentos e trinta e um Euro e oitenta e três 

cêntimos); 

• Foram feitas diversas reparações em máquinas de lavar roupa, da lavandaria da ERPI, reparação no 

frigorífico industrial da cozinha da ERPI, e muitas outras nos diversos equipamentos e máquinas, 

feitas diretamente pela equipa de manutenção e pelos fornecedores externos;  

• Foram feitas algumas reparações e substituições, nas centrais de incêndio da ERPI, Centro de Dia, 

Centro Jovens e Centro Infantil, nomeadamente detetores e sirenes; 

• Aquisição de outros bens e artigos: um portátil, babetes, jogos de cama, cadeiras para o Museu, entre 

outros bens necessários ao bom funcionamento da Instituição. 

TRANSPORTES 

A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel tem um total de 10 viaturas, sendo que duas delas 

estão fixas ao Serviço de Apoio Domiciliário, uma está fixa ao Museu, e as restantes viaturas são comuns à 

Instituição e são geridas de acordo com as necessidades dos diferentes serviços, tais como: 

• Deslocações de trabalhadores às escolas; 

• Transporte de utentes a consultas e exames médicos; 

• Transporte de utentes para as atividades; 

• Deslocação de trabalhadores a outros serviços da Instituição. 

Ao longo do ano de 2018 foram registados diariamente os quilómetros percorridos pelas viaturas da 

Instituição. No quadro seguinte é apresentado os custos de conservação e manutenção de cada viatura, a 

Média Mensal de quilómetros, o total anual de quilómetros percorridos por viatura e a despesa de combustível 

anual de 2018. 

Podemos constatar que durante este ano as carrinhas em análise percorreram 39.818 quilómetros e houve 

uma despesa de combustível de 5.691,12€ e uma despesa de manutenção e conservação de 6.697,96€. 

Comparativa mente a 2017 houve um aumento no registo de despesas e quilómetros. 

Os custos com as viaturas foram significativos, derivados à idade destas e ao uso frequente e intensivo. 
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Quadro n.º 10 – Custos de Manutenção e quilómetros percorridos das Viaturas 

MAPA COMPARATIVO DESPESAS COM AS VIATURAS 2017-2018  
           

Matricula Marca Ano 
Serviço de 

Transporte 

Despesa 

Manutenção 

2017 

Despesa 

Manutenção 

2018 

Média 

Mensal 

(Kms) 2017 

Total Anual 

(Kms) 

Ano 2017 

Média 

Mensal 

(Kms) 

2018 

Total 

Anual 

(Kms) 

Ano 2018 

Despesa 

Combustível 

anual - 2018 

66-PJ-36 
Peugeut 
Partner 

2014 
Serviços 
Diversos 

210,22 € 329,84 € 69 826 955 11458 1 110,72 € 

37-EX-69 
Renault 
Trafic 

2007 
Serviços 
Diversos 

243,74 € 935,09 € 183 2196 267 3199 120,99 € 

25-CI-22 
Renault 
Kangoo 

2006 
Provedor / 

Out. Serviços 
407,71 € 246,46 € 327 3923 383 4591 334,27 € 

84-48-UI 
Renault 
Kangoo 

2002 
Escolas / Out. 

Serviços 
747,35 € 558,12 € 327 3926 331 3975 431,52 € 

96-00-SC 
Renault 
Kangoo 

2001 
Serviços 
Diversos 

256,05 € 320,82 € 
 

 

129 645 207,61 € 

56-49-PX 
Renault 
Kangoo 

2000 
Apoio 

Domiciliário 
729,84 € 1 928,66 € 974 11691 662 7945 912,10 € 

91-41-LZ Volkswagen 1998 
Apoio 

Domiciliário 
1 122,27 € 377,38 € 520 6238 370 4440 480,00 € 

47-27-LF 
Toyota 
Hiace 

1998 
Serviços 
Diversos 

389,32 € 637,47 € 84 1003 136 1634 229,95 € 

XM-06-33 
Nissan 
Vanett 

1991 
Serviços 
Diversos 

202,21 € 879,27 € 45 546 176 2114 372,17 € 

OI-36-55 
Ford 

Transit 
1987 Museu 202,47 € 484,85 € 789 9469 985 11821 1 491,79 € 

 

Total 4 511,18 € 6 697,96 € 3318 Km 39818Km 4265Km 51822Km 5 691,12 € 

 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

• Comunicação 

O Boletim Informativo,“MisericórdiaAtiva” pretende ser um elemento aglutinador das várias respostas 

sociais desta Misericórdia, proporcionar informações úteis, refletir sobre as nossas preocupações, divulgar e 

registar as diversas atividades. Por outro lado, é mais uma possibilidade de contato e interação com a 

comunidade, uma ponte para estabelecer parcerias que ajudem na evolução e consolidação de valores. 

Em 2018, demos continuidade à edição do Boletim Informativo. Este ano foram publicadas três edições, o 

n.º 5, n.º 6 e n.º 7, e todas podem ser lidas online através do nosso site, www.misericordiasaobras.pt. 

O site da Misericórdia, sendo um meio de comunicação, é através dele que também são dadas informações 

acerca dos nossos serviços, nas diferentes respostas sociais servindo de plataforma de divulgação.  

http://www.misericordiasaobras.pt/
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 BOLETIM INFORMATIVO N.º 5 BOLETIM INFORMATIVO N.º 6 BOLETIM INFORMATIVO N.º 7 

• Imagem 

Em 2018, demos inicio ao processo de inovação das nossas viaturas. Foram, personalizadas com a nova 

imagem e logotipo da Misericórdia. A nova imagem presente nas viaturas, para além de embelezar a nossa 

frota, tem como objetivo, facilitar o reconhecimento, e criar um posicionamento na mente do público através 

da cor e da forma. 
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4. RELATÓRIO DE CONTAS 

 4.1 Análise Económica – Financeira 

ANÁLISE ECONÓMICA COMPARATIVA  

• Demonstração de Resultado 

No ano de 2018 os Rendimentos totalizaram 2.021.842,67€ e os Gastos apresentam um valor de 

1.831.669,90€. Com base nos quadros e gráficos a seguir representados podemos decompor a estrutura dos 

Rendimentos e dos Gastos da seguinte forma: 

 Rendimentos e Ganhos 

Quadro n.º 1 - Rendimentos e Ganhos 

(€) 

Rubricas 2016 2017 2018 Variação % 

Vendas e serviços prestados  786 215,01 816 476,81 854 324,04 4,64% 

Subsídios, doações e legado à exp.  951 429,84 974 685,65 939 217,04 -3,64% 

Outros rendimentos e ganhos 167 524,34 172 136,95 218 962,40 27,20% 

Juros e rendimentos similares 16 083,76 10 872,59 9 339,19 -14,10% 

Total dos Rendimentos 1 921 252,95 1 974 172,00 2 021 842,67 2,41% 

Numa breve análise à evolução dos Rendimentos e Ganhos, quando comparados com os anos anteriores, 

verificamos que há um ligeiro acréscimo e comparado com o ano anterior, o valor absoluto representa 

47.670,67€. Podemos constatar da análise do quadro n.º 1 que a receita apresentou um aumento de 2.41% 

face a 2017. 

Comparativamente com o ano anterior, é de salientar os seguintes aspetos: 
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Registou-se uma variação positiva de 4,64% na rubrica de Serviços Prestados, em relação ao ano anterior, os 

Subsídios, Doações e Legados à Exploração registaram uma ligeira diminuição de 3,64%. Os Outros 

Rendimentos e Ganhos, registaram um aumento significativo em relação a 2017 de 27,20%. Já os Juros e 

Rendimentos Similares registaram um decréscimo de 14,10% fortemente penalizados com a descida 

acentuada das taxas de juro dos depósitos. 

A estrutura de Rendimentos e Ganhos, na sua generalidade, quando comparada com o ano anterior revela 

uma estabilidade na evolução dos valores. 

 Gastos e Perdas 

Quadro n.º2 – Gastos e Perdas 

(€) 

Rubricas 2016 2017 2018 Variação % 

CMVMC 167 509,64 170 985,21 171 925,84 0,55% 

Fornecimentos e serviços externos 319 234,24 370 607,57 383 821,55 3,57% 

Gastos com o pessoal 922 116,39 997 864,05 1 062 431,19 6,47% 

Outros gastos e perdas 25 242,88 17 126,26 6 047,02 -64,69% 

Gastos/reversões de dep. E amort. 230 441,71 207 267,94 207 444,30 0,09% 

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total dos gastos e perdas 1 664 544,86 1 763 851,03 1 831 669,90 3,84% 
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Em relação aos Total de Gastos e Perdas, verificou-se um acréscimo de 3,84% em relação ao ano anterior, 

que se traduz num valor absoluto de 67.818,87€. Particularmente nos Gastos com o Pessoal foi registado um 

aumento de 6,47%, que corresponde ao valor absoluto de 64.567,14€. Também os Fornecimentos e Serviços 

Externos tiveram um acréscimo de 3,57%, o que corresponde a 13.213,98€, enquanto o CMVMC registou 

um ligeiro aumento de 0,55%., os outros Gastos e Perdas diminuíram 64,69%, representando 11.079,24€ e 

os Gastos/Reversões e Amortizações sofreram um ligeiro aumento de 0,09%.  

A estrutura de Gastos e Perdas comparativamente ao ano anterior, podemos ver que os gastos sofreram um 

aumento nas rubricas de CMVMC, Fornecimento e Serviços Externos, Gastos com o Pessoal, mas 

comparativamente aos anos 2016/2017 e 2017/2018 estes aumentos foram menos acentuados, os CMVMC 

passaram de um aumento de 3.475,57€ para um de 940,63€, os Fornecimentos e Serviços Externos tinham 

aumentado 51.373,33€ e aumentaram apenas 13.213,98€ e os Gastos com o Pessoal tinham progredido 

75.747,66€ e aumentaram, comparativamente com 2017, em 64.567,14€. 

 Custo Médio por Utente 

Quadro n.º3 – Custo Médio por Utente 

RESPOSTAS SOCIAIS Creche 
 Jardim 
Infância 

 ATL 
Centro 
Jovem 

ERPI 
 Centro 

Dia 
Acoplado 

 Centro Dia  
Apoio 

Domicilio 
ADI 

N.º Médio de Utentes 55 68 60 40 75 8 22 19 3 

Total dos Custos 204 225,57 € 258 517,79 € 84 795,81 € 55 450,88 € 796 524,87 € 46 800,95 € 137 850,30 € 85 173,47 € 16 860,89 € 

Custo Unitário / Ano 3 713,19 € 3 801,73 € 1 413,26 € 1 386,27 € 10 620,33 € 5 850,12 € 6 265,92 € 4 482,81 € 5 620,30 € 

Custo Unitário / Mês 309,43 € 316,81 € 117,77 € 115,52 € 885,03 € 487,51 € 522,16 € 373,57 € 468,36 € 

Com a análise do quadro e gráfico n.º 3, podemos verificar que no conjunto de todas as respostas sociais, as 
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que tem um maior custo, tendo em atenção ao número médio de utentes, são a ERPI com um custo mensal 

em cerca de 885,03€, seguindo-se o Centro de Dia com 522,16€ e o Apoio Domiciliário Integrado com 

468,36€. As respostas sociais que apresentam um menor custo são o ATL e o Centro Jovens, sendo estas 

respostas também que tem uma menor mensalidade. 

• Resultado Líquido do exercício 

A Instituição apresenta um Resultado Liquido positivo de 190.172,77€. Comparativamente ao ano anterior 

houve uma diminuição do Resultado Liquido de 20.148,20€. Esta diminuição é fundamentalmente explicada 

pela subida do valor dos Gastos e Perdas em 67.818,87€. Facilmente, este último se compreende, com a 

subida dos Gastos com Pessoal e com subida dos Fornecimentos de Serviços Externos resultado de 

investimentos de obras de requalificação. 

Em consequência da análise efetuada aos Rendimentos e Ganhos e aos Gastos e Perdas quando comparados 

os anos de 2017 e 2018, resulta um Resultado Liquido do Exercício positivo, uma vez que os gastos e perdas 

se mantiveram abaixo dos Rendimentos e Ganhos. 

Comparando os últimos três anos, pode-se ver que os rendimentos têm vindo a aumentar, verificando-se 

sempre estes superiores aos gastos, o que reflete uma estabilidade na Instituição. 

Quadro n.º 4 - Resultado Líquido  

(€) 

Resultados 2016 2017 2018 Variação % 

Rendimentos e Ganhos 1 921 252,95 1 974 172,00 2 021 842,67 2,75% 

Gastos e Perdas 1 664 544,86 1 763 851,03 1 831 669,90 5,97% 

Resultado Liquido 256 708,09 210 320,97 190 172,77 -18,07% 
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• Resultado líquido por Resposta Social 

Relativamente aos Resultados Líquidos por Resposta Social, podemos constatar que as respostas sociais que 

mais se destacam, positivamente, são a ERPI (Lar), registando um aumento do Resultado Líquido 

comparativamente a 2017 de 41,84%, apresentando um aumento em valor absoluto de 46.186,03€, 

contribuindo muito significativamente para os resultados. 

O Refeitório Social, apesar do resultado ser negativo houve um aumento do Resultado Líquido em 2.774,56€, 

o Centro de Dia Acoplado, Apoio Domiciliário Integrado, também apresentaram um ligeiro aumento do 

Resultado Líquido. A Cantina Social, o Centro Dia e o Apoio Domiciliário, foram as respostas sociais que 

apresentaram uma diminuição do seu Resultado Líquido.  

Na área da Infância, as respostas sociais que mais contribuíram para um resultado positivo foram a Creche 

com um acréscimo do seu resultado de 14,55%, representando um valor de 8.433,05€ e o Jardim de Infância, 

que comparativamente ao ano anterior, registou um aumento de 23.934,79€. O ATL e o Centro Jovem em 

relação ao ano anterior apresentaram uma diminuição do seu Resultado Líquido. 

As Respostas Sociais que apresentarem resultados negativos, algumas delas, é consequência de investimentos 

ou alterações de estrutura.  

Quadro n.º 5 -Resultado Líquido por Resposta Social 

(€) 

Rubricas 2016 2017 2018 Variação % 

Creche 63 263,27 57 945,44 66 378,49 14,55% 

Jardim Infância/Pré-Escolar 10 231,23 -7 794,75 16 140,04 307,06% 

ATL 31 109,54 32 994,09 8 602,46 -73,93% 

Centro Jovem 6 819,30 -8 236,38 -16 304,22 -97,95% 

Refeitório Social -20 343,77 -16 727,09 -13 952,53 -16,59% 

Cantina Social 25 886,83 12 838,88 1 347,55 -89,50% 

Centro Dia Acoplado -30 501,89 -20 975,27 -15 338,79 -26,87% 

Centro Dia Novo -27 274,32 3 531,00 -25 900,32 -833,51% 

Lar 179 481,21 110 386,37 156 572,40 41,84% 

Apoio Domiciliário 28 537,80 22 341,15 18 486,99 -17,25% 

ADI 11 339,54 9 189,07 9 451,04 2,85% 



  Relatório de Atividades e Contas - 2018  

   

   

 Pta.da Misericórdia n.º 20,8150-137 S. Brás de Alportel    Cont. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 

47 

 

 Outras Atividades 

Quadro n.º 6 - Rendimentos e Ganhos 

Rubricas 2016 2017 2018 Variação % 

Cultura/Museu -24 846,49 24 957,14 -20 604,98 -182,56% 

Agricultura 3 005,84 -10 128,68 5 294,64 152,27% 

 

 

 

 

 

 

Em relação às outras atividades, desta Misericórdia, podemos verificar que o Museu do Traje – Casa da 

Cultura – teve um decréscimo significativo, em relação ao ano de 2017, passando de um resultado positivo 

para um resultado negativo.  

Já em relação à unidade de exploração agrícola podemos dizer que, este ano de 2018, houve um aumento dos 

resultados, consequência da venda dos frutos secos, recolhidos na propriedade do Monte Varjão. 
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ANÁLISE FINANCEIRA COMPARATIVA  

• Balanço 

De uma forma detalhada, podemos avaliar a posição financeira da Instituição através da análise dos seguintes 

itens de balanço: 

➢ Estrutura do Balanço 

Ativo 

Quadro n.º 7 – Ativo Corrente e Ativo Não Corrente 

(€) 

Rubricas 2016 2017 2018 Variação % 

Ativo não corrente 5 243 043,27 5 153 014,06 4 987 084,20 -3,22% 

Ativo corrente 2 688 826,81 2 896 407,47 3 246 802,38 12,10% 

Total do Ativo 7 931 870,08 8 049 421,53 8 233 886,58 2,29% 

 

A diminuição verificada na rubrica Ativo não Corrente, de cerca 165.929,86€ deve-se essencialmente à 

diminuição dos Ativos Fixos Tangíveis e à diminuição de Outros Créditos e Ativos não Correntes. O aumento 

verificado na rubrica Ativo Corrente de 350.394,91€ é explicado principalmente, pelo aumento dos fundos 

disponíveis (Depósitos Bancários e Caixa) em 338.635,14€. 

Fundos Patrimoniais 

Quadro n.º 8 – Fundos Patrimoniais e Passivo 

(€) 

Rubricas 2016 2017 2018 Variação % 

Fundo de Capital 7 403 577,40 7 507 259,33 7 709 580,84 2,70% 

Passivo Corrente 528 292,68 542 162,20 524 305,74 -3,29% 

Total Fundos Patrimoniais e Passivo 7 931 870,08 8 049 421,53 8 233 886,58 2,29% 
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O aumento do Fundo de Capital em cerca de 184.465,05€, resulta essencialmente do resultado líquido 

positivo de 190.172,77€ e dos resultados positivos dos anos anteriores. 

A Instituição não tem Passivo não Corrente, ou seja, não tem contas a pagar com maturidade superior a um 

ano, não tem empréstimos Bancários, ou similares, nem de curto nem de longo prazo. Em relação ao Passivo 

Corrente, este registou uma diminuição de 17.856,46€, esta variação, com efeito positivo, deu-se 

essencialmente com a diminuição das rúbricas Estado e Outros entes Públicos de 804,56€, e os Outros 

Passivos Correntes em 19.206,83€, registando os fornecedores um aumento de 1.976,21€. 

• Rácios 

➢ Análise Financeira 

Quadro n.º 9 – Autonomia Financeira 

(€) 

  2016 2017 2018 

Fundo Social 7 403 832,40 7 507 259,33 7 709 580,84 

Aplicações Totais 7 932 125,08 8 049 421,53 8 233 886,58 

Autonomia Financeira 93,34% 93,26% 93,63% 
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Da análise dos rácios financeiros podemos concluir que a Instituição apresenta uma situação financeira 

estável e sólida, está dotada de um Rácio de Autonomia Financeira bastante significativo de 93,34%. 

Registou um insignificativo acréscimo, podendo dizer que a Misericórdia de São Brás de Alportel continua 

a ter a sua independência em relação a capitais alheios, para financiamento dos seus investimentos. 

➢ Análise Económica 

Quadro n.º 10 - Rendibilidade Geral 

(€) 

  2016 2017 2018 

Resultado Líquido 256 708,09 210 320,97 190 172,77 

Vendas e Prestações Serviços 789 215,01 816 476,81 854 324,04 

Rendibilidade Geral 32,53% 25,76% 22,26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos rácios económicos podemos verificar Rentabilidade Geral da Instituição, baseada na Prestação de 

Serviços (Objeto Social), registou um decréscimo em relação ao ano de 2017, passando de 25,76% para 

22,26%, mas continuando sempre bastante positivos e com uma proporção invejável. 

Concluímos também que apesar dos valores terem diminuído a Instituição contínua estável e muito apreciável 

a eficiência na utilização dos recursos materiais e humanos. Com os indicadores aqui apresentados enfrentar-

se-á o futuro com determinação e certeza.   
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5. CONLUSÕES FINAIS 

Com relato das atividades e das contas de 2018 a Mesa Administrativa considera encerrado o ano, e faz um 

balanço final muito positivo, não só pelo nível dos serviços prestados, mas também pelos resultados obtidos 

relativamente à gestão. A nossa atuação teve como base a elevada preocupação na qualidade dos serviços 

prestados e no rigor da gestão dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros. 

Iniciamos, o ano em análise, com o saldo de disponibilidades financeiras e aplicações de 2.846.353,65€ e 

terminamos o ano económico com o saldo de 3.184.988,79€, pelo que se verificou um acréscimo de 

338.635,14€. 

Após apuramentos dos resultados, análise e reflexão sobre o exercício de gestão e as contas de gerência 

durante o ano 2018, a mesma demonstra os seguintes resultados: 

Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos: 388.277,88€; 

Resultado Operacional: 180.833,58€; 

Resultado Líquido do Período: 190.172,77€. 

Comparativamente ao ano de 2017 houve uma diminuição do Resultado Liquido em cerca de 20.148,20€. 

Esta diminuição é explicada pelo aumento dos Gastos e Perdas, essencialmente as rúbricas que mais 

contribuíram para esse aumento foram os Fornecimentos e Serviços Externos e os Gastos com o Pessoal, 

uma vez que foram necessárias fazer algumas contratações, nomeadamente, uma nova equipa de animadores 

e enfermeiros para a ERPI, e devido ao aumento da Remuneração Mínima Mensal Garantida. 

Pela primeira vez e num ano de investimentos apenas correntes, o exercício ultrapassou os dois milhões de 

euros, os Rendimentos e Ganhos totalizaram os 2.021.842,67€ e em relação a 2017 o seu crescimento foi de 

47.670,67€. Com base nas Demonstrações Financeiras é de referenciar que as Depreciações e Amortizações 

totalizaram 207.444,30€.  

A progressão na Remuneração Mínima Mensal Garantida, dos últimos anos, é justa e merecida, como importa 

referir, assim como é fundamental espelhar, nos restantes colaboradores, compensações e correções que 

atenuem injustiças e sentimentos de insatisfação. No entanto como aqui vem demonstrado, os custos com o 

pessoal vêm aumentando galopantemente, sendo necessário implementar contenção ou criando fatores de 

compensação de forma a manter o equilíbrio institucional.   

Perante estes Resultados e independentemente de quaisquer outras leituras, análises e opiniões, podemos 

dizer, que tanto no ponto de vista financeiro, como económico, como social, como na gestão dos seus efetivos 

a Instituição continua a revelar estabilidade e não está exposta a grandes riscos, tem uma boa autonomia 

financeira e rendibilidade.  
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6. PERSPETIVAS FUTURAS 

A Mesa Administrativa pretende continuar a pugnar por uma gestão rigorosa e transparente, controlando os 

gastos e aumentando, tanto quanto possível, os rendimentos numa perspetiva social continua de responder às 

solicitações de toda comunidade com serviços de qualidade. 

Os colaboradores foram e serão o centro das nossas atenções. Ambicionamos colaboradores cada vez mais 

satisfeitos, com perspetivas de carreira e remunerações adequadas aos seus desempenhos. Motivados e 

identificados com as causas que o nosso Compromisso nos vincula. Foi isto que nos motivou e nos levou a 

conseguir o que aqui relatamos. 

Prevemos ainda dar continuidade à promoção de ações de formação, para os colaboradores, de modo a 

proporcionar a sua valorização e atualização profissional. 

Ambicionamos Utentes, e as respetivas famílias, mais satisfeitos com serviços que disponibilizamos. Mais 

próximos, mais capazes de responder diariamente às novas solicitações e às novas necessidades das gerações 

vindouras.   

Pugnamos pelo aumento das respostas sociais existentes e por iniciar ou abrir outras que possam ir ao 

encontro das necessidades ou anseios dos São-Brasenses.  

Por outro lado, e atendendo à urgência de Ampliação e Remodelação do Edifício ERPI, Centro de Dia e 

Apoio Domiciliário a Mesa Administrativa perspetiva dar inicio às obras, deste projeto, o mais rápido 

possível que visará aumentar o conforto e a qualidade dos serviços prestados. 
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A Mesa Administrativa 
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Anexo I – Balanço 
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Anexo II – Demonstração de Resultados 
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Anexo III – Demonstração de Resultados por Resposta Social (Resumo) 
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Anexo IV – Análise de Gastos e Rendimentos 
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Anexo V – Rácios 

2017      

   Resultado Líquido do Período 210 320,97  

Rendibilidade do Ativo   2,61% 

   Ativo 8 049 421,53  

      

2018      

   Resultado Líquido do Período 190 172,77  

Rendibilidade do Ativo   2,31% 

   Ativo 8 233 886,58  

      

2017      

   Resultado Líquido do Período 210 320,97  

Rendibilidade dos Fundos Patrimoniais  2,80% 

   Fundos Patrimoniais 7 507 259,33  

      

2018      

   Resultado Líquido do Período 190 172,77  

Rendibilidade dos Fundos Patrimoniais  2,47% 

   Fundos Patrimoniais 7 709 580,84  

      

      

2017      

   Resultado Líquido do Período 210 320,97  

Rendibilidade das Vendas e prestação serviços  25,76% 

   Vendas + Prestação serviços 816 476,81  

      

2018      

   Resultado Líquido do Período 190 172,77  

Rendibilidade das Vendas e prestação serviços  22,26% 

   Vendas + Prestação serviços 854 324,04  

      

      

2017      

   Resultado OPERACIONAIS 199 448,38  

Rendibilidade Operacional das Vendas e prestação serviços  24,43% 

   Vendas + Prestação serviços 816 476,81  

      

2018      

   Resultado OPERACIONAIS 180 833,58  

Rendibilidade doa Vendas e prestação serviços  21,17% 

   Vendas + Prestação serviços 854 324,04  
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Anexo VI – Balancete de Razão 

 


