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1. INTRODUÇÃO  

Perante um prazo alargado e especial, concedido a titulo excecional pelo Estado Português, no quadro da 

propagação do vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 que atravessamos, a Mesa Administrativa cumpre 

as demais disposições legais e o Compromisso desta Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel 

através da elaboração e apresentação deste Relatório de Atividades e Contas de 2019, submetendo-o à 

análise, apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos. Este documento contem o relato das 

atividades realizadas e a apresentação do resumo das Contas do exercício do ano de 2019, submetendo-o, 

previamente, à apreciação e escrutínio através do parecer do Definitório. 

No contexto de pandemia, por Covid-19, que o país atravessa, por publicação legislativa, e pela própria 

imposição da Direção Geral de Saúde – DGS – de março passado, foi decretado o confinamento obrigatório 

e suspensas a maioria das atividades, não tendo sido possível cumprir o n.º 4 do artigo 19º do Compromisso 

da Misericórdia, na concretização da reunião da Assembleia Geral Ordinária de março, para apresentação do 

Relatório de Atividades e Contas, tendo a mesma sido adiada, numa conjuntura em que os prazos legais 

foram dilatados para 30 de junho de 2020, conforme decretou o artigo 18º do Decreto-Lei número 10-A/2020, 

de 13 de março do corrente ano.  

A apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2019 procura, dar a conhecer as atividades 

desenvolvidas mais relevantes e relatar as respetivas contas, referentes ao ano transato, permitindo avaliar o 

desempenho da Misericórdia no cumprimento dos objetivos e do trabalho desenvolvido diariamente.  

O início do ano de 2019, mais propriamente o mês de fevereiro, foi marcado pela participação expressiva dos 

Órgãos Sociais e dos técnicos da Misericórdia, no XIII Congresso Nacional das Misericórdias, em Albufeira. 

O evento foi realizado no Algarve e pela primeira vez houve uma participação ativa e numerosa. Outra marca 

de 2019, foi o Ato Eleitoral, para o quadriénio 2020-2023, para os novos membros dos Órgãos Sociais. A 

eleição decorreu no dia 12 de dezembro, do ano em análise, tendo sido reeleitos os mesmos Irmãos que 

lideravam os Órgãos Sociais no mandato anterior, concretizando alterações significativas na composição da 

Mesa da Assembleia Geral, da Mesa Administrativa e do Definitório. Para este mandato, os Órgãos Sociais 

pretendem dar continuidade ao trabalho desenvolvido no mandato anterior, realizando um vasto conjunto de 

atividades de caráter social, no âmbito da missão, visão e valores da Misericórdia. 

No ano, em relato, no que respeita ao Património Imobiliário, houve um reforço devido a aquisições de 

artigos urbanos e um rustico de valor estratégico, que acrescentaram potencial de valorização. Iniciaram-se 

obras de recuperação e remodelação de alguns imóveis mais degradados e foram realizadas algumas obras 

de manutenção e remodelação em alguns equipamentos, visando o bem-estar dos nossos utentes. 

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

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

formações sobre as Medidas de Autoproteção, ministradas por empresas especializadas. Foram efetuadas as 
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habituais manutenções aos equipamentos de segurança.  

A Misericórdia de São Brás de Alportel continuou a apostar na boa relação com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional – IEFP –, beneficiando de alguns apoios e incentivos nas relações laborais, através 

de Medidas de Estágios e de Contratos de Emprego Inserção, enquanto concretizou o seu papel socialmente 

responsável no mundo do trabalho e na reinserção profissional, apoiando quem precisa de realização 

profissional.  

Atualmente, a Misericórdia emprega cerca de cem colaboradores em várias áreas funcionais e de acordo com 

as respetivas respostas socias, na forma de Contratos de Trabalho, Estágios Profissionais, Trabalhadores 

Independentes e em Contrato de Emprego e Inserção. Continuamos a apostar na formação continua dos 

colaboradores, em sala e in-job, na aquisição de equipamentos e de novas tecnologias, para as respostas 

sociais na área dos idosos e da infância, que permitem um desempenho mais eficaz, e uma maior satisfação 

quer de colaboradores, utentes e suas famílias. 

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

pela Instituição, desenvolveu-se a continuidade aos projetos de comunicação já existentes, nomeadamente, 

no sítio na internet www.misericordiasaobras.pt e com a edição do boletim informativo MisericordiAtiva. 

A Misericórdia 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, viu alargado o seu acordo de cooperação, para quarenta utentes, na resposta 

social de Centro de Dia e voltou a candidatar-se para novo aumento do acordo, na mesma resposta social.  

Pela primeira vez, foi alargada a atividade, numa resposta social, em extra-acordo, respondendo às 

necessidades das famílias com soluções e apoiando mais jovens, para tal utilizou a capacidade disponível e 

contratou o quadro de pessoal necessário, de forma a concretizar este apoio. Foram mais uma dezena e meia 

de jovens apoiados, no Centro Jovens.  

O decorrer do ano acentuou a importância e a presença da Misericórdia na rede concelhia de temáticas e 

áreas de atuação, em geral. A participação nas diversas comissões municipais ganhou um peso maior, 

principalmente, nas áreas sociais em que o papel da Misericórdia passou de ativo para proactivo,  

O ano foi marcado por um conjunto muito significativo de doações e ofertas, principalmente de géneros, 

objetos e produtos alimentares. Significado que a Misericórdia tem um papel importante e reconhecido na 

sociedade. De todos eles destacamos a oferta da nossa Irmã Teresa Lourenço, proprietária da conhecida 

Papelaria João de Deus que ofereceu material de papelaria e perfumaria de valor muito significativo. Muito 

obrigado a todos.      

No quadro de atuação do Museu do Traje, atividade cultural da Misericórdia, foi possível desenvolver muitos 

projetos, dos quais destacamos a implementação parcial do projeto Museu do Traje – Um Museu para 

todos, apoiado por fundos comunitários – PT2020 – geridos pelo Turismo de Portugal. Investimento muito 

http://www.misericordiasaobras.pt/
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importante para a estrutura e que vai dotar a unidade museológica de condições de acessibilidade 

diferenciadoras na região.  

Os padrões de qualidade impostos diariamente conduzem o desempenho desta Mesa Administrativa em 

benefício do um crescimento ponderado e responsável. Hoje a Misericórdia é reconhecida a nível local e 

regional como uma referência nos cuidados que proporciona aos utentes, na qualidade de vida que promove 

e na melhoria contínua dos serviços que presta, com a colaboração dedicada e empenhada dos seus 

colaboradores. Toda a sua ação é inspirada nas catorze Obras da Misericórdia, pautando-se por uma gestão 

rigorosa, equilibrada, orientada para a estabilidade e sustentabilidade financeira de toda Instituição a 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 princípios de qualidade, equidade 

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

seus colaboradores. 

 Visão 

A 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 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: 
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 2.1 Irmandade 

A Irmandade desta Misericórdia é regida por um Compromisso que, por imposição da Direção Geral do 

Instituto de Segurança Social e por sugestão da União das Misericórdias Portuguesas, foi reformulado e 

aperfeiçoado na sua versão de 2015, uma vez que constavam artigos com algumas deficiências. O 

Compromisso foi aprovado em Assembleia Geral, em 9 de novembro de 2019 e é composto atualmente por 

52 artigos, exarados em 35 páginas. Consta, entre outros artigos, os deveres e as obrigações dos Irmãos da 

Misericórdia e particularmente dos membros irmãos dos seus Órgãos Sociais, que constituem a Mesa da 

Assembleia Geral, Mesa Administrativa e o Definitório. 

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel tem vindo a aumentar o número de 

Irmãos efetivos nos últimos anos. Durante o ano de 2019, foram admitidos mais três novos Irmãos, aos quais 

agradecemos a disponibilidade e o interesse em colaborar nestas causas.  

    Quadro n.º 1 - Composição da Irmandade 

 

 

 

 

 

Reuniões de ASSEMBLEIA GERAL: 

Nos termos do Compromisso a Assembleia Geral Ordinária reuniu-se três vezes excecionalmente, em 2019 

com os seguintes temas: 

• 30 de março de 2019 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos 

a) Apresentação, análise e deliberação sobre Relatório de Atividades e Contas, referente ao exercício 

de 2018;  

b) Análise da proposta de venda de duas viaturas, por retoma. 

• 9 de novembro de 2019 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos 

a) Apresentação, discussão e deliberação sobre Plano de Atividades e Orçamento para 2020; 

b) Apresentação e análise da proposta de alteração do Compromisso.  

• 12 de dezembro de 2019 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos 

a)  Apresentação e votação de Listas, para Eleição dos Órgãos Sociais 2020/2023.  

 

Reuniões da MESA ADMINISTRATIVA 

• Total de Reuniões formais: 49 Atas; 

Irmãos 2016 2017 2018 2019 

Admitidos 2 0 11 3 

Falecidos 1 0 2 0 

Desistências 0 0 0 0 

Irmãos sexo feminino 24 24 32 34 

Irmãos sexo masculino 19 19 20 21 

N.º Total Irmãos 43 43 52 55 
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Provedor 

Júlio Manuel Gago Pereira 

Tesoureiro 

Júlio José Pires Barreira 

Vogal 

Manuel João Faísca 

1ª Secretária 

Ana Cristina Ramos Alves Correia 

1º Suplente 

Hélder José Henrique Lourenço 

2ª Secretário 

Zacarias do Carmo Soares 

2º Suplente 

Eugénio Pereira Viegas 

2ª Suplente 

Sílvia Isabel Nogueira Guerreiro

 Secretário 

José Romeu Valagão Nobre 

Presidente 

Joaquim Gago Mendoza 

Vice-Presidente 

Maria Custódia Brás dos Reis 

Vice-Provedor 

Valentim Gonçalves Pereira 

Vogal 

Eduardo Parreira da Silva 

Presidente 

Daniel Barros Cavaco 

1ª Suplente 

Maria do Nascimento Louro Martins 

• Total de assuntos, de maior relevo, deliberados: 62 propostas. 

 2.2 Órgãos Sociais 

Os Órgãos Sociais eleitos para 2020/2023 tem a seguinte composição. 

Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 

Mesa Administrativa     Definitório 
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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, de qualidade e na forma mais adequada à comunidade que serve, numa 

lógica de atuação integrada na sociedade, que obedecem aos diversos acordos de cooperação em vigor. 

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

intervenção – a Infância e os Idosos e outros carenciados; perfazendo um total de quatrocentos e onze utentes. 

Acresce, ainda, a estas duas áreas a da Cultura com a atividade desenvolvida pelo Museu do Traje, direta e 

indiretamente, que por si só, representa mais de oito mil visitantes por ano, cerca de sete mil utentes que 

frequentam diariamente os espaços e cerca de dez mil participantes de eventos do próprio Museu, do Clube 

do Museu ou dos Amigos do Museu.  

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

considerando apenas as duas áreas: Idosos e Outros Carenciados e Infância.  

   Quadro n.º 2 – Áreas de Intervenção (frequência absoluta) 

Áreas de Intervenção Utentes 2018 Utentes 2019 

Idosos e Outros Carenciados 147 164 

Infância 223 247 

Total 370 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 Atividade desenvolvida – Idosos e Outros Carenciados 

No âmbito das suas áreas de intervenção, da sua responsabilidade social e das necessidades vinculadas pela 

comunidade e pelos diversos parceiros, a Misericórdia de São Brás de Alportel, presta serviços nas seguintes 

respostas sociais de idosos através de acordos de cooperação patrocinados pelo Instituto de Segurança Social 

IP, na sua totalidade: 
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• Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI); 

• Centro de Dia Acoplado; 

• Centro de Dia Novo; 

• Serviço de Apoio Domiciliário; 

• Serviço de Apoio Domiciliário Integrado; 

• Refeitório Social; 

• Cantina Social.  

   Quadro n.º 3 – Distribuição de utentes por resposta social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa breve e sintética análise concluímos que o Centro de Dia novo aumentou significativamente, resultado 

do investimento implementado nesta resposta social e em consequência do aumento do acordo de cooperação, 

enquanto, e por outro, verificamos uma constante procura pela resposta social de ERPI, confirmada pela 

constância da frequência, mas também alimentada pela extensíssima lista de espera dessa resposta social.  

Resposta Social Utentes 2018 Utentes 2019 

ERPI 75 75 

Centro Dia Acoplado 8 10 

Centro Dia Novo 23 40 

Serviço Apoio 

Domiciliário 
19 20 

Serviço de ADI 3 4 

Refeitório Social 12 10 

Cantina Social 7 5 

Total 147 164 
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Gráfico n.º 2 - Utentes por Resposta Social
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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 cada vez mais ativo. 

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

capacidade máxima atingida de 75 utentes, e uma lista de espera muito expressiva.  

Foram registadas, no final do ano 101 (re)inscrições, das quais 65 mulheres e 36 homens. Foram admitidos 

apenas oito novos utentes, sendo que todos eles frequentavam o Centro de Dia anteriormente. 

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 mensal de referência no montante de 1.061,20€ (mil e sessenta e um euro e vinte 

cêntimos). Foi assim deliberado, para o ano de 2020, um aumento máximo da comparticipação familiar em 

20,00€ (vinte euros) e para os novos utentes admitidos em 2020, ficou deliberado fixar a comparticipação 

familiar máxima em 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros). 

Esta resposta social assegura todas as Atividades de Vida Diária dos seus utentes e as necessidades 

específicas de cada um. Assegurando também um conjunto de atividades lúdicas, recreativas e físicas de 

forma a que cada um ocupe os seus tempos livres, o melhor possível. As atividades compõem um completo 

e dinâmico Plano de Atividades de Animação que são desenvolvidas diariamente, e que seguidamente são 

apresentadas mais detalhadamente. No decorrer do ano, em análise, tivemos uma participação muito 

frequente e dedicada de um conjunto de voluntários que colaboram na dinâmica de muitas atividades, 

nomeadamente nas Quintas – Feiras Animadas.  

CENTRO DE DIA – ACOPLADO 

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

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Muitas das suas atividades e dinâmicas são efetuadas em 

simultâneo com a própria ação da ERPI. Assim como, o programa de animação é desenvolvido em conjunto 

por uma equipa autónoma e complementar.  

Ao longo do ano usufruíram deste serviço uma média estável de nove utentes, alguns deles já se encontram 

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

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 máximo de onze euros para o ano de 2020 e o valor de comparticipação máxima fixada é de 364,00€ 

(trezentos e sessenta e quatro euros), para os novos utentes.  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019  
 

 

Pta.da Misericórdia n.º 20, 8150-137 S. Brás de Alportel  NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 
13 

CENTRO DE DIA 

A tipologia dos dois Centros de Dia são semelhantes e consistem na prestação de um conjunto de serviços 

de apoio a pessoas idosas com total ou parcial autonomia e que não dispõem de proteção familiar e necessitam 

de estimulação e ocupação durante o período diurno, de forma a promover o envelhecimento ativo.  

A procura, por esta resposta social, foi crescendo desde a sua abertura em 2019, foi assinado um novo acordo 

de cooperação com a Segurança Social. O acordo contemplou uma alteração do número de utentes 

cooperados passando este acordo para um total de quarenta utentes e em setembro, deste ano, foi 

“inaugurada” a abertura do 1º piso deste edifício que até à data funcionava apenas no rés-do-chão. 

O número médio de frequência de utentes foi de 30, sendo a taxa de ocupação no final do ano de 40 utentes, 

destes 25 foram admitidos neste ano em relato.  

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 máximo de onze euros, para o ano de 2020, e o valor de comparticipação máxima foi fixada em 

364,00€ (trezentos e sessenta e quatro euros), para os novos utentes. 

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

semanalmente organizadas, também, para os utentes da resposta social da ERPI. Embora com um programa 

de animação próprio, foi partilhado e fomentado 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. Foram realizadas visitas 

ao exterior (passeios, convívios, visitas turísticas, idas à praia, parques temáticos, entre outros). 

SERVIÇO DE APOIO 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 Misericórdia tem ao dispor dos seus utentes os seguintes serviços: cuidados de higiene e conforto, limpeza 

à habitação, tratamento de roupas e distribuição de 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. 

No final do ano de 2019, a frequência registava vinte utentes que usufruíam deste serviço de apoio 

domiciliário. No entanto no acumulado estavam registadas doze novas admissões, para prestação dos 

diversos serviços, durante todo ano. No Serviço de Apoio Domiciliário Integrado as frequências registavam 
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no final do ano quatro utentes.  

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 um aumento máximo de 19.15€ (dezanove euros e 

quinze cêntimos) e fixada uma comparticipação familiar máxima de SAD e SADI de 336,00€ (trezentos e 

trinta e seis euros). 

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 2019, foram registadas 3 entradas. 

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

reparação das viaturas afetas a estes dois serviços, esses registos foram relatados neste documento.  

REFEITÓRIO SOCIAL / CANTINA SOCIAL 

Estas respostas socias continuam a prestar um serviço fundamental a um número muito significativo de 

utentes, que infelizmente não tem alternativa ou melhor solução, em regime de gratuitidade completa e com 

o fornecimento de uma refeição diária a uma média de dez utentes em Refeitório Social, sendo este o único 

acordo de cooperação em vigor. 

Em relação à Cantina Social, o acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social cessou para a 

Cantina Social e no final de março de 2019, fundamentado, pela Segurança Social, que seria para acabar este 

tipo de apoio, pois seria substituído pelo apoio alimentar direto. No entanto, a Misericórdia ainda, no decorrer 

do ano, apoiou quem precisou, às suas custas e considerando que era importante e que não existia alternativa 

para alguns utentes. Durante uma boa parte do ano, foi prestado apoio a cinco utentes e posteriormente a 

média reduziu-se ligeiramente. No entanto, a Misericórdia não pode admitir a existência de necessidades de 

alimentação no nosso concelho, sem solução. 

  3.1.1 Atividades Socioculturais Desenvolvidas 

Ao longo do ano foram desenvolvidas atividades ocupacionais e de lazer com os utentes da ERPI e Centro 

de Dia – muitas vezes estas respostas sociais –, juntam-se para a realização das mesmas com o objetivo de 

estimular e promover a qualidade de vida e bem-estar, destes. O programa de animação foi elaborado tendo 

em atenção as capacidades ao nível físico, cognitivo e social dos nossos utentes. 

O Plano Anual de Atividades foi bem diversificado nos três grandes projetos: 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 em visita por outras Instituições/Misericórdias. Durante o ano, recebemos 

o Centro Comunitário da Nossa Senhora do Carmo, fomos recebidos no Centro Social dos Montes Altos, em 

Serpa, e visitamos a Misericórdia de Monchique. 
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Quintas – Feiras Animadas, todas as quintas-feiras à tarde foram marcadas com a presença de 

convidados: fadistas, guitarristas, grupos de música popular, ranchos folclóricos, acordeonistas, 

contadores de histórias, palhaços, animadores de rua, entre muitos outros convidados, amigos e 

voluntários da Misericórdia. 

Ao longo do ano este dia da semana foi animado com as seguintes atuações ou participações: 

Data Nome Talento/ Arte 

JANEIRO 

Toy Picoito Saxofonista 

Charolas Música/ Cantares 

Magali Guerreiro Cantora / Música 

Clube do Museu Teatro/ desfile 

Margarida e Susana Cantoras (Janeiras) 

Idalino Silvestre Música Popular 

  

FEVEREIRO 

Nuno Martins Cantor/ Guitarrista 

Clube do Museu Música 

Júlio Reis Acordeonista 

Grupo Folclórico da Velha Guarda Rancho 

  

MARÇO 

Lourdes Brito e Isabel Guerreiro Cantoras de fado 

Lourdes Brito Fado 

Rosinda e Luciano Varges Voz e Guitarra 

Grupo Fólis Acordeonistas 

  

ABRIL 

Encontro Missionário Padres 

URBAN EXPRESSION Dança- HIP- HOP 

Bella a Cappella Canto Coral 

  

MAIO 

Ana Rolão Fado 

Nuno Martins e Raquel Peters Guitarra/ Fado 

David Mendonça Acordeonista 

Grupo Folclórico da Velha Guarda Rancho 

José Pinguinha Harmónica 

Diamantino Brito Canto 

  

JUNHO 

Clube do Museu Teatro 

David e Madalena Fado 

Idalino Silvestre Música popular 

  

JULHO Nuno Martins e Ana Rolão Fados 
 

OSTO 

São Brás Bailando Danças de salão 

Margarida e Susana Músicas Diversas 

Idalino Silvestre Música Popular 

Grupo Folis Acordeonistas 

  

SETEMBRO 
Maria Belchior e Lurdes Brito Canto 

Clube do Museu Música 
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Júlio Reis Acordeonista 

Nuno Martins e Lurdes Brito Cantor/ Guitarrista 

  

OUTUBRO 

Clube do Museu Música 

Idalino Silvestre Música popular 

Grupo Folclórico da Velha Guarda Rancho 

Ana Rolão e Nuno Martins  Guitarra/Fados 

  

NOVEMBRO 
Cláudia Martins Música 

Filipe Almeida Contador de Histórias 
 

DEZEMBRO 

Visionamento de Filme "A menina da Rádio" 

Idalino Silvestre Música popular 

Clube do Museu Música 

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 fora do nosso concelho estiveram: 

• Parque de Merendas do Ameixial; 

• Passeio turístico de comboio em Tavira; 

• Visita ao Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão; 

• Parque das merendas na Umbria; 

• Piquenique em Alte; 

• Parque das Merendas a Monte Gordo; 

• Passeio ao Parque da Mina em Monchique; 

• Passeio ao Mar Shopping; 

• Passeio à praia da Fuseta; 

• Passeio à praia de Quarteira; 

• Passeio à Feira de Faro; 

• Passeio ao sítio das Fontes – Estômbar. 

 

Todas estas atividades, foram concretizadas com o apoio do Município no empréstimo do autocarro. 

Para além deste projeto foram desenvolvidas semanalmente outras atividades, atendendo ao mês em curso, 

foram assinaladas as datas festivas com atividades diversas de animação e adequadas ao dia ou efeméride, 

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

utentes. 

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. 
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Nos tempos livres, os nosso utentes também participaram em 

atividades ocupacionais na plataforma “Sioslife”, jogando e 

ocupando o tempo através das aplicações interativas num 

sistema de fácil utilização, e com este sistema puderam falar 

com os seus familiares, fazendo video-chamadas, que também 

acompanham as várias atividades desenvolvidas pelo sistema 

“Sioslife”. 

Entre estas atividades, foram realizadas também a cada 

primeiro domingo do mês, a Eucaristia invocando a memória dos já falecidos, assim como, foram felicitados 

todos os aniversariantes do mês. A seguir à Eucaristia, as tardes foram preenchidas com animação e convívio 

musical proporcionando momentos de alegria a todos os idosos e amigos. 

Em 2019, começámos a celebrar também Eucaristia às terceiras Sextas-Feiras do mês, proporcionando a 

participação de todos os utentes neste ato de culto e de fé. 

Todos os meses, a Biblioteca Municipal veio visitar a Instituição, trazer um momento de leitura e animar 

com contos, histórias e muita alegria.  

 3.2 Atividades Desenvolvidas – Centro Infantil António Calçada 

No âmbito desta área global de intervenção, a Misericórdia de São Brás de Alportel presta serviços a crianças 

e jovens, desde os 4 meses de idade até aos 15 anos, através das suas quatro respostas sociais: 

• Creche; 

• Pré-Escolar; 

• Centro de Atividade de Tempo Livre - ATL; 

• Centro de Atividade de Tempo Livre – ATL/Centro Jovens.  
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   Quadro n.º4 – Distribuição de utentes por resposta social 

Resposta Social Utentes 2018 Utentes 2019 

Creche 55 58 

Pré-Escolar 68 74 

ATL 60 60 

Centro Jovens 40 55 

Total 223 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, embora sejam atividades autónomas e independestes são relatadas 

neste documento em conjunto. 

No ano em análise, foi dada continuidade ao projeto educativo intitulado De São Brás Para O Mundo. Este 

projeto tinha a duração inicial de 3 anos e cada sala ou grupo de crianças, de acordo com a sua faixa etária, 

explorou e explorará esta temática, desenvolvendo as suas capacidades cognitivas e de desenvolvimento, ao 

realizar diversos trabalhos sobre a temática comum. 

Na concretização do Plano de Atividades pedagógicas e Socias, a Instituição promoveu vários 

acontecimentos ao longo do ano, baseando-se no Projeto Educativo. Foram consideradas e desenvolvidas 

diversas atividades que constituíram a componente letiva do Jardim de Infância de forma a superar as metas 

definidas no início do ano letivo, para cada grupo de crianças e para cada um em particular, atendendo às 

suas especificidades e necessidades de desenvolvimento.  

Para além das atividades normais – pedagógicas, sociais e lúdicas – do dia-a-dia, foram comemoradas as 

datas festivas e previstas no respetivo Plano de Atividades Anual, para além disso vão surgindo com o 
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Gráfico n.º 3 Utentes por resposta social

Utentes 2018 Utentes 2019



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019  
 

 

Pta.da Misericórdia n.º 20, 8150-137 S. Brás de Alportel  NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 
19 

decorrer do ano novas atividades e oportunidades que foram aproveitadas, como é o exemplo da Hora do 

Conto, promovida pela Biblioteca Municipal do concelho. 

 

Plano mensal de atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas (síntese) 

Mês Local Visitado Resposta Social 

Janeiro Cinema Fórum Pré-Escolar 

Helicópteros - Apra 

Março Universidade das Gambelas Pré-Escolar 

Biblioteca Creche 

Abril Quinta Peral Pré-Escolar 

Quinta Peral Creche 

Mini Golf - Tavira ATL e Centro Jovens 

Ludo 

Cinema Fórum 

Pedras d’el Rei 

Zoomarine 

Fonte Férrea 

Comboio Faro-Tavira- Centro de Ciência 

Viva 

Lisboa - Kidzania Pré-Escolar 

Comboio Olhão – Faro - Centro de Ciência 

Viva 

Pré-Escolar 

Maio GNR - Olhão Pré-Escolar 

Fonte Férrea Creche e Pré-Escolar 

Zoomarine Pré-Escolar 

Zoo Lagos Pré-Escolar 

Junho Cinema Fórum Pré-Escolar 

Fonte Férrea ATL e Centro Jovens 

Quinta das Farrobas - Olhão ATL e Centro Jovens 
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Julho Fuseta - ilha ATL e Centro Jovens 

Cinema Fórum 

Praia Altura 

Setembro Praia da Falésia ATL e Centro Jovens 

Praia da Falésia 

Exposição de fotografia: National 

Geographic -Vilamoura 

Pré-Escolar 

Outubro Castelo Castro Marim e Porto de 

abrigo/Farol da Barra V.R.S.A 

Pré-Escolar 

Quinta Pedagógica de Santo Estevão Pré-Escolar 

Feira de Faro Pré-Escolar 

Novembro Teatro das Figuras Pré-Escolar 

Dezembro Fórum Algarve ATL e Centro Jovens 

Presépios do concelho Pré-Escolar 

 

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

LETIVAS (CATL E CENTRO JOVENS)  

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

Tempos Livres Centro Jovens – CATL – Centro Jovens são direcionados a crianças que frequentam o Ensino 

Básico e a jovens do 1º e 2º Ciclos.  

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

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

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

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

Ao longo do ano e em período escolar, no seguimento das exigências de apoio dos encarregados de educação 

e das respetivas famílias, as crianças e os jovens participaram em diversas atividades fixas, tais como, apoio 

ao inglês, apoio à matemática, atividade desportiva, 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, passeios em comboios turísticos, jogos de 

tabuleiro, entre muitas outras ações. 
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Contámos com a cedência dos transportes que a Autarquia disponibilizou gratuitamente, para o transporte 

escolar, da escola para o CATL e para as deslocações nos passeios. 

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

comparticipações Máximas para CATL e CATL – Centro Jovens sofreram um aumento de 3% para o ano 

letivo de 2019/2020, fixando o valor máximo de 79,00€ (setenta e nove euros).  

 3.3 Museu do Traje, Clube do Museu e Amigos do Museu 

Atividades Correntes 

EXPOSIÇÕES 

O Museu continuou a apresentar a sua exposição principal “Engrenagens do Tempo” que se prolongará até 

2022. Foram realizadas exposições temporárias sobre as tradições natalícias em São Brás de Alportel, o 

fabrico de telhas e ladrilhos no nosso Concelho e Profissões tradicionais. Simultaneamente procedeu-se à 

manutenção e melhoramento de mostras existentes e a assistência expositiva a espaços museais externos de 

propriedade da Câmara Municipal. 

MEDIDAS DE AUTO-PROTEÇÃO e AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   

A fase I das Medidas de Auto-proteção (Edifício das Reservas e Ateliers) foi concluída e ainda não foi 

possível dar início à fase II. 

Foi adquirido em parceria com os Amigos do Museu uma cobertura elevatória para o palco.  

PROJETO SOMUS II   

Foi encerrado o Projeto SOMUS que durante 4 anos avaliou métodos de trabalho, pertinências e o 

envolvimento social e comunitário de duas museologias de raízes diametralmente diferentes: nórdica e latina 

(Portugal, Espanha, Finlândia e Suécia). 

BOLETIM INFORMATIVO “MISERICÓRDIATIVA”  

Com a coordenação técnica do nosso Museu foram produzidos 2 números desta publicação referentes aos 

meses de abril e setembro.  

EVENTOS ESPECIAIS 

Foram realizados Bailes Populares e Noites de Fado no Museu com periodicidade mensal. 

Os Amigos do Museu organizaram espetáculos de Jazz e Música Clássica com periodicidade bimensal. 

Também foram organizados pelos Amigos do Museu exposições de artes plásticas (Galeria Nova) e 

Fotografia (Galeria Velha) com periodicidade trimensal. 

Os Amigos do Museu organizaram ainda 3 Feirinhas sazonais. 
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Os Amigos do Museu mantêm em atividade 30 grupos distintos com atividades que passam por Grupo Coral, 

Teatro, diversos tipos de exercício físico, dança, costura, tapeçaria, mosaico artístico, pintura, etc. 

OFICINA DE ARTESANATO - PALMA  

Maria João Gomes, artesã que trabalha a palma algarvia passou a responsabilizar-se pela abertura de um 

espaço de trabalho e exposição dos seus trabalhos, acrescentando assim mais um espaço visitável à oferta 

turística e cultural do nosso Museu. 

ATELIER DE COSTURA  

Bertília Revés, costureira criativa e restauradora de têxteis passou a dispor de um espaço de trabalho no 

Museu.  

LINHA DO TEMPO - MOMENTOS DE MAIOR RELEVO 

►14/01/2019 

Inauguração da exposição ARTE DO BARRO 

►14/01/2019 

Conclusão do estágio académico de Murilo Rodrigues e Beatriz Ribeiro (28/9/2018 a 14/1/2019), estudantes 

brasileiros da Universidade do Algarve. 

► 25/01/2019 

Início de projeto de inventariação e conservação do acervo documental “Passos” que se encontra à guarda do 

Museu e que será efetuado durante o corrente ano de 2020 pela Dra. Marta Louro Cruz. Suporte financeiro 

da Dra Graça Passos. 

► 02/02/2019 

Una Década de Cooperacion Transfronteriza en Gestion Cultural - Isla Cristina, Huelva - participação   

►06/02/2019 

Oferta de lote de 22 publicações pela Direção Regional de Cultura do Algarve 

► 21/02/2019 

Apresentação pública do Guia dos Museus do Algarve, com participação do Museu do Traje de São Brás 

de Alportel 

► 22/02/2019 

Reunião geral/atelier para debate do Projeto “Museu Acessível” com a participação de RTGO planeamento 

e ordenamento do território, BECORPORATE, TOYNO, REALIZAOM, ACESSIBLE Portugal, Arq. José 

Brito, Eng. Filipe Sobral e representantes do Museu e da Misericórdia . 

► 18/04/2019 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019  
 

 

Pta.da Misericórdia n.º 20, 8150-137 S. Brás de Alportel  NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 
23 

Tertúlia com a Profª Dra Graça Teixeira da Universidade Federal da Baía, Brasil sob o tema “Processos 

Curatoriais Participativos em Museus” 

► 24/05/2019 

Participação com palestra no Seminário denominado “Educacion Patrimonial em Femenino para la 

Integracion Social y Consciência Ambiental”, Universidade de Huelva 

► 25/06/2019 

Provas académicas (mestrado) de Maria del Rio, aluna da Universidade do Algarve intitulada, “O Espólio 

Escultórico das Irmãs Rosalina e Virgínia Passos, existente no Museu do Traje de São Brás de Alportel”. 

► 29/06/2019 

Evento ERASMUS+ sob o título ““Identity, Recognition, Tolerance - School Museums as a way of sharing 

the cultures of the diverse school population“ com exposição e seminário participado por representantes de 

8 países. 

► 8/07/2019 

Apresentação filatélica nacional da série “Trajes do Mediterrânio” no Museu do Traje 

► 01/9/2019 

Colaboração com a Universidade do Algarve na programação e lecionação da disciplina de “Museologia”  

do Curso de Gestão Cultural e Arqueologia da Universidade do Algarve, com conclusão em 31 de dezembro 

de 2019. 

► 09/9/2019 

Aquisição de um conjunto de estantes metálicas para uso nas reservas do Museu. 

► 30/9/2019 

Publicação de artigo científico sobre o Museu do Traje de São Brás de Alportel na revista AL-MADAM (de 

Almada) 

► 08/11/2019  

Participação com comunicação no Congresso “La vuelta al Mondo a través de la Gestion Cultural”, Fundação 

Casa de Medina Sidónia, San Lucar de Barrameda, Cadiz 

 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 

o prédio urbano, assim como, a limpeza geral da propriedade. Este ano, de produção de azeite, foi possível 
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reforçar com meios mecânicos a colheita da azeitona e ajudar com mão-de-obra na apanha do fruto. Assim, 

obteve-se uma produção de 193,5 litros de azeite para auto - consumo nas cozinhas da Instituição. 

Assim, também já foi possível a colheita de alfarroba nalguns terrenos próximos da sede da Misericórdia, 

embora, no ano em análise não tenham sido vendido os frutos, nem os do Monte Varjão.  

PATRIMÓNIO 

No decorrer do ano de 2019, foram diversas as atividades desenvolvidas, por parte da Misericórdia, e no que 

se refere a Património, mais concretamente foi realizado o seguinte: 

• Levantamento topográfico da área de implantação do prédio (urbano e rústico) da antiga “Fábrica de 

Cortiça dos Louros”, compropriedade da Misericórdia e de outros herdeiros, situada na Rua João 

Rosa Beatriz com o objetivo de atualizar a caderneta predial e o registo na conservatória;  

• Aquisição de um prédio urbano, fração autónoma, destinado à habitação de tipologia T3, no centro 

da vila de São Brás de Alportel e posterior arrendamento da respetiva habitação. Foi a forma 

encontrada de fazer a cobrança de uma doação feita em testamento; 

• Resultado de protocolo com a Administração Regional de Saúde – ARS – e com o Município de São 

Brás de Alportel, foi pintado todo o Edifico do Centro de Saúde com o apoio financeiro do Município 

no valor de 27.976,28€ (vinte e sete mil novecentos e setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos). 

Foram substituídas sete janelas basculantes, no edifício anexo do Centro de Saúde, pelo valor de 

685,86€ (seiscentos e oitenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido do IVA em vigor; 

• Foi adquirida a plena propriedade do edifício sito na Rua Ator Nascimento Fernandes, em Faro. Foi 

realizada a escritura pública de aquisição à Misericórdia de Faro (25%) e à AAPACDM (25%) um 

investimento total de 70.700,00€ acrescidos das despesas de escritura e afins; 

• Foi feita a remodelação da habitação na Rua Capitão Caiado, um investimento de 39.811,74€; 

• Foram feitos trabalhos de pinturas no exterior do edifício do Salão de Festas, no valor de 2.500,00€ 

(dois mil e quinhentos euros); 

• Foi efetuada a limpeza e o restauro do Jazigo António Bentes, no valor de 580,00€ (quinhentos e 

oitenta Euros), acrescido de Iva; 

• Procedeu-se ao levantamento topográfico e arquitetónico do edifício do Centro Infantil António 

Calçada, no valor de 4.100,00€ (quatro mil e cem euros), acrescido de Iva; 

• Por imposição e necessidade de regularização do muro de vedação no sito na Alcaria, foi solicitado 

um parecer prévio, para utilização não agrícola de solos pertencentes à reserva agrícola nacional, 

com o valor de 461,25€ (quatrocentos e sessenta e um Euro e vinte e cinco cêntimos), Iva incluído; 

• Está em fase final a constituição de propriedade horizontal do prédio urbano do Largo da Praça 

Velha, na vila de São Brás de Alportel, em duas frações autónomas, fração A e B, sendo para breve 

a escritura de divisão de coisa comum, sendo a fração A adjudicada à Misericórdia e a fração B aos 

restantes comproprietários; 
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• 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, a vigorar no ano civil de 2020 

RECURSOS HUMANOS 

• Quadro de Pessoal por vínculo contratual 

Os Recursos Humanos da Instituição, a 31 de dezembro de 2019, eram compostos por cem colaboradores, 

dos quais 57 fazem parte dos quadros, 30 estão a Contrato de Trabalho a termo certo ou a termo incerto, 1 

Estágio Profissional, 9 estão em regime de prestação de serviços, 2 vinculados por um Contrato Emprego e 

Inserção e 1 em Contrato de Emprego e Inserção +. 

   Quadro n.º 5 – Quadro de pessoal por vínculo contratual 

Efetivo 57 

Contrato de Trabalho 30 

Estágio Profissional 1 

Prestação de Serviços 9 

CEI 2 

CEI + 1 

Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quadro de Pessoal por categoria profissional 

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

durante o ano de 2019, os colaboradores discriminados no gráfico que se segue, por categorias profissionais. 
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• Quadro Pessoal por Antiguidade 

Em relação ao Quadro de Pessoal por antiguidade, dos 100 colaboradores que se encontravam a 31 de 

dezembro de 2019 e incluindo os estagiários, prestadores independentes de serviços e de contrato de 

emprego-inserção, 48% são colaboradores que tem menos de cinco anos de casa. É de salientar, ainda, a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
1
1
1
2

1
1
1
1
1

5
1
1

9
1

3
1

3
1

5
25

7
12

1

0 10 20 30

TRAB. SERVIÇOS GERAIS

TRAB. AGRICOLA I

TECNICO ADMINISTRATIVO

TEC. SUP. ADMINISTRATIVO

PSICOLOGO

PROFESSORA DE MATEMÁTICA

PROFESSOR GINÁSTICA

MOTORISTA DE LIGEIROS

INFORMÁTICO

ESCRITURÁRIO

ENFERMEIRA

ENC. SERV. GERAIS

EDUCADORA SOCIAL

EDUCADORA DE INFANCIA

DIRECTOR DE  MUSEU

COZINHEIRA PRINCIPAL

CONSULTOR

AUX.EDUCAÇÃO /AJ.ACÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL

ANIMADOR  CULTURAL

AJ. LAR E  C. DIA

AJ. COZINHEIRO

AJ. ACÇAO EDUCATIVA

ADMINISTRADOR

Gráfico n.º 5 Colaboradores por 
Categoria Profissional

0

10

20

30

40

50

Até 5
anos

(6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (+ 31)

48

8 6

14
8 10

6

N
.º

 C
o

la
b

o
ra

d
o

re
s

Gráfico n.º 6 Distribuição do Quadro de Pessoal por Antiguidade



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019  
 

 

Pta.da Misericórdia n.º 20, 8150-137 S. Brás de Alportel  NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rotatividade de Recursos Humanos 

Num ano em que o pleno emprego foi quase uma realidade no concelho, em que recrutar um colaborador era 

uma dificuldade maior e num contexto que proporcionou que os colaboradores procurassem outras atividades 

de carater mais aliciante, comparativamente com as tarefas inerentes, como é exemplo, às Ajudante de Lar e 

de Centro de Dia, a rotatividade teve uma importância relevante, no decorrer de todo o ano, entraram no total 

vinte e nove colaboradores e saíram quinze.  

Importa também referir que no decorrer do ano tivemos ausências muito significativas, quer por baixas 

medicas prolongadas por problemas de saúde, quer por licenças de maternidade pelo que foi necessário 

contratar colaboradores para a substituição de tarefas. 

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

referentes ao ano de 2019. 

Quadro n.º 6 - Fluxo de Entradas 

Resposta Social Vinculo  Categoria Profissional 
N.º 

Entradas 

ERPI e Centro de 

Dia 

Avençados Enfermeira 2 

Termo Certo 

Animadora Sociocultural 1 

Trab. Serviço Gerais 3 

Aj. Lar e Centro de Dia 6 

Termo Incerto 
Aj. Lar e Centro de Dia 3 

Animadora Sociocultural 1 

Sem Termo Aj. Lar e Centro de Dia 1 

C.E.I. Trab. Serviço Gerais 2 

Estágio Profissional 
Terapeuta Ocupacional 1 

Psicóloga 1 

Centro Infantil Termo Certo Aj. Acão Educativa 2 
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Termo Incerto 
Educadora Infância 2 

Aj. Acão Educativa 1 

Estágio Profissional Educadora Social 1 

Museu C.E.I. Trab. Serviço Gerais 2 

  Total 29 
 

   
 

Quadro n.º7 - Fluxo de Saídas 

Resposta Social Motivo Categoria Profissional N.º Saídas 

ERPI e Centro de 

Dia 

Reforma 
Ajudante Lar  

1 

Denúncia Contrato 

4 

Ajudante Cozinha 1 

Trabalhadora de 

Serviços Gerais 
2 

Fim de Estágio Educador Social 1 

Rescisão de Prest. 

Serviços  
Enfermeira  1 

Rescisão de Estágio Terapêutica Ocupacional 1 

Centro Infantil 
Denúncia Contrato 

Aj. Acão Educativa 1 

Trab. de Serviços Gerais 1 

Rescisão de Estágio Educadora Social 1 

Museu  Denúncia Contrato Documentalista 1 

  
Total  15 
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Do total de colaboradores que foram contratados em 2019, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 

foram admitidos mais dois enfermeiros independentes, vinculados por um contrato de prestação de serviços 

para fazer face às necessidades. Em relação à animação, foi contratada uma colaboradora que já 

desempenhava funções na Instituição, mas em modo de Estágio Profissional, e mais uma de substituição de 

colaboradora ausente por baixa medica prolongada. Os Ajudantes de Lar e Centro de Dia e os Trabalhadores 

de Serviços Gerais foram contratados alguns para substituição de outros por baixas médicas e por rescisão 

de contrato. A Terapeuta Ocupacional e a Psicóloga foram admitidas através de um contrato de estágio 

profissional em colaboração com o IEFP e a Ordem dos Psicólogos. 

 

No Centro Infantil António Calçada foram admitidas duas novas Educadoras de Infância com contrato a 

termo incerto, para substituição de outras duas Educadoras que estavam de licença de maternidade. As 

restantes colaboradoras admitidas foram para reforço das respostas sociais do ATL – Centro Jovens (extra 

acordo). 
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• Formação Profissional 

A Misericórdia de São Brás de Alportel proporcionou, no ano transato, aos seus colaboradores das várias 

respostas sociais, catorze ações de formação diferentes, em diversas áreas, com uma duração total de setenta 

e seis horas, tendo sido ministradas, por diferentes entidades formadoras. 

Ao longo do ano também foram desenvolvidas na Instituição ações de sensibilização e esclarecimento 

dirigidas às famílias e a colaboradores com o tema “Parentalidade Positiva” e “Desafios do Desenvolvimento 

Conectado à Parentalidade. 

Em relação às Medidas de Autoproteção, tal como nos anos anteriores, demos continuidade às formações e 

foram realizados os simulacros, no edifício da ERPI, Centro de Dia, no edifício do Centro Infantil e no Centro 

Jovens. Exercício efetuado com a colaboração do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de São Brás e com o conhecimento da GNR do posto concelhio.  

Quadro n.º 8 – Ações de Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Entidade Formadora
Colaboradores 

Participantes

N.º Total 

de Horas

Educação Inclusiva…através do desenho 

universal da aprendizagem

Núcleo Regional do Movimento da 

Escola Moderna
5 3

I Simpósio de Educação Inclusiva do Algarve: 

Autonomia, Flexibilidade e Inclusão

Pró-Inclusão e Universidade do 

Algarve
3 7

Congresso das Misericórdias, Rigor, 

Compromisso e Missão
União das Misericórdias 4 21

Caminhos para uma escola inclusiva - Dec.Lei 

54/2018
Centro de Formação da Ria Formosa 1 3

Motosseristas Konkrets 2 7

 Prevenção de Maus tratos na infância
Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ)
25 2

Educação Inclusiva e sua implementação nas 

IPSS
Centro de Formação da Ria Formosa 5 3

Medidas de Autoproteção:  Primeiros Socorros 

Adultos

Ass. H. de Bombeiros Voluntários São 

Brás de Alportel
12 3

I Encontro Regional de Faro

Pedagogia e Currículo na Educação Pré-

Escolar

Universidade do Algarve 6 7

Medidas de Autoproteção:  manuseamento de 

extintores

Ass. H. de Bombeiros Voluntários São 

Brás de Alportel
29 4

A Contratação a Termo União das Misericórdias 3 3

Segurança contra Incêndios em Edificios & 

Planeamento de Simulacro

Ass. H. de Bombeiros Voluntários São 

Brás de Alportel
67 3

I I Encontro Regional de Faro

Pedagogia e Currículo na Educação Pré-

Escolar

Universidade do Algarve 7 7

Higiene Pessoal e HACCP HACCP 5 3

174 76Total
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PROTOCOLOS / ACOMPANHAMENTOS 

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

crescimento da 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: 

• Participação empenhada da Misericórdia no XIII Congresso Nacional das Misericórdias Portuguesas, 

em Albufeira, com a presença de técnicos e dirigentes (doze); 

• Foi disponibilizado o Salão de Festas da Instituição e a cave, para um Encontro Diocesano de 

Catequistas, no qual esteve presente o Exmo. Reverendíssimo Sr. Bispo do Algarve – D. Manuel 

Quintas; 

• Foi assinado com a Câmara Municipal deste concelho o Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 

no valor de 17.475,00€ (dezassete mil quatrocentos e setenta e cinco mil euros) de apoio à atividade 

direta do Museu do Traje; 

• Participação do Provedor, Vice-Provedor e Presidente da Mesa da Assembleia Geral na Assembleia 

Geral da União das Misericórdias Portuguesas, em Fátima, onde foram abordados diversos temas, 

como a revisão dos salários dos trabalhadores e dos acordos de cooperação com o Estado, entre 

outros temas; 

• Colaborações: com a Paróquia para a confeção de refeições para ofertar a um grupo de peregrinos 

que se deslocaram até Parises e com o Corpo de Bombeiros pelo combate a incêndios, duas vezes 

durante o verão; 

• Participação juntamente com outras entidades, nomeadamente o Município, a FisioSão Brás e a Casa 

de Repouso em seminários, workshops e conferências no programa “Mais Família Sénior”. Este 

programa consiste em partilhar com as famílias e com os seniores do concelho, um conjunto de 

informações sobre como enfrentar as dificuldades de ser um cuidador informal de um idoso ou 

arranjar soluções para cuidar de uma pessoa com demência ou algum tipo de incapacidade; 

• Participação nas comemorações do 105º aniversário do Município de São Brás de Alportel, onde a 

nossa Instituição foi agraciada com a atribuição da Insígnia de Valor e Altruísmo, um 

reconhecimento pela dedicação à comunidade; 

• Para averiguação da possibilidade do aumento da capacidade das instalações da creche foi feita uma 

visita ao estabelecimento por parte de uma arquiteta do Centro Distrital da Segurança Social e uma 

técnica do Núcleo de Respostas Sociais; da parte da Câmara Municipal estiveram presentes o Sr.º 

Presidente e a Vice-Presidente;  

• Foram feitas inspeções por parte da Direção Geral da Educação, ao Centro Infantil; 

• Foi cedido o Pavilhão Desportivo da Instituição para o Programa da Junta de Freguesia de São Brás 
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de Alportel – “Seniores em Movimento”; 

• Em parceria com a Câmara Municipal, participamos numa reunião aberta ao público com o tema 

para desenvolvimento de um projeto com vista à criação de um equipamento de apoio à deficiência; 

• Foi assinado um novo acordo de cooperação com a Segurança Social, referente ao Centro de Dia. O 

acordo contemplou uma alteração do número de utentes cooperados passando para quarenta utentes; 

• Foi efetuada uma Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre a ARS, o Município e a Santa 

Casa da Misericórdia, referente às obras de pintura do Centro de Saúde. Esta Adenda veio alterar a 

cláusula do apoio previsto, por parte do Município, aumentando esse apoio para 27.976,28€ (vinte e 

sete mil novecentos e setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos); 

• Foi rececionado a circular n.º 25/2009 emitida pela União das Misericórdias Portuguesas, acerca do 

compromisso de cooperação para o setor social e solidário/protocolo para o biénio de 2019/2020. 

Este compromisso atualizava os valores das comparticipações da Segurança Social; 

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

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

União da Misericórdias Portuguesas e o conhecimento e experiência de anteriores regulamentos; 

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

Desenvolvimento de Respostas Sociais – PROCOOP, para novo aumento do acordo de cooperação 

da resposta social Centro de Dia, para um número mínimo de 48 utentes; 

• Foi cedido, a título excecional, o espaço da cave para a realização de um casamento de um casal 

portador de deficiência; 

• A pedido da União Desportiva e Recreativa Sambrasense, colaboramos com o fornecimento de um 

refeição aos atletas desta União Desportiva e a uma equipa visitante, Sport Lisboa e Benfica – equipa 

júnior de futsal, num total de sessenta refeições; 

• Foi rececionada a aprovação, com 65 pontos, referente à candidatura ao Fundo Rainha Dona Leonor, 

para a Obra de Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 

transferindo essa possibilidade para o ano civil de 2020; 

• Foi realizada no Salão Nobre uma sessão para os pais dos utentes do Centro Infantil e outros 

interessados com o tema “ Desafios do Desenvolvimento Conectado à Parentalidade”; 

• Foi elaborado e aprovado o Código de Boa Conduta para a prevenção e combate ao assédio no 

trabalho; 

• Foi feita uma revisão e aperfeiçoamento ao Compromisso da Irmandade, por imposição dos Serviços 

Centrais da Segurança Social e por sugestão dos serviços jurídicos da União das Misericórdias 

Portuguesas. 
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REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS COMISSÕES CONCELHIAS 

Durante o ano em análise manteve-se e reforçou-se a representação da nossa Misericórdia nas diversas 

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

local. A representação da Instituição ficou a cargo quase total do Provedor, no decorrer do ano. 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; 

• Grupo de Intervenção Sénior.   

 

EQUIPAMENTOS: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO 

As aquisições de bens e serviços, manutenção das instalações e equipamentos diversos 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 2019, foram realizadas diversas 

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

colaboradores, nomeadamente:  

• Aquisição de dois aspiradores no valor de 255,00€ (duzentos e cinquenta e cinco euros) e aquisição 

de uma máquina de lavar roupa no valor de 920,00€ (novecentos e vinte euros) ambas com Iva 

incluído, para o Centro Infantil; 

• Aquisição de mobiliário para o primeiro piso do Centro de Dia, vinte e cinco cadeirões com encosto 

e assento, dois bancos de dois lugares, com encosto e assento e duas mesas de jogo, no valor total de 

8.487,00€ (oito mil quatrocentos e oitenta e sete euros,) acrescido de Iva; 

• Aquisição de um novo equipamento de relógio de ponto, no valor de 2.300,00€ (dois mil e trezentos 

euros) acrescido de Iva. O sistema antigo avariou e não tinha reparação possível e viável; 

• Aquisição da aplicação ChildDiary para o Centro Infantil, creche e pré-escolar, de um portfólio 

digital com o custo de aplicação, para 2019, de 222,00€ (duzentos e vinte e dois euros) mensais; 

• Aquisição de um grelhador elétrico para a cozinha do Centro Infantil, no valor de 929,88€ 

(novecentos e vinte e nove euros e oitenta e oito cêntimos); 

• Foram contratados os serviços da Rolegás para o fornecimento de gás propano com ligação à rede 

de distribuição de gás, eliminando o depósito de armazenamento junto do edifício da ERPI; 
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• Foi efetuado três seguros multirriscos dos edifícios da ERPI, do Centro Infantil e do Centro Jovens, 

no valor total de 4.493,28€ (quatro mil quatrocentos e noventa e três euros e vinte e oito cêntimos); 

• Foram feitas obras de remodelações nas salas da creche e pré-escolar no valor de 12.892,82€ (doze 

mil oitocentos e noventa e dois euros e oitenta e dois cêntimos), com Iva incluído; 

• A centralização dos comandos nas zonas da ERPI, Centro de Dia e Serviços Administrativos foram 

executados, no valor de 2.723,47€ (dois mil setecentos e vinte e três euros e quarenta e sete 

cêntimos), com Iva à taxa incluída; 

• Aquisição de um Sistema Interativo (SiosLife) para os utentes da ERPI e Centro de Dia, uma 

ferramenta de aproximação aos familiares e amigos dos utentes, assim como, na utilização desta 

plataforma para jogos interativos, no valor de 3.940,00€ (três mil novecentos e quarenta Euros); 

• Para remodelação de casa de banho no Centro Infantil, foram adquiridas novas loiças sanitárias e 

lavatórios, no valor de 987,65€ (novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos) com 

Iva incluído. Foram também efetuadas obras de manutenção nas salas do Centro Infantil e no Parque 

Infantil, nomeadamente correções nos bancos de jardim, na casa de madeira e em portas das salas; 

• Foi feita a ligação do elevador do Centro de Dia. A ligação ficou a cargo da empresa de elevadores 

Schindler pelo valor de 235,20€ (duzentos e trinta e cinco euros e vinte cêntimos) acrescido de Iva e 

a manutenção paga trimestralmente pelo valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros) mensais; 

• Foi adquirido pelo valor de 1.342,91€ (mil trezentos e quarenta e dois euros e noventa e um cêntimo) 

acrescido de Iva, equipamento de enfermagem para o 1º andar do Centro de Dia; e aquisição de uma 

fiambreira profissional para a cozinha da ERPI/Centro de Dia, no valor de 988,00€ (novecentos e 

oitenta e oito euros), acrescido de Iva; 

• Foram adquiridos dois portáteis para serviço de apoio às salas do Centro Infantil, no valor de 499,99€ 

(quatrocentos e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos) cada; 

• Foram elaborados cartões de visita, envelopes de carta, cartões de cumprimentos e papel timbrado 

com a nova imagem e novo logo da Instituição; 

• Atribuição à empresa MC Segurança a manutenção de carretéis e extintores, foi substituído o carretel 

e agulhetas no exterior do edifício do Centro Jovens no valor de 498,15€ (quatrocentos e noventa e 

oito euros e quinze cêntimos). Foram feitos trabalhos de reparação no sistema elétrico, substituição 

de lâmpadas, armadura de emergências e equipamentos avariados; 

• Aquisição para substituição do projetor para o salão nobre e aquisição de dois armários compostos 

por 24 cacifos para o Centro de Dia, no valor de 487,00€ (quatrocentos e oitenta e sete euros); 

• Foram colocadas letras em acrílico com a respetiva iluminação a identificar o edifício do Centro 

Infantil e Salão de Festas, com a nova imagem da Misericórdia; 

• Foram feitas as manutenções dos ar condicionados e painel solar no valor: o valor de 230,00€ 

(duzentos e trinta euros) para a manutenção solar; e de 25,00€ (vinte e cinco euros) para cada 

equipamento de ar condicionado, acrescido de Iva; 
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• Aquisição de impressora para os serviços administrativos e respetivo contrato de manutenções e 

consumíveis com o valor de 1.990,00€ (mil novecentos e noventa euros). 

 

TRANSPORTES 

A Misericórdia de São Brás de Alportel tem um total de 10 (dez) 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 2019, 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, e a despesa de combustível anual de 2019, comparativamente com o ano de 

2018. 

Quadro n.º 9 – Custos de Manutenção e quilómetros percorridos das Viaturas 2018/2019 

 

 

 

Matricula Marca Ano
Serviço de 

Transporte

Despesa 

Manutenção 

2018

Despesa 

Combústivel 

anual 2018

Média 

Mensal Km 

2018

Despesa 

Manutenção 

2019

Despesa 

Combústivel 

anual 2019

Média 

Mensal Km 

2019

62-VR-54
Renault 

Kangoo
2019

Apoio 

Domiciliário
0,00 € 0,00 € 0 589,57 € 1 271,62 € 1 104

66-PJ-36
Peugeut 

Partner
2014

Serviços 

Diversos
329,84 € 1 110,72 € 955 247,68 € 840,49 € 588

37-EX-69
Renault 

Trafic
2007

Serviços 

Diversos
935,09 € 120,99 € 267 549,74 € 195,59 € 138

25-CI-22
Renault 

Kangoo
2006

Provedor / 

Out. 
246,46 € 334,27 € 383 250,93 € 565,47 € 561

84-48-UI
Renault 

Kangoo
2002

Escolas / 

Out.Serviços
558,12 € 431,52 € 331 1 006,58 € 442,87 € 442

96-00-SC
Renault 

Kangoo
2001

Serviços 

Diversos
320,82 € 207,61 € 129 198,40 € 272,59 € 195

56-49-PX
Renault 

Kangoo
2000

Apoio 

Domiciliário
1 928,66 € 912,10 € 662 215,29 € 182,04 € 408

91-41-LZ Volkswagen 1998
Apoio 

Domiciliário
377,38 € 480,00 € 370 0,00 € 0,00 € 0

47-27-LF
Toyota 

Hiace
1998

Seviços 

Diversos
637,47 € 229,95 € 136 2 039,77 € 228,15 € 72

XM-06-33
Nissan 

Vanett
1991

Serviços 

Diversos
879,27 € 372,17 € 176 399,51 € 276,74 € 172

OI-36-55 Ford Transit 1987 Museu 484,85 € 1 491,79 € 985 212,75 € 1 002,50 € 588

* Inclui despesas de oficina, seguros e inspeção
Total 6 697,96 € 5 691,12 € 4 394 5 710,22 € 5 278,06 € 4 268
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Podemos constatar que durante o ano em análise, as carrinhas percorreram num total de 51.216 Km e em 

2018 tinham percorrido 52.728 Km quilómetros. A despesa de combustível foi de 5.691,12€ em 2018 e em 

2019 de 5.278,06€. As despesas de manutenção, seguros e inspeção foram registadas em 2018 no valor de 

6.697,96€ e em 2019 foram de 5.710,22€. 

Comparativamente a 2018 houve uma diminuição nos custos de manutenção de 987.74€. 

 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

• Comunicação 

O Boletim Informativo “MisericórdiAtiva” pretende ser um elemento aglutinador das várias informações, 

registos e da divulgação das respostas sociais desta Misericórdia, proporcionando informações úteis, 

refletindo sobre as nossas preocupações, divulgando e registando 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 dos valores. 

Em 2019, demos continuidade à edição do Boletim Informativo, tendo sido publicadas duas edições, a n.º 8 

e a n.º 9, que podem ser lidas online através do site, www.misericordiasaobras.pt. 

Sendo um meio de comunicação, é através do site da Misericórdia, que são dadas informações acerca dos 

nossos serviços, nas diferentes respostas sociais servindo de plataforma de divulgação das nossas atividades. 

Ao longo do ano de 2019, foram publicadas no nosso site cerca de 60 notícias relativamente às atividades 

desenvolvidas na nossa Misericórdia. 
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Gráfico n.º 11 Distribuição das despesas

Despesa Manutenção 2018 Despesa Combústivel anual 2018

Despesa Manutenção 2019 Despesa Combústivel anual 2019

http://www.misericordiasaobras.pt/
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•  Imagem 

Em 2019, demos inicio à identificação dos edificios da Misericórdia. Foram identificados, com sinalização 

luminosa permitindo um maior impacto visual, facilitando a entrada das pessoas que nos visitam. 
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4. RELATÓRIO DE CONTAS 

 4.1 Análise Económica – Financeira 

ANÁLISE ECONÓMICA COMPARATIVA  

• Demonstração de Resultado 

 Rendimentos e Ganhos 

Quadro n.º 1 - Rendimentos e Ganhos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verificamos que há um ligeiro acréscimo em comparação com o ano anterior, o valor absoluto representa 

114.060,53€. Podemos constatar da análise do quadro n.º 1 que o total dos Rendimentos apresentaram um 

aumento de 5.64% face a 2018. 

Na sua especificidade e comparativamente com o ano anterior, é de salientar os seguintes aspetos: Registou-

se uma variação positiva de 8,65% na rubrica de Serviços Prestados, em relação ao ano anterior, os Subsídios, 

Doações e Legados à Exploração registaram um aumento de 4,25%. Os Outros Rendimentos e Ganhos, 

(€)

Rúbricas 2017 2018 2019 Variação %

Vendas e serviços prestados 816 476,81 854 324,04 928 207,63 8,65%

Subsídios, doações e legado à exp. 974 685,65 939 217,04 979 119,19 4,25%

Outros rendimentos e ganhos 172 136,95 218 962,40 220 523,40 0,71%

Juros e rendimentos similares 10 872,59 9 339,19 8 052,98 -13,77%

Total dos Rendimentos 1 974 172,00 2 021 842,67 2 135 903,20 5,64%
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registaram um ligeiro aumento em relação a 2018 de 0,71%. Já os Juros e Rendimentos Similares registaram 

um decréscimo de 13,77% 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.º 2 – Gastos e Perdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao Total de Gastos e Perdas, verificou-se um acréscimo de 12,06 % em relação ao ano anterior, 

que se traduz num valor absoluto de 220.929,22€. Particularmente nos Gastos com o Pessoal foi registado 

um aumento de 4,57%, que corresponde ao valor absoluto de 48.598,32€. Também os Fornecimentos e 

Serviços Externos tiveram um acréscimo de 3,41%, o que corresponde a 13.095.41€, enquanto o CMVMC 

registou também um ligeiro aumento de 6,58%, os outros Gastos e Perdas aumentaram significativamente, 

(€)

Rúbricas 2017 2018 2019 Variação %

CMVMC 170 985,21 171 925,84 183 238,55 6,58%

Fornecimentos e serviços externos 370 607,57 383 821,55 396 916,96 3,41%

Gastos com o pessoal 997 864,05 1 062 431,19 1 111 029,51 4,57%

Outros gastos e perdas 17 126,26 6 047,02 143 778,47 2277,67%

Gastos/reversões de dep. E amort. 207 267,94 207 444,30 217 633,65 4,91%

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00 1,98

Total dos gastos 1 763 851,03 1 831 669,90 2 052 599,12 12,06%
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Gráfico n.º 2 Gastos e Perdas
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apresentando um acréscimo de 137.731,45€ e os Gastos/Reversões e Amortizações sofreram um ligeiro 

aumento. 

No ano em análise, os Rendimentos totalizaram 2.135.903,20€ e os Gastos apresentam um valor de 

2.052.599,12€. Em relação aos anos anteriores houve um acréscimo dos rendimentos e dos gastos na sua 

generalidade. 

Custo Médio por Utente 

Quadro n.º3 – Custo Médio por Utente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a análise do quadro e gráfico n.º 3, podemos verificar que no conjunto de todas as respostas sociais, as 

que tem um maior custo médio por utente tendo em atenção ao número médio de utentes, são a ERPI com 

um custo mensal médio de 1.017,62€, seguindo-se o serviço de Apoio Domiciliário Integrado com 587,77€ 

e o Centro de Dia com 539,67€. As respostas sociais que apresentam um menor custo são o CATL e o CATL 

- Centro Jovens, sendo estas respostas também que tem uma menor mensalidade e comparticipação da tutela. 

 

Creche
 Jardim 

Infancia
 ATL

Centro 

Jovem
ERPI

 Centro Dia 

Acoplado
 Centro Dia 

Apoio 

Domicilio
ADI

57 73 58 37 75 9 30 20 3

230 521,39 € 236 331,43 € 108 514,14 € 64 591,28 € 915 858,71 € 36 390,47 € 194 282,94 € 100 916,54 € 21 159,71 €

4 044,23 € 3 237,42 € 1 870,93 € 1 745,71 € 12 211,45 € 4 043,39 € 6 476,10 € 5 045,83 € 7 053,24 €

337,02 € 269,78 € 155,91 € 145,48 € 1 017,62 € 336,95 € 539,67 € 420,49 € 587,77 €

8,84% 7,08% 4,09% 3,82% 26,70% 8,84% 14,16% 11,03% 15,42%Percentagem

RESPOSTAS 

SOCIAIS

N.º Médio de 

Utentes

Total dos Custos

Custo Unitário / Ano

Custo Unitário / Mês

337,02 €
269,78 €

155,91 € 145,48 €

1 017,62 €
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539,67 €

420,49 €

587,77 €
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Gráfico n.º 3 Custo Médio por utente / Mês
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• Resultado Líquido do exercício 

Quadro n.º 4 - Resultado Líquido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Instituição apresenta um Resultado Líquido positivo de 83.304,08€. Comparativamente ao ano anterior 

houve uma diminuição do Resultado Líquido em 106.868,69€. Esta diminuição é fundamentalmente 

explicada pela subida do valor dos Gastos e Perdas em 220.929,22€. Facilmente, este último se compreende, 

com a subida dos Gastos com Pessoal, com subida dos Fornecimentos de Serviços Externos resultado de 

investimentos de obras de requalificação e principalmente com a subida significativa de Outros Gastos e 

Perdas. 

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 Líquido 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 são superiores aos gastos, o que reflete uma estabilidade na Instituição. 
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Gráfico n.º 4 Resultado Líquido

Rendimentos e Ganhos Gastos e Perdas Resultado Liquido

€

Resultados 2017 2018 2019 Variação

Rendimentos e Ganhos 1 974 172,00 2 021 842,67 2 135 903,20 5,64%

Gastos e Perdas 1 763 851,03 1 831 669,90 2 052 599,12 12,06%

Resultado Liquido 210 320,97 190 172,77 83 304,08 -56,20%
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• Resultado Líquido por Resposta Social 

Quadro n.º 5 -Resultado Líquido por Resposta Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mais se destacam, positivamente, são o Pré-Escolar registando um aumento do Resultado Líquido 

comparativamente a 2018, com um crescimento absoluto de 29.285,05€, contribuindo muito 

significativamente para os resultados. A Creche, o ATL e o Centro Jovens em relação ao ano anterior 

apresentaram uma diminuição do seu Resultado Líquido. 
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Gráfico n.º 5 Resultado Líquido por resposta social

Rúbricas Creche Pré-Escolar ATL

Centro Jovem Refeitório Social Cantina Social Centro Dia Acoplado

Centro Dia Novo ERPI Apoio Domiciliário ADI

€

Rubricas 2017 2018 2019 Variação %

Creche 57 945,44 66 378,49 56 239,93 -15,27%

Pré-Escolar -7 794,75 16 140,04 45 425,09 181,44%

ATL 32 994,09 8 602,46 -4 602,29 -153,50%

Centro Jovem -8 236,38 -16 304,22 -3 204,76 -80,34%

Refeitório Social -16 727,09 -13 952,53 -15 528,60 11,30%

Cantina Social 12 838,88 1 347,55 -3 821,54 -383,59%

Centro Dia Acoplado -20 975,27 -15 338,79 2 431,65 -115,85%

Centro Dia Novo 3 531,00 -25 900,32 19 323,98 -174,61%

ERPI 110 386,37 156 572,40 11 875,32 -92,42%

Apoio Domiciliário 22 341,15 18 486,99 22 938,53 24,08%

ADI 9 189,07 9 451,04 3 109,45 -67,10%
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Na área dos Idosos e Outros Carenciados, as Respostas Sociais que mais contribuíram para um resultado 

positivo foram o Centro de Dia Acoplado e o Apoio Domiciliário. O Centro de Dia Novo apesar do resultado 

ser negativo houve um aumento do Resultados Líquido. Comparativamente ao ano anterior a ERPI, o 

Refeitório Social, a Cantina Social e o Apoio Domiciliário Integrado apresentaram uma diminuição nos seus 

resultados. 

As Respostas Sociais que apresentaram uma diminuição nos seus resultados, algumas delas, são 

consequência de investimentos ou alterações de estrutura.  

 

 Outras Atividades 

Quadro n.º 6 – Resultado Liquido  

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às outras atividades, desta Misericórdia, podemos verificar que o Museu do Traje tem vindo a 

diminuir o seu Resultado Líquido. 

Em relação à unidade de exploração agrícola podemos dizer que, houve uma diminuição dos resultados mas 

não foram vendidas as produções de 2018 e 2019. 

 

 

€

Rubricas 2017 2018 2019 Variação %

Cultura/Museu 24 957,14 -20 604,98 -25 256,00 22,57%

Agricultura -10 128,68 5 294,64 273,64 -94,83%
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ANÁLISE FINANCEIRA COMPARATIVA  

• Balanço 

De 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento verificado na rubrica Ativo não Corrente, de exatamente 140.968,64€ deve-se essencialmente ao 

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

verificado na rubrica Ativo Corrente de 120.268,39€ é explicado principalmente, pelo aumento da rúbrica 

inventários em 62.532,39€ e dos fundos disponíveis (Depósitos Bancários e Caixa) em 41.532,9€. 

 

 

€

Rubricas 2017 2018 2019 Variação %

Ativo não corrente 5 153 014,06 4 987 084,20 5 128 052,84 2,83%

Ativo corrente 2 896 407,47 3 246 802,38 3 367 070,77 3,70%

Total do Ativo 8 049 421,53 8 233 886,58 8 495 123,61 3,17%
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Fundos Patrimoniais 

 

Quadro n.º 8 – Fundos Patrimoniais e Passivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento dos Fundo Patrimoniais e Passivo em 261.237,03€, resulta de uma variação positiva dos Fundos 

de Capital e de uma variação negativa do Passivo Corrente. O aumento do Fundo de Capital é explicada 

essencialmente pelo aumento dos Resultado Transitados em 190.172,77€ e pelo aumento da rubrica de 

Ajustamentos e Outras Variações, em 58.510,86€. 

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 aumentou de 22,78% representando um valor de 119.422,09€, com efeito 

negativo, este aumento deveu-se essencialmente com o aumento das rúbricas Estado e Outros entes Públicos 

de 5.974,45€, e os Outros Passivos Correntes em 100.150,66€, registando os fornecedores uma aumento de 

13.296,98€. 
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€

Rubricas 2017 2018 2019 Variação %

Fundo de Capital 7 507 259,33 7 709 580,84 7 851 395,78 1,84%

Passivo Corrente 542 162,20 524 305,74 643 727,83 22,78%

Total Fundos 

Patrimoniais e Passivo
8 049 421,53 8 233 886,58 8 495 123,61 3,17%
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• Rácios 

➢ Análise Financeira 

Quadro n.º 9 – Autonomia Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 92,42%. 

Registou um insignificativo decréscimo, 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 próprios e futuros 

investimentos. 

➢ Análise Económica 

Quadro n.º 10 - Rendibilidade Geral 

 

 

 

 

 

7 000 000,00

7 200 000,00

7 400 000,00

7 600 000,00

7 800 000,00

8 000 000,00

8 200 000,00

8 400 000,00

8 600 000,00

2017 2018 2019
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Fundo Social Aplicações Totais

€

2017 2018 2019

Fundo Social 7 507 259,33 7 709 580,84 7 851 395,78

Aplicações Totais 8 049 421,53 8 233 886,58 8 495 123,61

Autonomia Financeira 93,26% 93,63% 92,42%

€

2017 2018 2019

Resultado Líquido 210 320,97 190 172,77 83 304,08

Vendase Prestações Serviços 816 476,81 854 324,04 928 207,63

Rendibilidade Geral 25,76% 22,26% 8,97%
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Dos rácios económicos podemos verificar a Rentabilidade Geral da Instituição, baseada na Prestação de 

Serviços (Objeto Social), registou um decréscimo em relação aos anos anteriores. Esta diminuição deve-se 

ao Resultado Líquido que apresenta uma diminuição, justificada sobretudo pelo aumento dos Gastos com o 

Pessoal. No entanto, verificamos que houve um aumento da rubrica de Prestação de Serviços o que indica 

que contínua estável. 
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5. CONLUSÕES FINAIS 

Com o relato das atividades e das contas de 2019 a Mesa Administrativa considera encerrado o ano, e faz um 

balanço final positivo, não só pelo nível e qualidade dos serviços prestados, mas também pelos resultados 

obtidos relativamente à gestão global da Misericórdia. A nossa atuação deteve como base a elevada 

preocupação na melhoria 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 3.184.988,79€ e 

terminamos o ano económico com o saldo de 3.226.521,69€, pelo que se verificou um acréscimo de 

41.532,90€. No entanto se corrigíssemos neste resultado os investimentos extraordinários e movimentos de 

tesouraria – aquisição de imóveis e devolução de caução – efetuados no decorrer do ano, teríamos um 

excedente de tesouraria superior aos 217.232,90€. 

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

durante o ano 2019, a mesma demonstra os seguintes resultados resumidos: 

Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos: 292.886,73€; 

Resultado Operacional: 75.253,08€; 

Resultado Líquido do Período: 83.304,08€. 

Comparativamente ao ano de 2018 houve uma diminuição do Resultado Liquido em cerca de 106.868,69€. 

Esta diminuição é explicada pelo aumento dos Gastos e Perdas. Essencialmente as rubricas que mais 

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

vez que foram necessárias fazer algumas contratações, nomeadamente enfermeiros para a ERPI e o aumento 

da Remuneração Mínima Mensal Garantida, para além da forte subida dos Outros Gastos e Perdas. 

Num ano de investimentos apenas correntes, o exercício ultrapassou os dois milhões de euros, os 

Rendimentos e Ganhos totalizaram os 2.135.903,20€ e em relação a 2018 o seu crescimento absoluto foi de 

114.060,53€. Com base nas Demonstrações Financeiras é de referenciar que as Depreciações e Amortizações 

totalizaram 217.633,65€.  

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

financeira e rendibilidade significativa. 

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 com 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 os 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 da 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 de muitos 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
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Anexo VI – Balancete de Razão  

 


