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1. INTRODUÇÃO 

Tendo em conta a prorrogação do prazo para a concretização da reunião da Assembleia Geral Ordinária, 

publicação legislativa, DL n.º 22-A/2021 de 17 de março, para a apresentação e aprovação do Relatório de 

Atividades e Contas, a Mesa Administrativa cumpre as demais disposições legais e o Compromisso da Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, através da elaboração do presente Relatório de Atividades e 

Contas de 2020, submetendo-o posteriormente à análise, apreciação e deliberação da Assembleia Geral de 

Irmãos. Este documento contem a apresentação do resumo das Contas do Exercício do ano de 2020e o relato 

das atividades realizadas, submetendo-o, previamente, à apreciação e escrutínio através do parecer do 

Definitório. 

No seguimento do ato eleitoral, iniciou-se o ano com a tomada de posse dos novos órgãos sociais eleitos para o 

quadriénio 2020-2023, dando assim, continuidade ao trabalho desenvolvido no primeiro mandato. 

Num ano extraordinariamente difícil, que foi marcado pela pandemia Covid-19, por todas as limitações, riscos 

e perigos, a nossa capacidade de planeamento, resiliência, luta e de solidariedade institucional foi notável, 

reinventando e adaptando a sua estratégia de intervenção.  

Declarada em março a pandemia, a Misericórdia implementou um novo Plano de Contingência, deu formação 

aos colaboradores sobre as medidas preventivas a adotar, sobre a utilização dos Equipamentos Proteção 

Individual e sobre a higienização dos espaços. 

Graças ao empenho de todos os colaboradores que diariamente ajudam a construir esta casa, tempos muito 

difíceis adversos e desafiantes foram suportados, tendo sido o principal foco de ação proteger os mais 

vulneráveis, dando ao mesmo tempo segurança aos colaboradores. 

Devido às circunstâncias vividas em tempos de pandemia, houve a necessidade de alargar o apoio da 

Misericórdia a outros grupos de pessoas, com ausências de competências ou outras vulnerabilidades, 

nomeadamente, aos idosos, com poucos recursos económicos, não integrados em nenhuma das respostas sociais 

existentes. Através do projeto apoio COmVIDa, financiado pela Calouste Gulbenkian, foi possível prestar 

diversos serviços, nomeadamente, entrega de refeições, higiene pessoal e habitacional e tratamento de roupa, 

entre muito outros. Entre maio e dezembro foram confecionadas e distribuídas 2989 refeições, aos utentes 

integrados neste projeto. 

Foram reforçadas as parcerias com diversas entidades locais. A Misericórdia beneficiou da parceria com 

Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP – através de alguns apoios e incentivos nas relações 

laborais, através de Medidas de Estágios e de Contratos de Emprego-Inserção. O reforço das equipas de trabalho 

nas diferentes respostas sociais, foi concretizado através do programa Medida de Apoio ao Reforço de 

Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde - MAREESS, muito contribuiu para a estabilidade dos serviços 

e bem-estar dos nossos utentes. 

Ao longo do ano, devido à situação epidemiológica que o país atravessou e pelas normas impostas pela Direção 

Geral de Saúde, a Misericórdia foi obrigada a encerrar, por alguns períodos algumas respostas sociais, como 
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serve de exemplo a creche, pré-escolar, ATL, Centro Jovens e Centro de Dia. 

No que respeita ao Património Imobiliário, iniciaram-se obras de recuperação, remodelação de algumas 

habitações e realizaram-se algumas atividades relacionadas com a agricultura.  

Foi obtida a decisão final da aprovação da candidatura ao Programa Operacional - PO - CrescAlgarve 2020, no 

valor de 1.209.524,84€ e a aprovação de um financiamento ao Fundo Rainha Dona Leonor, no valor de 

300.000,00€ para obra de Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI/Centro de Dia e SAD, sendo a sua 

execução importante para continuarmos a cumprir a nossa missão com mais qualidade.  

Houve continuidade na implementação do projeto de acessibilidades do Museu do Traje – Um Museu para 

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

importante para a estrutura e que vai dotar a unidade museológica de condições de acessibilidade diferenciadoras 

na região. 

Ao longo do ano de 2020, as execuções das atividades descritas neste relatório resultaram de um trabalho 

empenhado e de grande colaboração entre colaboradores da Misericórdia, Órgãos Sociais e os diferentes 

Parceiros, e entidades.  
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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, composto por 52 artigos, exarados em 35 

páginas. Entre esses artigos são definidos os direitos e as obrigações dos Irmãos da Misericórdia e 

particularmente dos membros irmãos que compõem os seus Órgãos Sociais, que constituem a Mesa da 

Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Definitório. 

No ano em análise, manteve-se o mesmo número de irmãos. No entanto, nos termos do art.º 49 n.º 1 do nosso 

compromisso, houve a proclamação de um Benemérito, pelo facto de ter doado a esta Misericórdia um valor 

monetário considerado relevante, 190.759,61€ (cento e noventa mil, setecentos e cinquenta e nove euros e 

sessenta e um cêntimos). 

    Quadro n.º 1 - Composição da Irmandade 

Irmãos 2016 2017 2018 2019 2020 

Admitidos 2 0 11 3 0 

Falecidos 1 0 2 0 0 

Desistências 0 0 0 0 0 

Irmãos sexo feminino 24 24 32 34 34 

Irmãos sexo masculino 19 19 20 21 21 

N.º Total Irmãos 43 43 52 55 55 

 

Reuniões de ASSEMBLEIA GERAL: 

Nos termos do Compromisso a Assembleia Geral Ordinária reuniu-se duas vezes em 2020. 

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

propagação do vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 a habitual reunião de março foi feita em junho. 

• 20 de junho de 2020 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos (ordem de trabalhos) 

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

de 2019;  

• 10 de dezembro de 2020 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos (ordem de trabalhos) 

a) Apresentação, discussão e deliberação sobre Plano de Atividades e Orçamento para 2021; 

b) Apresentação e deliberação sobre proposta de proclamação de Beneméritos; 

c) Análise e deliberação sobre proposta de alienação de terreno. 

 

Reuniões da MESA ADMINISTRATIVA 

• Total de Reuniões formais: 39Atas; 

• Total de assuntos, de maior relevo, deliberados: 62 propostas formais; 
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 2.2 Órgãos Sociais 

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

Mandato: Quadriénio (2020-2023) 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Presidente  Daniel Barros Cavaco 

Vice-Presidente Maria Custódia Brás dos Reis 

Secretário  José Romeu Valagão Nobre 

 

 MESAADMINISTRATIVA 

 

Provedor  Júlio Manuel Gago Pereira  

Vice-Provedor  Valentim Gonçalves Pereira 

1º Secretário  Ana Cristina Ramos Alves Correia  

2º Secretário  Zacarias do Carmo Soares 

Tesoureiro  Júlio José Pires Barreira 

1ª Suplente  Maria do Nascimento Louro Soares 

2ª Suplente  Sílvia Isabel Nogueira Guerreiro 

   

 DEFINITÓRIO / CONSELHO FISCAL 

 

Presidente  Joaquim Gago Mendoza 

Vogal  Eduardo Parreira Silva  

Vogal Manuel João Faísca 

1º Suplente  Hélder José Henrique Lourenço 

2º Suplente  Eugénio Pereira Viegas 
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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/outros carenciados, perfazendo um total de pelo menos quatrocentos e cinco 

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

e indiretas. 

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

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

Quadro n.º 2 – Áreas de Intervenção 

Áreas de Intervenção Utentes 2019 Utentes 2020 

Idosos e Outros Carenciados 164 174 

Infância 247 231 

Total 411 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 quase totalidade: 

• Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI); 

• Centro de Dia Acoplado; 
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Gráfico n.º 1 - Áreas de Intervenção
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• Centro de Dia Novo; 

• Serviço de Apoio Domiciliário; 

• Serviço de Apoio Domiciliário Integrado; 

• Refeitório Social; 

• Apoio COmVIDa (sem acordo de cooperação) 

 

Quadro n.º 3 – Distribuição de utentes por resposta social (frequência absoluta) 

Resposta Social Utentes 2019 Utentes 2020 

ERPI 75 75 

Centro Dia Acoplado 10 10 

Centro Dia Novo 40 40 

Serviço Apoio Domiciliário 20 20 

Serviço de ADI 4 3 

Refeitório Social 10 10 

Cantina Social 5 - 

Apoio COmVIDa - 19 

Total 164 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos verificar, que a frequência de utentes manteve-se. Em relação à Cantina Social, o acordo de cooperação 

com o Instituto de Segurança Social, por ter cessado, não foram admitidos nem considerados a frequentar 

utentes, embora na realidade tenha sido disponibilizada alimentação a muitas mais pessoas e a título excecional 

e de ajuda em pandemia. 

No ano de 2020 a Misericórdia deu também resposta a outros utentes mais debilitados, sem proteção familiar e 

com notórios desequilíbrios sociais, que integraram no projeto apoio COmVIDa, financiado pela Calouste 
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Gulbenkian Cuida. 

- Utentes admitidos por resposta social 

Quadro n.º 4 – Número total de utentes admitidos  

 Mulheres Homens Total % 

ERPI 12 3 15 25% 

SAD 7 2 9 15% 

Centro de Dia 10 4 14 24% 

CD Acoplado 0 2 2 3% 

Apoio 

COmVIDa 
9 10 19 32% 

Total 38 21 59 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano de 2020foram admitidos no total 59 utentes, 15 utentes na resposta Social da ERPI, 9 utentes 

em Serviço de Apoio Domiciliário, 14 utentes em Centro de Dia e 2 utentes no Centro de Dia Acoplado. É de 

12

7

10

0

9

3
2

4

2

10

0

2

4

6

8

10

12

14

ERPI SAD Centro de Dia CD Acoplado Apoio COmVIDa

Gráfico n.º 3 - Utentes admitidos por género

Mulheres Homens

26%

15%

24%

3%

32%

Gráfico n.º 4 - % utentes admitidos

ERPI SAD Centro de Dia CD Acoplado Apoio COmVIDa



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 2020 

 

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel     NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 12 

referir que no projeto Apoio COmVIDa, foram integrados 19 utentes, sendo que houve meses, prestamos apoio 

a várias famílias que por infeção à COVID-19, foram auxiliadas pela nossa Misericórdia. 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI 

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

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. 

Ao longo do ano foram admitidosquinze novos utentes,sendo que a maioria deles jáfrequentavam o Centro de 

Dia, e a média de utentes nesta resposta foi de 75 utentes. 

Esta resposta social assegura todas as atividades de vida diária dos seus utentes e as necessidades específicas de 

cada um, assegurando 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. 

Num ano atípico, devido à pandemia não foi possível desenvolver algumas atividades, nomeadamente as 

Quintas-Feiras Animadas, em que nessas tardes eram 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. Foram 

também canceladas todas as atividades fora da Instituição, assim como, a eucaristia. 

Os utentes no seu dia a dia estiveram impedidos de receber a visita dos seus familiares, mas foram 

acompanhados por uma equipa de animadores, psicóloga e enfermagem que recorreram a meios telemáticos 

como forma de compensar o distanciamento físico. 

CENTRO DE DIA – ACOPLADO 

O Centro de Dia Acoplado da Misericórdia de São Brás de Alportel funciona, normalmente, 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 que é desenvolvido em conjunto 

por uma equipa autónoma e complementar.  

No decorrer do ano em análise, importa referir que a atividade do Centro de Dia Acoplado e o espaço usado 

pelos utentes passou para as instalações do Centro de Dia novo, com a separação dos distintos grupos de Centros 

de Dia e garantindo o distanciamento físico. É de salientar que a totalidade dos utentes desta resposta social não 

têm qualquer proteção familiar e foi necessário/obrigatório efetuar a assistência e o apoio a estes utentes 

desprotegidos. 

Ao longo do ano usufruíram deste serviço uma média de dez utentes, alguns deles já se encontram na Instituição 

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

Para esta resposta foram admitidos dois utentes. 
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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 seu envelhecimento ativo.  

A frequência de utentes foi de 40 e os novos admitidos foram 14 utentes. 

Devido à pandemia, esta resposta foi encerrada de 16 de março a 31 de agosto de 2020, e a comparticipação 

familiar dos utentes, que deixaram de frequentar, foi suspensa também, tendo sido reduzida a comparticipação 

familiar para trinta por cento do valor contratado, para os utentes que passaram a ser acompanhados em regime 

de serviço de apoio domiciliário. 

De 19 de outubro até ao final do ano, esta resposta social voltou a ser suspensa. Em ambos os períodos, não foi 

cobrada qualquer comparticipação familiar aos utentes que não usufruíram de nenhum serviço completo ou 

parcial. 

SERVIÇO DE APOIODOMICILIÁRIO (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 e atividades de vida 

diária. 

A Misericórdia tem ao dispor dos seus utentes os seguintes serviços, tipificados pelo Instituto da Segurança 

Social: 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 respetivos utentes. 

O número médio de frequência de utentes foi de 20 e para esta resposta foram admitidos 9 novos utentes. 

Devido ao contexto pandémico e embora não estivessem integrados em nenhuma resposta social, através do 

projeto apoio COmVIDa foi dado apoio a nível de alimentação, higiene e tratamento de roupa, a uma média 

mensal de 19 pessoas, que beneficiaram desta ajuda, ou por razões de isolamento profilático e/ou idosos com 

graves carências. 

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

uma parceria cooperante e estreita. Durante o ano de 2020, foram registadas 3novas entradas. 

REFEITÓRIO SOCIAL 

Estas respostas sociais 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. 
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Num contexto de pandemia, o apoio foi alargado a mais pessoas do concelho, servindo esta resposta social de 

refeitório social, como porta de saída para auxiliar quem mais precisa de uma refeição. Foram fornecidas também 

mais refeições quentes, do que as protocoladas, aos mais necessitados e funcionou em regime de Cantina com o 

apoio extraordinário do Município. 

- OBRA DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA EDIFÍCIO ERPI | CENTRO DE DIA | SAD 

Neste ano de 2020, foi efetuado, um concurso público para lançamento da obra de empreitada de Ampliação e 

Remodelação do Edifício ERPI/Centro de Dia e SAD. Nesse sentido, foi necessário efetuar uma subscrição na 

plataforma de contratação pública eletrónica e essa subscrição foi feita na plataforma acinGov pelo valor de 

550,00€ (quinhentos e cinquenta Euros), com a duração de dois anos. 

O resultado do concurso público consistiu na proposta de adjudicação da empreitada, à empresa Martins Gago 

& Filhos, Lda., pelo valor de 2.091.922,95€ (dois milhões, noventa e um mil, novecentos e vinte e dois euros e 

noventa e cinco cêntimos), com o prazo de execução de 720 dias. 

No final deste ano foram pagos à empresa projetista todos os seus trabalhos de desenho técnico e elaboração de 

toda a documentação referente ao projeto e apoio técnico às candidaturas elaboradas. Foi pago o montante de 

83.947,50€ à empresa Aquitráfego lda. 

Com um investimento total muito significativo, a Misericórdia obteve a aprovação, no ano em análise, de duas 

candidaturas realizadas em 2019, ao Fundo Rainha D. Leonor, um financiamento de 300.000,00€ (trezentos mil 

euros) e ao CRESC Algarve 2020, um financiamento de 1.209.524,84€ (um milhão, duzentos e nove mil, 

quinhentos e vinte e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos). A Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

também irá comparticipar com um apoio de 203.687,44€ (duzentos e três mil seiscentos e oitenta e sete euros e 

quarenta e quatro cêntimos).  

 3.2 Atividades Desenvolvidas – Centro Infantil António Calçada 

No âmbito desta área global de intervenção, a Misericórdia de São Brás de Alportel prestou 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. 

   Quadro n. º5 – Distribuição de utentes por resposta social 

Resposta Social Utentes 2019 Utentes 2020 

Creche 58 57 

Pré-Escolar 74 74 

ATL 60 60 

Centro Jovens 55 40 
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Total 247 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECHE | PRÉ-ESCOLAR | CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES PARA EXTENSÕES DE 

HORÁRIO E INTERRUPÇÕES LETIVAS (CATL E CENTRO JOVENS) 

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 e respostas sociais autónomas e independentes 

estas são relatadas textualmente neste documento em conjunto. 

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 (1º 

Ciclo) e a jovens do 2º e 3º Ciclos. Durante este ano, as crianças do 1º e 2º ciclo, contaram com o apoio de 

professora de matemática.  

Neste ano, foi iniciado um novo projeto educativo: Sustentabilidade a partir da infância. Este projeto tem a 

duração de 3 anos e tem como objetivos envolver a participação das crianças de forma equitativa e dinâmica; 

sensibilizar as crianças para os problemas ambientais; estimular a adoção de comportamentos sustentáveis no 

quotidiano e formar cidadãos com espírito crítico, conscientes do seu lugar no mundo. 

Devido a situação pandémica provocada pelo Covid-19, não foi possível desenvolver muitas das atividades 

previstas no Plano de Atividades, principalmente de caráter coletivo e no exterior das instalações. 

Para dar cumprimento às normas impostas pela Direção Geral de Saúde – DGS -, o Centro Infantil suspendeu 

as suas atividades no dia 16 de março de 2020, voltando a reabrir as suas portas para a resposta social de creche 

a 18 de Maio, desse ano. O Pré-Escolar só reabriu no início de junho. Durante esse período as colaboradoras 

que puderam, prestaram apoio nas respostas sociais ligadas aos idosos e outros carenciados. Também com o 

encerramento dessas respostas, a Mesa Administrativa deliberou efetuar uma redução na comparticipação 

familiar de 75%, para este período e para quem não frequentou mais durante a resposta social até ao final do ano 

letivo. 
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Dado às circunstâncias e sendo um ano atípico, o Centro Infantil esteve aberto no mês de agosto para fazer face 

ao tempo que esteve encerrado, dando assim um apoio alargado às famílias e devido ao longo período de 

confinamento em que as famílias estiveram em casa, não podendo muitas delas desfrutar do gozo normal de 

férias, no mês de agosto, para ficarem com os seus filhos. 

Devido à pandemia, o Centro Infantil suspendeu novamente as suas atividades e encerrou de 30 de novembro a 

7 de dezembro, dando cumprimento ao Decreto-lei 9/2020, na secção III, no seu art.º 20º. 

Na sequência da aplicação da portaria 196-A/2015 de 1 de julho e do despacho conjunto 300/97 de setembro do 

Ministério da Educação e do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, as comparticipações são 

revistas anualmente. Atendendo aos aumentos ocorridos na Remuneração Mínima Garantida e ao aumento 

generalizado dos preços, as mensalidades sofreram também um aumento de 5% para os utentes que frequentam 

CATL e CATL – Centro Jovens e Creche e 3% para o Pré-Escolar. Este ajustamento é refletido para o ano letivo 

de 2020/2021. 

3.3 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 a vigilância sobre 

os prédios urbanos e rústicos, assim como, a limpeza geral da propriedade.  

No decorrer de 2020, foi feita a limpeza, o corte de oliveiras no Monte de Varjão e venda dos frutos secos. 

PATRIMÓNIO 

No decorrer do ano de 2020, foram diversas as atividades desenvolvidas, por parte da Misericórdia, e no que se 

refere a Património, mais concretamente foi realizado o seguinte: 

• Foram efetuadas limpezas de árvores e de terrenos diversos, pelos colaboradores da Instituição; 

• Foram adquiridos eletrodomésticos para equipar a habitação que foi remodelada na Rua Capitão Caiado, 

nomeadamente, uma máquina de lavar loiça, um micro-ondas e um forno; 

• Foram adjudicados os trabalhos para remodelação de habitação social no sítio do Farrobo; 

• Foi elaborado um projeto de regularização do Muro no sítio da Campina, sendo apresentado e aprovado 

o orçamento da GAPROCOR – Gabinete de Projetos e Coordenação, Lda., no valor de 1.030,00€; 

• Foram feitas reavaliações aos prédios urbanos na Rua Almeida Garrett e na Rua Ator Nascimento, em 

Faro e uma avaliação no prédio no Cerro do Botelho; 

• Foi realizada uma escritura de constituição de propriedade horizontal e divisão de coisa comum, 

referente à casa sita na Praça Velha, no centro histórico; 

• Foi aprovado e adjudicado à empresa JG Benedito, Lda. a remodelação das casas de banho do Centro 

de Dia Velho; 

• Foram fornecidas portas e reparado o telhado no prédio da casa da Praça Velha; 
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• Foi deliberado e aprovado a alienação da quota – parte do prédio com registo predial, na Rua João Rosa 

Beatriz, em São Brás de Alportel; 

• Realizou-se a escritura de Compra e Venda da Antiga fabrica dos Louros, adquirida pelo Município 

pelo valor de 46.666,67€. 

RECURSOS HUMANOS 

• Quadro de Pessoal por vínculo contratual 

Os Recursos Humanos da Instituição, a 31 de dezembro de 2020, eram compostos por cento e vinte e um 

colaboradores, dos quais 60 faziam parte dos quadros, 21 estavam a Contrato de Trabalho a termo certo ou a 

termo incerto em regime de substituição, 1 Estágio Profissional, 9 estão em regime de prestação de serviços, 2 

vinculados por um Contrato Emprego e Inserção e 28 integrados nos MAREESS – Medida de Apoio ao Reforço 

de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde. 

   Quadro n. º6 – Quadro de pessoal por vínculo contratual 

Efetivo 60 

Contrato de Trabalho 21 

Estágio Profissional 1 

Prestação de Serviços 9 

CEI / CEI+ 2 

MAREESS 28 

Total 121 

 

 

• Quadro de Pessoal por categoria profissional 

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

o ano de 2020, os colaboradores discriminados no gráfico que se segue, por categorias profissionais. 

Nesta análise estão incluídos, 28 colaboradores do MAREESS, 2 CEI e 9 em regime de avença. 
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Gráfico n.º 6 - Distribuição do Quadro de Pessoal por Vínculo 

Contratual
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• Quadro Pessoal por Antiguidade 

Quadro n.º 7 – Quadro de pessoal por antiguidade 

Antiguidade 
N.º 

Colaboradores  
% 

Até 5  70 57,9% 

(6-10) 7 5,8% 

(11-15) 7 5,8% 

(16-20) 9 7,4% 

(21-25) 12 9,9% 

(26-30) 9 7,4% 

(31-35) 4 3,3% 

(36-40) 3 2,5% 

Total 121 100% 
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Em 

relação ao Quadro de Pessoal por antiguidade, a 31 de dezembro de 2020, verifica-se que a maior percentagem 

são dos colaboradores com menos cinco anos de casa, com cerca de 58%, seguindo-se os colaboradores que têm 

entre 21 e 25 anos de casa. É de salientar, ainda, a existência de 7 colaboradores com mais de trinta anos de 

antiguidade contratual. 

• Rotatividade de Recursos Humanos 

No decorrer de todo ano e num contexto de pandemia, foram admitidos dezanove colaboradores em regime de 

contrato de trabalho e saíram vinte e dois.  

Importa referir que para além destes contratos de trabalho, foram admitidos ao abrigo da Medida de Apoio ao 

Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, promovido pelo IEFP, 28 colaboradores que 

prestaram e ainda continuam a prestar serviços gerais e uma psicóloga, nas respostas sociais da ERPI e Centro 

Infantil. 

Os quadros e gráfico seguinte, apresentam as saídas e as admissões de colaboradores da Instituição referentes 
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Gráfico n.º 8 - Distribuição do Quadro de Pessoal por Antiguidade 
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ao ano de 2020. 

Quadro n.º 8 - Fluxo de Entradas 

Resposta 

Social 
Vínculo  

Categoria 

Profissional 
N.º Entradas 

ERPI e Centro 

de Dia 

Termo Certo 

Enfermeira 

1 

Sem Termo 1 

Avençados 2 

Termo Certo 

Trab. Serviço 

Gerais 
4 

Aj. Lar e Centro 

de Dia 
4 

Estágio Profissional Assistente Social 1 

C.E.I. 
Trab. Serviço 

Gerais 

3 

C.E.I. + 1 

Centro Infantil 

Termo Incerto 
Educadora 

Infância 
1 

Termo Certo 
Aj. Acão 

Educativa 
1 

  Total 19 
 

    
 

Quadro n. º9 - Fluxo de Saídas 

Resposta 

Social 
Motivo 

Categoria 

Profissional 
N.º Saídas 

ERPI e Centro 

de Dia 

Reforma Aj. Cozinha 1 

Denúncia Contrato 

Aj. Lar e Centro 

de Dia 
4 

Ajudante 

Cozinha 
1 

Trab. de Serv. 

Gerais 
6 

Animadora 1 

Enfermeira 

1 

Rescisão de Prest. 

Serviços 
4 

Fim de Estágio Psicólogo 1 

Centro Infantil Denúncia Contrato 

Aux. Ação 

Educativa 
1 

Educadora 2 

  
Total  22 
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Do total de colaboradores que foram contratados em 2020, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, foram 

admitidos dois enfermeiros, vinculados por um contrato de trabalho para fazer face às necessidades. Em modo 

de Estágio Profissional, foi admitida uma colaboradora de Serviço Social. Os Ajudantes de Lar, Centro de Dia 

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

e por rescisão de contrato. No Centro Infantil António Calçada foi admitida uma Educadora de Infância com 

contrato a termo incerto, para substituição de outra Educadora que estava de licença de maternidade e uma 

ajudante de ação educativa. 

• Formação Profissional 

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

respostas sociais, diferentes ações de formação, em diversas áreas. Devido à pandemia Covid-19, não foi 

possível concluir todas as ações formativas que estavam previstas. 

No entanto e mesmo assim, algumas colaboradoras concluíram sete das ações de formação programadas, com 

uma duração total de vinte e oito horas e meia, iniciaram quatro outras formações e ainda foi aprovada uma 

outra ação que não foi possível iniciar. Estas últimas ações ficarão concluídas, em 2021. 

A convite do Sr. º Comandante do Corpo dos Bombeiros de São Brás de Alportel, dois colaboradores receberam 

uma formação de Suporte Básico de Vida – DAE (manuseamento de desfibrilhador, o equipamento Salva-

Vidas).  
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Quadro n.º 10 – Ações de Formação 

FORMAÇÃO ENTIDADE 

FORMADORA 
ESTADO 

COLABORADORES 

PARTICIPANTES 

N.º 

TOTAL 

DE 

HORAS 

Inteligência Emocional e Futuro da 

Educação 

Fundação António Silva 

Leal 
Concluída 8 4 

Estimulação Cognitiva Global Replicar Social Form Concluída 2 7 

Resolução de Problemas Servilusa Concluída 14 4 

Autoestima Servilusa Concluída 22 4 

III Encontro de Saúde & Educação Universidade Algarve Concluída 9 7 

Covid-19 - Medidas Preventivas 
Santa Casa da 

Misericórdia SBA 
Concluída 148 1 

Saúde da Pessoa Idosa 
Fundação António Silva 

Leal 
Iniciado 17 25 

Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância 

Fundação António Silva 

Leal 
Iniciado 17 25 

Ética e Deontológica no trabalho com 

crianças 

Fundação António Silva 

Leal 
Iniciado 26 25 

Liderança e trabalho em equipa 
Fundação António Silva 

Leal 
Iniciado 25 25 

Gestão do Stress Profissional 
Fundação António Silva 

Leal 
Aprovada 36 25 

Manuseamento dos Produtos combate ao 

covid-19: Mentabact, Ipocolor e Sanisan 
Imporquímica Concluída 

3 
1,5 

Total 327 153,5 

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 na reunião eleitoral do Conselho Regional de Faro da UMP, sendo esta Misericórdia eleita 

para constituir o Secretariado Regional de Faro da União das Misericórdias Portuguesas, representada 

pelo Provedor, como segundo secretário; 

• Visita do Dr. º António Palma, diretor adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, 

à nossa Misericórdia, disponibilizando-se para desenvolver ainda mais parcerias; 

• Realização, nas Instalações da Misericórdia, de uma reunião do Concelho Regional de Faro da União 

das Misericórdias Portuguesas. Este encontro, contou com a mais significativa participação das Santas 

Casas da Misericórdia representadas pelos respetivos Provedores, Mesários e Técnicos. Os temas de 

destaque da reunião foram a apresentação das diretrizes do Secretariado Nacional sobre o funcionamento 
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dos Secretariados Regionais e apresentação dos novos provedores que tomaram posse durante o ano de 

2020. Foram também abordados outros temas com relevância para as Misericórdias. 

• Como parceira, a Câmara Municipal disponibilizou alguns colaboradores, auxiliares de ação educativa, 

da autarquia, para colaborar com a resposta social de creche nos meses de junho e julho, em contexto 

de combate à propagação do coronavírus; 

• Foi assinado um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal no âmbito do seu Plano de 

Contingência no combate à pandemia COVID-19; 

• Foi assinado um protocolo de cooperação com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

São Brás de Alportel, para apoio em situações de emergência de Proteção Civil; 

• Visita do Secretário do Estado e Coordenador Regional do Algarve, Dr. José Apolinário; 

• Na sequência do encerramento do Centro de Dia, medida imposta pela DGS, na sua reabertura, após o 

termo de suspensão da atividade da situação epidemiológica, COVID-19, foi feita uma visita técnica de 

acompanhamento, por parte da Segurança Social, Proteção Civil e pela Saúde Publica; 

• Visita da Dr.ª Rita Mendes, secretária de estado da ação social, no âmbito do projeto apoio COmVIDa; 

• A nível de Responsabilidade Social e no Combate ao Desperdício Alimentar, o Pingo-Doce começou a 

doar alguns alimentos resultantes de quebra de loja;  

• Recebemos a visita do Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa; 

• Na sequência da pandemia, os colaboradores e utentes da ERPI começaram a fazer testes preventivos à 

Covid-19, encaminhados pelo Instituto da Segurança Social, através de protocolo celebrado com o ABC 

– Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve; 

• Participação do Provedor, em Fátima, na reunião da apresentação de um novo conceito de Serviço de 

Apoio Domiciliário intitulado MA(i)SAD, estudado e apresentado pela União das Misericórdias; 

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 Proteção Civil, comissão restrita em tempo de pandemia; 

• Comissão Municipal de Habitação Social; 

• Concelho Local de Ação Social;  

• Grupo Social;  

• Núcleo Local de Inserção; 

• Grupo de Intervenção Sénior.   
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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 2020, 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 seis camas articuladas e seis colchões para a ERPI, no valor de 5.508,02€ (cinco mil, 

quinhentos e oito euros e dois cêntimos); 

• Aquisição de quinze colchões para camas pequenas do berçário, no valor de 547,00€ (quinhentos e 

quarenta e sete euros); 

• Aquisição de alcatifa para o Salão de Festas, no valor de 2.650,00€ (dois mil seiscentos e cinquenta 

euros), que não chegou a ser instalada; 

• Aquisição de novos cacifos para o Centro de Dia, três conjuntos de doze cacifos, no valor total de 

1.557,00€ (mil quinhentos e cinquenta e sete euros); 

• Aquisição de três computadores Desktop Dell, com o valor unitário de 329,99€ (trezentos e vinte e nove 

euros e noventa e nove cêntimos); 

• Aquisição de 18 licenças Office, com um valor de licença vitalícia de 68,10€ (sessenta e oito euros e 

dez cêntimos); 

• Foram efetuadas obras no Parque do Centro Infantil no valor de 11.105,25€ (onze mil cento e cinco 

euros e vinte e cinco cêntimos). Essas obras consistiram na substituição, deslocação e restauro de alguns 

equipamentos;  

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

com o custo de aplicação, de 60,00€ (sessenta euros) mensais; 

• Foram realizadas as manutenções às instalações técnicas e de segurança, nomeadamente, elevadores, 

central elétrica, extintores, carretéis, ar-condicionados, depósito acumulador, painel solar, entre muitos 

outros. 

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 colaboradores às escolas do concelho; 

• Transporte de utentes a consultas e exames médicos; 

• Transporte de utentes para as atividades e passeios; 
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• Deslocação dos colaboradores do Apoio COmVIDa; 

• Deslocação de colaboradores a outros serviços 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 2020, comparativamente com o ano de 2019. 

Quadro n.º 11 – Custos de Manutenção e quilómetros percorridos das Viaturas 2019/2020 

Matrícula Marca Ano 
Serviço de 

Transporte 

Despesa 

Manutenção 

2019 

Despesa 

Combustível 

anual 2019 

Média 

Mensal 

Km 2019 

Despesa 

Manutenção 

2020 

Despesa 

Combustível 

anual 2020 

Média 

Mensal 

Km 2020 

36-ZN-15 
Ford  

Tourneo 
2020 

Provedor / 

out. Serviços 
________ ________ ________ 151,10 € 810,94 € ________ 

62-VR-54 
Renault 

Kangoo 
2019 

Apoio 

Domiciliário 
589,57 € 1 271,62 € 1 104 1 190,99 € 963,37 € 875 

66-PJ-36 
Peugeot 

Partner 
2014 

Serviços 

Diversos 
247,68 € 840,49 € 588 636,95 € 620,72 € 563 

37-EX-69 
Renault 

Trafic 
2007 Escolas 549,74 € 195,59 € 138 441,82 € 0,00 € 43 

25-CI-22 
Renault 

Kangoo 
2006 

Escolas / 

Ap.Domic. 
250,93 € 565,47 € 561 567,03 € 766,25 € 922 

84-48-UI 
Renault 

Kangoo 
2002 

Escolas / 

Ap.Domic. 
1 006,58 € 442,87 € 442 431,77 € 462,83 € 455 

96-00-SC 
Renault 

Kangoo 
2001 

Serviços 

Diversos 
198,40 € 272,59 € 195 510,15 € 281,31 € 269 

56-49-PX 
Renault 

Kangoo 
2000 

Apoio 

Domiciliário 
215,29 € 182,04 € 408 ________ ________ ________ 

47-27-LF 
Toyota 

Hiace 
1998 

Serviços 

Diversos 
2 039,77 € 228,15 € 72 225,31 € 97,57 € 41 

XM-06-33 
Nissan 

Vanett 
1991 

Serviços 

Diversos 
399,51 € 276,74 € 172 198,95 € 325,76 € 226 

OI-36-55 
Ford 

Transit 
1987 Museu 212,75 € 1 002,50 € 588 401,46 € 327,34 € 202 

          

* Inclui despesas de oficina, seguros e 

inspeção Total 
5 710,22 € 5 278,06 € 4 268 4 604,43 € 4 656,09 € 3 596 

3.4 Atividades Desenvolvidas – Combate à pandemia Covid-19 

PLANOS DE CONTINGÊNCIA 

A Misericórdia implementou e mantém em atualização diária os diversos Plano de Contingência, consoante os 

diferentes equipamentos sociais, no combate à pandemia e à propagação da pandemia Covid-19, que abrangem 

todas as respostas sociais. 

Os planos revistos entraram em vigor a 11 de março de 2020, adaptados a cada resposta. Atendendo à evolução 

da pandemia, foram feitas algumas atualizações ao longo de 2020 e assim continua. Foi também necessário a 

elaboração de um Plano de Operacionalização das visitas da ERPI. 

Por normas impostas pela Direção Geral de Saúde, no início da pandemia, deu-se o encerramento do Centro 

de Dia e da totalidade das respostas sociais do Centro Infantil. Com o encerramento das respostas sociais do 

Centro Infantil António Calçada, de março a junho, algumas colaboradoras apoiaram na Estrutura Residencial 
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para Pessoas Idosas e no Serviço de Apoio Domiciliário. Esta realidade permitiu ter duas equipas de trabalho, 

totalmente independentes e autónomas, trabalhando em espelho conforme as melhores praticas e de acordo 

com as recomendações. A integração destas colaboradoras levou ao reforço das equipas e assim estas 

respostas sociais asseguraram uma maior capacidade de resposta a quem mais precisa, os idosos. 

Foi um desafio abraçado com muito carinho, por quase todos, sinal de união e de responsabilidade num tempo 

de grandes desafios e muitos receios. 

 

CRIAÇÃO DO GABINETE DE CRISE 

Foi nomeado e constituído pela Mesa Administrativa, no início de março 2020, o “Gabinete de Crise” que teve 

como objetivo apoiar a Coordenação Técnica e tomar as decisões de combate à propagação da pandemia 

COVID19, num contexto onde foi decretado o confinamento geral e total, de todos. 

O Gabinete Crise, que incorporava equipa de coordenação técnica, desde março de 2020 reuniu sempre que 

necessário e foi possível, em sua sede foram criadas, discutidas e avaliadas as medidas extraordinárias e a 

implementação contínua do Plano de Contingência de forma à contenção da pandemia Covid-19; são também, 

partilhadas avaliações das várias respostas sociais em funcionamento e discutidas todas as orientações enviadas 

por parte da DGS, da tutela, entre outras autoridades. 

Realizou um total de 19 reuniões formais, onde foram tomadas decisões importantes tendo sido lavras as 

respetivas atas. 
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CANDIDATURAS E OUTROS APOIOS 

Candidatura à Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde 

(MAREESS) 

Para o melhor cumprimento do Plano de Contingência, que vigorava na nossa Misericórdia, e para assegurar a 

capacidade de resposta nos diversos equipamentos sociais foi necessário um reforço das equipas nas áreas de 

ação direta e de apoio a estes. 

Neste âmbito, foram realizadas até ao final do ano, quatro candidaturas à Medida de Emergência, promovida 

pelo IEFP. Sendo a primeira candidatura feita e aprovada em abril, duas aprovadas em junho e uma candidatura 

feita e aprovada em setembro. Ao longo desse período foram contratados cerca de trinta colaboradores, para 

apoiarem as nossas repostas sociais durante a pandemia COVID-19. 

Com esta medida, no final do ano estavam integradas cerca de 23 colaboradoras na ERPI, 5 no Centro Infantil 

e 2 no Centro de Dia e apoio COmVIDa. 

Com esta Medida foi possível reforçar as equipas e sobre tudo dar ocupação e rendimento a muitas famílias, que 

perante uma situação de desemprego e ausência de rendimento estavam em situação de desequilíbrio financeiro 

que foi possível estabilizar com esta trabalho socialmente valido.  

Candidatura ao programa Gulbenkian Cuida 

- apoioCOmVIDa 

Face à Pandemia, houve a necessidade de alargar o nosso apoio ainda a mais pessoas do 

concelho, que não estavam inseridas em nenhuma resposta social da Instituição e que em situação 

de pandemia a sua vulnerabilidade iria agravar-se. 

Nesse sentido, foi feita uma candidatura ao programa “Gulbenkian Cuida”, para desenvolver um projeto por 

um período de 9 meses e com uma estimativa de apoiar mais 20 pessoas. Uma parceria entre a Fundação 

Calouste Gulbenkian e o Instituto da Segurança Social, selecionou, de centenas de candidaturas, apenas 69 para 

financiamento das quais foram apenas 16 de Misericórdias selecionadas, entre elas a Santa Casa da Misericórdia 

de São Brás de Alportel, com um apoio no valor máximo e de 19.990,00€. 

O apoio COmVIDa, garantiu a satisfação das necessidades primárias e básicas a pessoas que em situação de: 

carência económica e/ou habitacional; isolamento familiar e/ou social; abandono ou rejeição familiar; 

incapacidade da família prestar apoio adequado ao indivíduo; problemas de saúde que não lhes permitiam 

autonomia na organização do quotidiano e vulnerabilidade socioeconómica e a pessoas que por motivos de 

isolamento profiláticos ou positivos não poderiam sair das suas habitações. 

Este projeto teve início em abril e os beneficiários foram apoiados ao nível da alimentação, higiene pessoal e 

habitacional, tratamento de roupa, entre muito outros serviços. 

A Fundação Gulbenkian prorrogou o prazo para dar continuidade ao projeto apoio COmVIDa. Em parceria 

com algumas entidades do concelho, irá continuar até ao final do ano, com um reforço de apoio, no valor de 
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10.000,00€. 

Quadro n.º 12 – Serviços Prestados 

N.º 

Beneficiários 
Mês Refeições 

Visita 

Domiciliária 

Higiene 

Pessoal 

Higiene 

Habitacional 

Tratamento 

Roupa 
Medicação 

Outros 

Serviços 

4 Abril 0 4 0 0 0 0 0 

16 Maio 176 14 0 4 1 0 0 

17 Junho 333 8 8 11 8 2 0 

27 Julho 473 4 22 3 19 5 1 

17 Agosto 370 3 30 7 27 4 2 

20 Setembro 381 11 25 23 8 10 1 

15 Outubro 398 3 17 7 14 7 2 

18 Novembro 433 4 8 6 5 6 2 

18 Dezembro 425 0 7 2 1 6 2 

 TOTAL 2989 51 117 63 83 40 10 

 
        

Candidatura ao programa Adaptar Social + 

No âmbito do Programa Adaptar Social + (Sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais 

ao contexto da doença COVID-19) do Instituto de Segurança Social, foi elaborada uma candidatura a este 

programa que consistia em criar condições que garantissem a implementação das medidas preventivas de 

contágio da COVID-19, face às recomendações das autoridades competentes estabelecidas para o contexto da 

pandemia.  

O Programa teve como objetivo a realização de um investimento de valor em despesa elegível não superior a 

10.000,00€, para um financiamento máximo de 80%, para a adaptação das respostas e equipamentos sociais. 

Com a candidatura ao Adaptar Social + foi conseguido um financiamento aprovado de 7.990,84€, tendo já a 

Misericórdia recebido metade desse valor, que teve como destino, cobrir algumas despesas com a aquisição de 
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Gráfico n.º 11 - Serviços Prestados - apoio COmVIDa
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equipamentos de proteção individual. 

Bolsa de Voluntários 

Para reforço às respostas sociais foi criada, em março, uma bolsa de voluntários. Nesta bolsa foram integrados 

mais de trinta e cinco voluntários, que se disponibilizaram para ajudar, caso na altura a situação se agravasse. 

Estes voluntários foram recrutados, formados e estiveram de prevenção; tinham também sido identificados os 

serviços onde poderiam ser mais úteis. 

Donativos de Equipamentos de Proteção Individual de EPI`s 

A este contexto pandémico também se juntaram muitos gestos de solidariedade e de ajuda, que fizeram e fazem 

sempre toda a diferença. Aproveitamos para expressar o nosso agradecimento e o reconhecimento, não pela 

importância ou volume dos mesmos, mas sim pelo ato altruísta e de solidariedade que marcou esta terra e quem 

os cometeu: 

• Rede Solidária de Produção São-brasense: Pedro e Vítor Gonçalves. Ofereceram viseiras; 

• Fundação EDP Solidária deu dois donativos, no primeiro doou 1.550 máscaras cirúrgicas, 400 pares de 

luvas e 230 batas e numa segunda vez deu 1.100 máscaras cirúrgicas e 60 óculos; 

• Jovem Sambrasense, Mariana, produziu e ofereceu fitas e bandas para apoiar na utilização das máscaras; 

• A SIC Esperança ofereceu: 1 garrafão lava mãos antisséptico; 4 embalagens de luvas; 16 viseiras; 6 

embalagens de máscaras cirúrgicas; e numa segunda vez doou 10 Kits com Equipamento de Proteção 

Individual completo;  

• A empresa GJB Lda., ofereceu 4 embalagem de luvas e 200 máscaras cirúrgicas; 

• A Santa Casa da Misericórdia de Macau ofereceu 1.500 máscaras cirúrgicas; 

• A Câmara Municipal de São Brás de Alportel ofereceu chapéus com viseiras para as crianças do Centro 

Infantil e batas para utilização na ERPI, uma produção das colaboradoras do município; Numa segunda 

vez, ofereceu luvas: 5.000 luvas de nitrilo.  

• A União das Misericórdias Portuguesas ofereceu, por patrocínio do Ministério da Educação: 48 garrafas de 

desinfetante clorado; 72 garrafas de gel desinfetante das mãos s/doseador; 14 garrafões de detergente 

desinfetante para superfícies; 6 garrafas de desinfetante D12; 12 garrafas de gel desinfetante mãos com 

doseador e 2000 máscaras cirúrgicas. Numa segunda vez deu 9 caixas de Álcool Spray D4.12, no total de 

324 garrafas; 

• A Fundação Sporting e a Nivea doaram uma caixa com 5 embalagens de máscaras cirúrgicas e 6 

embalagens de creme Nívea; 

TESTES À COVID-19 

De modo a identificar casos positivos e controlar a propagação do vírus, foram sempre realizados testes 

preventivos, mesmo quando a admissão de novos utentes e de novos colaboradores estava em causa. A partir de 
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outubro houve uma maior testagem, devido ao combate ao surto ocorrido na ERPI e pelas medidas 

implementadas pela autoridade de saúde local e definidas pelo ministério da saúde, para apoio aos Lares. Os 

colaboradores a partir desse mês começaram a ser testados preventivamente e regularmente à Covid-19. 

Desde o início até ao final de dezembro foram registados mais de 900 testes a colaboradores e utentes.  

Quadro n.º 13 – Número de testes Covid-19 realizados 

  mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Colaboradores 0 80 53 10 5 3 12 138 139 110 550 

Utentes 0 81 1 1 0 0 0 196 73 0 352 
            

          
Total 902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÕES EM MEDIDAS PREVENTIVAS À COVID-19 

A nossa Misericórdia promoveu várias formações aos colaboradores, voluntários e a colaboradores que 

swintegraram na Instituição através de Medidas de Emergência e Apoio às respostas Sociais. 

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar e preparar os colaboradores (todos) da instituição para as medidas 

preventivas de combate à propagação do SARS-CoV-2 (práticas de higienização e limpeza, estabelecimento 

de circuitos e uso de equipamento de proteção individual), contribuindo para a segurança tanto dos próprios, 

como de todos os utentes. Sempre que um colaborador foi admitido, foi dada uma formação inicial, abordando 

estes temas e outros relevantes para a sua integração. 

No final do ano haviam sido dadas ações de sensibilização a 156 colaboradores no seu total. 

 

Colaboradores da Misericórdia 80 

Voluntários 35 

Medida de Emergências 41 

 
 Total 156 
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CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS 

Como medida preventiva foram instaladas a 21 de março de 2020, três zonas com camas extra: no salão de festas 

da Misericórdia, no 1º Piso do edifício do Centro de Dia e no Centro Jovens e ginásio do Centro Infantil. 

No total foram instaladas 38 camas extra. 

Salão de Festas       Centro de Dia 
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Centro Jovens  Ginásio 

 

 

 

 

 

 

VISITAS E ACOMPANHAMENTOS 

No dia 30 de abril de 2020, recebemos a visita do 

Coordenador Regional de Combate ao Covid19 no 

Algarve, o Secretário de Estado, à data, Dr. José 

Apolinário, acompanhado do Comandante Operacional 

Distrital da Proteção Civil, Dr. Vaz Pinto, do Tenente 

Coronel, Bartolomeu, oficial de ligação do Exército 

Português e os representantes do Município São-brasense 

presidido por Dr. Vítor Guerreiro e a Delegada de Saúde local, Dra. Filomena Horta Correia. 

A visita teve como objetivo conhecer a operação de proteção dos idosos e a resposta da instituição deu o âmbito 

de combate à propagação da pandemia Coronavírus. Nesta visita foi feita a apresentação do novo projeto 

“Apoio COmVIDa”.  

Recebemos a Secretária de Estado da ação social, Dr.ª Rita 

Mendes; nesta visita fez-se acompanhar do Sr. Presidente 

do Município, Dr. Vítor Guerreiro, e da Sra. Diretora do 

Centro Distrital de Faro da Segurança Social, Dra. 

Margarida Flores, e de um conjunto muito significativo de 

dirigentes regionais e locais, na qual voltou a decorrer a 

apresentação do novo Projeto apoio COmVIDa. 

No âmbito do conjunto de visitas que realizou no Algarve, para apoiar a região afetada pela crise provocada pela 

pandemia Covid-19, no dia 25 de setembro de 2020, a nossa Misericórdia teve a honra de receber o Sr. º 

Presidente da República, Prof. Dr. Marcelo Rebelo de 

Sousa. 

Na sua visita deixou uma mensagem de esperança e 

reconheceu o trabalho desenvolvido e a maneira como o 

Provedor esteve a liderar para ultrapassar a pandemia. 
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EVOLUÇÃO DO SURTO DE COVID-19 NA ERPI 

O primeiro caso de Covid-19 surgiu no dia 15 de outubro de 2020, com a realização de testes preventivos a um 

conjunto de colaboradores; surgiu um resultado positivo a uma colaboradora da Estrutural Residencial. O vírus 

foi-se propagando e no final desse mês foi testado o maior número de casos: 15 positivos em utentes do 1ª andar. 

Os últimos casos diagnosticados foram no dia 9 de novembro a duas colaboradoras. No total registaram-se 27 

casos positivos em utentes: 26 na instituição e 1 em casa de familiar. Também houve 6 colaboradoras que 

testaram positivo. Apesar da ocorrência do mesmo, foi possível conte-lo, não permitir que afetasse todos os 

utentes ou que se propagasse para o Ré-do-chão. Assim como a cadeia de transmissão entre colaboradores foi 

reduzida.  

Quadro n.º 14 – Casos de Covid-19 na Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro e gráfico abaixo podemos verificar a evolução do surto que surgiu na nossa Misericórdia. Num 

universo de 71 utentes, 32 do r/c e 39 do 1ºandar, que foram testados, 5 utentes do 1º andar tiveram um resultado 

positivo. 

Dias depois testaram mais 6 aumentando para 11 utentes positivos. O primeiro óbito ocorreu no dia 29 de outubro 

e no dia seguinte ocorreu outro. O maior aumento registou-se no dia 30 desse mesmo mês com uma subida de 

15 casos, totalizando 24 utentes infetados pelo Covid-19. 

A partir do dia 5 de novembro, os utentes começaram a recuperar e os casos começaram a diminuir, foi dado 

como extinto, o surto, a 23 de novembro. Lamentavelmente, neste surto faleceram no total, 5 utentes de Covid-

19 que derivado a diversas patologias não resistiram ao vírus.  
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Gráfico n.º 14 - Número de casos positivos à Covid-19 na Instituição

Utentes Colaboradores
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Todos os cuidados aos utentes foram assegurados pelos profissionais de saúde locais e pelos colaboradores da 

Misericórdia, tendo sido também monitorizada espetacularmente pela Delegada de Saúde Local em articulação 

com as entidades locais e regionais.  

Quadro n.º 15 – Evolução da situação epidemiológica na Instituição 

  17/out 23/out 29/out 30/out 5/nov 6/nov 7/nov 11/nov 13/nov 14/out 16/nov 17/nov 
20/nov 

23/nov 

Utentes 

Ativos  
5 11 11 24   20 19 20 16 11 11 11 8 1 0 

Recuperados 

Acumulados 
0 0 0 0 4 5 5 9 14 14 14 14 20 21 

Óbitos 

Acumulados 
0 

0 
1 2 0 0 0 0 0 3 4 5 0 0 

 

DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID-19 

Desde o início da pandemia Covid-19 que a Misericórdia tem vindo a adquirir equipamentos de proteção 

individual, luvas e desinfetantes para a proteção dos seus colaboradores e utentes. 

Para além dos equipamentos que nos foram doados, por algumas entidades, o valor gasto ultrapassou os 

50.000,00€ (cinquenta mil euros) diretos, até 31 de dezembro de 2020. 

Verificando o quadro e gráficos abaixo, podemos ver que os valores mais altos incidiram no início da pandemia 

e na altura que houve um surto na ERPI entre outubro e novembro, últimos.  

 

Quadro n.º 16 – Despesas efetuadas com EPI`S 

 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

EPI 6 349,33 € 7 968,02 € 0,00 € 0,00 € 375,00 € 0,00 € 1 313,00 € 7 272,00 € 9 770,30 € 516,50 € 33 564,15 € 

Luvas 
537,08 € 1 210,00 € 605,34 € 704,34 € 151,29 € 6 149,35 € 449,11 € 408,36 € 2 306,25 € 2 125,00 € 14 646,12 € 

Desinfetantes 17,20 € 119,31 € 215,91 € 393,11 € 371,00 € 267,12 € 279,54 € 596,40 € 2 543,49 € 792,73 € 5 595,81 € 

Total 6 903,61 € 9 297,33 € 821,25 € 1 097,45 € 897,29 € 6 416,47 € 2 041,65 € 8 276,76 € 14 620,04 € 3 434,23 € 53 806,08 € 
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Gráfico n.º 15 - Evolução Epidemiológica na Instituição

Utentes Ativos Recuperados Acumulados Óbitos Acumulados



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 2020 

 

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel     NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537,08 €

1 210,00 €
605,34 € 704,34 €

151,29 €

6 149,35 €

449,11 € 408,36 €

2 306,25 €2 125,00 €

0,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Gráfico n.º 17 - Luvas

6 349,33 €

7 968,02 €

0,00 € 0,00 € 375,00 € 0,00 €

1 313,00 €

7 272,00 €

9 770,30 €

516,50 €
0,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

10 000,00 €

12 000,00 €

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Gráfico n.º 16 - Equip. Proteção Individual

17,20 €
119,31 €

215,91 €
393,11 € 371,00 €

267,12 € 279,54 €

596,40 €

2 543,49 €

792,73 €

0,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Gráfico n.º 18 - Produtos de desinfeção



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 2020 

 

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel     NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 36 

3.5 Museu do Traje, Clube do Museu e Amigos do Museu 

O ano de 2020 foi profundamente afetado pela pandemia COVID-19 que afetou drasticamente as atividades 

sociais e culturais do nosso Museu.  

A exposição principal “Engrenagens do Tempo” prolongar-se-á até 2022. Foram realizadas exposições 

temporárias sobre as tradições natalícias em São Brás de Alportel. Outras exposições foram possíveis nos 

intervalos dos períodos de confinamento verificados como “Biocos” de Joana Rocha e “Arqueologia para Trás” 

de Charlie Holt.  

Os Amigos do Museu realizaram 4 exposições de fotografia e pintura nas galerias do Museu. Mantiveram as 

suas atividades sociais quando as circunstâncias permitiram.  

Procedeu-se à manutenção e melhoramento dos espaços expositivos existentes.  

Várias intervenções de manutenção foram realizadas, principalmente nas instalações das reservas técnicas. 

Correram durante o ano os preparativos para a publicação de Afonso Cunha Duarte “Memórias de São Brás de 

Alportel III” que só foi impresso em inícios de 2021. 

A fase I das Medidas de Auto-proteção (correção dos aspetos técnicos do Edifício das Reservas e Ateliers do 

Museu) foi concluída. A Autorização de Utilização do edifício, a ser emitida pela Câmara Municipal, continua 

em trânsito nos serviços camarários. 

O projeto “Museu Acessível” deu passos importantes para o seu avanço, conta-se a sua conclusão para os 

primeiros meses de 2021. 

O Museu foi visitado/utilizado presencialmente por 6202 ao longo do ano de 2020.  

www.museu-sbras.com (Portal Internet do Museu) foi visitada durante o ano 46366 vezes. 

• 20/01/2020 - Não foi possível concretizar a componente formativa do processo de Auto-proteção do Museu; 

•  22/01/2020 - Constituição coord. “Património Cultural”:Emanuel Sancho (Museu do Traje) e Cristina 

Santos (Dir. Regionalda Cultura); 

• 26/01/2020 - Noite de Fado; 

http://www.museu-sbras.com/
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• 02/02/2020 - Inauguração Fonte da Mesquita. Pedido de colaboração da Câmara Municipal São Brás. Texto 

histórico e animação; 

• 08/02/2020 - Início da montagem dos novos armários nas Reservas do Museu; 

• 10/02/2020 - Baile no Museu; 

• 12/02/2020 - Assinatura de Protocolo de Cooperação referente ao Museu; 

• 12/02/2020 - Tradução para inglês, alemão e holandês do Guia dos Museus do Algarve pelos Amigos do 

Museu; 

• 23/02/2020 - Noite de Fado; 

• 24/02/2020 - Baile da Assembleia 

• 23/02/2020 - Conferencia “La Funcion Social de los Museus em Tempo de Pandemia” (Portugal, Espanha 

e México); 

• 13/03/2020 - Encerramento do Museu devido a confinamento COVID-19; 

• 25/03/2020 -Início da disciplina de “Museologia” da Universidade do Algarve, ministrada desde o Museu 

do Traje de São Brás; 

• 01/05/2020 - Entrada em vigência de Plano de Contingência COVID-19 do Museu; 

• 05/05/2020 - Publicação de artigo no jornal “Postal do Algarve” (RMA / Gestores Culturais do Algarve) 

• 13/05/2020 -Abertura do site do Museu “Tempo Suspenso” dedicado à Pandemia COVID-19 (www-

museu-sbras.com; 

• 18/05/2020 - Reabertura do Museu após primeira vaga COVID-19; 

• 29/05/2020 - Início do processo de investigação com vista à edição da obra inédita de José Dias Sancho; 

• 13/06/2020 - Abertura da exposição “Arqueologia para Trás” Charlie Holt - projeto conjunto de 6 museus 

do Algarve; 

• 20/06/2020 -  Tracey Smith e Gordon Olson passaram a ter as funções de Comunicação/divulgação do 

Museu (voluntários); 

• 11/07/2020 -  Mário Antas (EU-LAC MUSEUMS) o caso do museu de São Brás na Europa 

(https://youtu.be/8quf-77q4Sc);  

• 22/08/2020 - Inauguração da Casa Memória da EN2 (colaboração do Museu do Traje, desde o início); 

• 28/08/2020 - Participação do Museu na publicação “Revista SBA - São Brás de Alportel); 

• 27/09/2020 - Gravação de programa televisivo “De Porta em Porta” da RTP1; 

• 01/10/2020 - Participação na revista “Seletiva” (emigrantes portugueses na Suiça) com artigo sobre Museu; 

• 12/10/2020 - Adopção de uma Planificação Eletrónica Partilhada das atividades do Museu (Calendário 

Google); 

• 07/10/2020 - Início de colaboração com a Universidade do Algarve (12 aulas de museologia a partir do 

Museu); 

• 20/10/2020 - Prestação de serviços ao Município de Loulé (exposição Saúde em Loulé inaugurada em 14 

de nov.); 

•  20/10/2020 - Desinfestação geral nas Reservas de têxteis do Museu; 

https://youtu.be/8quf-77q4Sc
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• 10/11/2020 - Entrada em funcionamento do Grupo VoA (Voluntários p/ Acervo) J. Cabecinha e Cristina 

Farrajota; 

• 10/11/2020 - Entrada em funcionamento do Grupo “Jardineiros Sensoriais” coordenados por Teresa Terra; 

• 26/11/2020 - Conferência para Formação de Professores - Associação de Escolas Faro-Olhão; 

•  12/12/2020 - Abertura da exposição “Natal Tradicional”. 
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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 

 € 

Rúbricas 2018 2019 2020 Variação % 

Vendas e serviços prestados 
 

854 324,04 928 207,63 831 304,59 -10,44% 

Subsídios, doações e legado à exp.  939 217,04 979 119,19 1 083 009,72 10,61% 

Outros rendimentos e ganhos 218 962,40 220 523,40 406 366,64 84,27% 

Juros e rendimentos similares 9 339,19 8 052,98 2 053,12 -74,50% 

Total dos Rendimentos 2 021 842,67 2 135 903,20 2 322 734,07 8,75% 

 

 

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

verificamos que há um acréscimo em comparação com o ano anterior, o valor absoluto representa 186.830,87€. 

Podemos constatar da análise do quadro n.º 1 que o total dos Rendimentos apresenta um aumento de 8,75% face 

a 2019. 

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

uma variação negativa de 10,44% na rubrica de Serviços Prestados, em relação ao ano anterior, isto deveu-se 

sobretudo à redução das mensalidades e à suspensão temporária de mensalidades, nalgumas respostas sociais 

que encerraram em meses de confinamento. Os Subsídios, Doações e Legados à Exploração registaram um 

aumento de 10,61%. Os Outros Rendimentos e Ganhos, registaram um acréscimo de 185.843.24€ em relação a 
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Gráfico n.º 1 Rendimentos e Ganhos
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2019. Já os Juros e Rendimentos Similares registaram um decréscimo de 74,50% 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 

(€) 

Rúbricas 2018 2019 2020 Variação % 

CMVMC 
 

171 925,84 183 238,55 178 672,52 -2,49% 

Fornecimentos e serviços externos 383 821,55 396 916,96 457 074,82 15,16% 

Gastos com o pessoal 1 062 431,19 1 111 029,51 1 246 661,99 12,21% 

Outros gastos e perdas 6 047,02 143 778,47 49 749,68 -65,40% 

Gastos/reversões de dep. E amort. 207 444,30 217 633,65 225 057,15 3,41% 

Juros e gastos similares suportados 0,00 1,98 20,21 920,71% 

Total dos gastos 1 831 669,90 2 052 599,12 2 157 236,37 5,10% 

 

Em relação ao Total de Gastos e Perdas, verificou-se um acréscimo de 5,10% em relação ao ano anterior, que 

se traduz num valor absoluto de 104.637,25€. Particularmente nos Gastos com o Pessoal foi registado um 

aumento de 12,21%, que corresponde ao valor absoluto de 135.632,48€. Também os Fornecimentos e Serviços 

Externos tiveram um acréscimo de 15,16%, o que corresponde a 60.157,86€, enquanto o CMVMC registou um 

ligeiro decréscimo de 2,49%, os outros Gastos e Perdas diminuíram significativamente, apresentando um 

decréscimo de 94.028,79€ e os Gastos/Reversões e Amortizações sofreram um ligeiro aumento de 3,41%. 

No ano em análise, os Rendimentos totalizaram 2.322.734,07€ e os Gastos apresentam um valor de 

2.157.236,37€. Em relação aos anos anteriores houve um acréscimo dos rendimentos e dos gastos na sua 

generalidade. 
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Gráfico n.º 2 - Gastos e Perdas
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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, considerando o número médio de utentes, são a ERPI com um custo 

mensal médio de 1.197,36€, seguindo-se o serviço de Apoio Domiciliário Integrado com 770,39€ e o Centro de 

Dia com de 663,70€. 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. 

• Resultado Líquido do exercício 

Quadro n.º 4 - Resultado Líquido  

€ 

Resultados 2018 2019 2020 Variação 

Rendimentos e Ganhos 2 021 842,67 2 135 903,20 2 322 734,07 8,75% 

Gastos e Perdas 1 831 669,90 2 052 599,12 2 157 236,37 5,10% 

Resultado Líquido 190 172,77 83 304,08 165 497,70 98,67% 

 

Creche
 Jardim 

Infancia
 ATL

Centro 

Jovem
ERPI

 Centro Dia 

Acoplado
 Centro Dia 

Apoio 

Domicilio
ADI

57 74 60 40 75 8 23 20 3

237 728,62 € 221 603,96 € 97 569,88 € 60 735,08 € 1 077 628,13 € 53 622,39 € 183 180,18 € 81 576,26 € 27 733,89 €

4 170,68 € 2 994,65 € 1 626,16 € 1 518,38 € 14 368,38 € 6 702,80 € 7 964,36 € 4 078,81 € 9 244,63 €

347,56 € 249,55 € 135,51 € 126,53 € 1 197,36 € 558,57 € 663,70 € 339,90 € 770,39 €

7,92% 5,69% 3,09% 2,88% 27,28% 12,73% 15,12% 7,74% 17,55%Percentagem

RESPOSTAS 

SOCIAIS

N.º Médio de 

Utentes

Total dos Custos

Custo Unitário / Ano

Custo Unitário / Mês

347,56 €
249,55 €

135,51 € 126,53 €

1 197,36 €

558,57 €
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Gráfico n.º 3 Custo Médio por utente / Mês
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A Instituição apresenta um Resultado Líquido positivo de 165.497,70€. Comparativamente ao ano anterior 

houve um aumento do Resultado Líquido em 82.193,62€. Este aumento é fundamentalmente explicado pela 

diminuição do valor dos Gastos e Perdas em 94.028,79, pela diminuição dos Custos das Matérias Vendidas e 

Matérias Consumidas de 4.566,03€ e pelo acréscimo da rúbrica de subsídios e outros rendimentos. 

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

os anos anteriores, 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 

que estes são superiores aos gastos, o que reflete uma estabilidade da Instituição. 

• Resultado Líquido por Resposta Social 

Quadro n.º 5 -Resultado Líquido por Resposta Social 

 

 
 

 

Rubricas 2018 2019 2020 Variação %

Creche 66 378,49 56 239,93 45 102,98 -19,80%

Jardim Infância/Pré-Escolar 16 140,04 45 425,09 31 276,29 -31,15%

ATL 8 602,46 -4 602,29 -34 313,92 -645,58%

Centro Jovem -16 304,22 -3 204,76 -14 944,77 -366,33%

Refeitório Social -13 952,53 -15 528,60 -16 365,23 -11,30%

Centro Dia Acoplado -15 338,79 2 431,65 22 620,53 830,25%

Centro Dia Novo -25 900,32 -6 576,34 -18 361,03 -179,20%

Lar 156 572,40 11 875,32 16 303,93 37,29%

Apoio Domiciliário 18 486,99 22 938,53 85 593,09 273,14%

ADI 9 451,04 3 109,45 36 978,54 1089,23%
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Gráfico n.º 4 Resultado Líquido
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Relativamente aos Resultados Líquidos, por Resposta Social, podemos constatar que as respostas sociais que 

mais contribuíram para um resultado positivo foram: os Serviços de Apoio Domiciliário, Centro de Dia 

Acoplado e ERPI; registando um aumento do Resultado Líquido, comparativamente a 2019, contribuindo muito 

significativamente para os resultados. 

Na área da Infância, estas respostas apresentam um decréscimo nos seus resultados, consequência da diminuição 

das mensalidades, em período de encerramento e, em algumas delas, pelos aumentos de investimentos ou 

alterações de estrutura. 

 Outras Atividades 

Quadro n.º 6–Resultado Líquido 

(€) 

 

 

-50 000,00

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

2018 2019 2020

Gráfico n.º 5 - Resultado Líquido por Resposta Social
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Gráfico n.º 7 - Agricultura
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Gráfico n.º 6 - Cultura/Museu

Cultura/Museu

Rúbricas 2018 2019 2020 Variação %

Cultura/Museu -20 604,98 -25 256,00 -3 372,50 -86,65%

Agricultura 5 294,64 273,64 -1 471,12 -637,61%
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Em relação às outras atividades, desta Misericórdia, podemos verificar que o Museu do Traje apesar do seu 

resultado negativo, em relação ao ano anterior, registou-se um aumento no seu Resultado Líquido. 

Em relação à unidade de exploração agrícola podemos dizer que, houve uma diminuição do resultado. 

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 

(€) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diminuição verificada na rubrica Ativo não Corrente, de 6.819,25€ 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 316.763,30€ é explicado principalmente, na rubrica Caixa e Depósitos Bancários, um 

aumento de 320.683,75€. 

 

Rubricas 2018 2019 2020 Variação %

Ativo não corrente 4 987 084,20 5 128 052,84 5 121 233,59 -0,13%

Ativo corrente 3 246 802,38 3 367 070,77 3 683 834,07 9,41%

Total do Ativo 8 233 886,58 8 495 123,61 8 805 067,66 3,65%
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Fundos Patrimoniais 

 

Quadro n.º 8 – Fundos Patrimoniais e Passivo 

 (€) 

 

 

 

 

 

 

O aumento dos Fundos Patrimoniais e Passivo em 309.944,05€, resulta de uma variação positiva dos Fundos de 

Capital e do Passivo Corrente. O aumento do Fundo de Capital é explicado essencialmente pelo aumento dos 

Resultado Transitados em 105.802,20€ e pelo aumento da rubrica de Ajustamentos e Outras Variações, em 

59.855,38€. 

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 9,65% representando um valor de 62.092,85€; este decréscimo deveu-

se essencialmente à diminuição das rubricas Estado e Outros entes Públicos de 4.094,79€, à rubrica de 

Fornecedores de 9.564,90€, e ao aumento dos Outros Passivos Correntes em 75.752,54€. 

• Rácios 

➢ Análise Financeira 

Quadro n.º 9 –Autonomia Financeira 

(€) 

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

Fundo de Capital Passivo Corrente Total Fundos
Patrimoniais e Passivo

Gráfico n.º 9 - Fundos Patrimoniais e Passivo

2018 2019 2020

2018 2019 2020

Fundo de Capital 7 709 580,84 7 851 395,78 8 099 246,98

Aplicações Totais 8 233 886,58 8 495 123,61 8 805 067,66

Autonomia Financeira 93,63% 92,42% 91,98%

Rubricas 2018 2019 2020 Variação %

Fundo de Capital 7 709 580,84 7 851 395,78 8 099 246,98 3,16%

Passivo Corrente 524 305,74 643 727,83 705 820,68 9,65%

Total Fundos Patrimoniais e 

Passivo
8 233 886,58 8 495 123,61 8 805 067,66 3,65%
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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 91,98%. 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 

(€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Objeto Social), registou um acréscimo em relação ao ano anterior. Este acréscimo deve-se ao Resultado Líquido 

que apresenta um aumento, justificada sobretudo pelo aumento de subsídios, doações e legados à exploração e 

outros rendimentos.  

  

2018 2019 2020

Resultado Líquido 190 172,77 83 304,08 165 497,70

Vendas e Prestações Serviços 854 324,04 928 207,63 831 304,59

Rendibilidade Geral 22,26% 8,97% 19,91%

22,26%

8,97%

19,91%

Gráfico n.º 11 - Rendibilidade Geral
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5. CONLUSÕES FINAIS 

Com o relato das atividades e das contas de 2020 a Mesa Administrativa considera encerrado o ano, e faz um 

balanço final muito positivo. Não só pelas inúmeras dificuldades ultrapassadas no decorrer do ano, mas também 

pela qualidade dos serviços prestados e pelos resultados obtidos, considerando a global gestão da Misericórdia. 

A nossa atuação, que tinha como objetivo base na melhoria dos serviços prestados e o rigor na gestão dos 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros, passou por dar uma ênfase, muitas vezes total, ao combate à 

propagação da pandemia e ao reforço/preparação dos recursos humanos. 

Podemos dizer que o ano foi totalmente condicionado pela pandemia, vinculando a Instituição a processos de 

aprendizagem e adaptação sucessiva, levando à implementação de diversos Planos de Contingência e à 

suspensão de atividades e de investimentos. A Pandemia acarretou um conjunto de custos extras, e muito 

significativos, que conduziram a oportunidades e formas de combate proporcionadas pelo Estado Português, 

enquanto entidade máxima, e que ajudaram ao equilíbrio das contas e ao combate à pandemia. 

Apesar do medo, da incerteza e do stress emocional causado por todo o contexto pandémico, (re)concluímos 

que constituem as nossas equipas, e aqueles que a elas se juntaram, um conjunto de homens, e principalmente 

mulheres, de grande resiliência, humanismo e capacidade de entrega para ajudar o próximo (utentes). Apesar 

deste Coronavírus ter ceifado vidas a mais, é importante referir que constatamos que o combate, na Instituição, 

foi eficaz e as equipas internas estiveram à altura desta grande missão. 

Apesar do cancelamento de muitas das atividades habituais e da adaptação de quase todas as outras, foi possível 

manter o equilíbrio financeiro e económico da Instituição. Esta realidade ficou associada ao rigor e à dedicação 

da Mesa Administrativa e de quase todos os Diretores Técnicos, que diariamente acompanharam a evolução da 

propagação do coronavírus e implementaram as medidas necessárias e corretas. 

Assim, iniciamos o ano, em análise, com o saldo de disponibilidades financeiras e aplicações de 3.226.521,69€ 

e terminamos o ano económico com o saldo de 3.547.205,44€, pelo que se verificou um acréscimo de 

320.683,75€.  

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

o ano 2020, a mesma demonstra os seguintes resultados resumidos: 

Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos: 388.521,94€ 

Resultado Operacional: 163.464,79€; 

Resultado Líquido do Período: 165.497,70€. 

Comparativamente ao ano de 2019, houve um aumento do Resultado Líquido em cerca de 90.244,62€. Este 

aumento é explicado pelo aumento de Rendimentos e Ganhos. Essencialmente as rubricas que mais contribuíram 

para esse aumento foi a rubrica dos subsídios. 

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

Rendimentos e Ganhos totalizaram os 2.322.734.07€ e em relação a 2019 o seu crescimento absoluto foi de 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 2020 

 

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel     NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 48 

186.830,87€. Com base nas Demonstrações Financeiras é de referenciar que as Depreciações e Amortizações 

totalizaram 225.057,15€. 

Em relação aos Gastos e Perdas, foram de 2.127.236,37€, comparativamente a 2019 houve um aumento absoluto 

de 104.637,25€. 

A nova e já habitual progressão na Remuneração Mínima Mensal Garantida dos últimos anos, que é justa e 

merecida como importa referir, é fundamental que seja também espelhada nos restantes escalões remuneratórios 

dos colaboradores, com 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, e que mantenha a sustentabilidade e não hipoteque investimentos sociais futuros. 

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 Instituição 

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

rendibilidade significativa. 
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6. PERSPETIVAS FUTURAS 

A Mesa Administrativa continua a pugnar por uma gestão rigorosa e transparente, controlando os gastos e 

aumentando, tanto quanto possível, os rendimentos numa perspetiva de equilíbrio social e de sustentabilidade 

que permita continuar a responder às solicitações de toda comunidade com serviços novos e de qualidade. 

Renovamos a esperança para que o corrente ano prossiga a normalidade e que nos conduza, pelo menos nos 

últimos meses, à tranquilidade e estabilidade no que diz respeito à saúde e ao controlo da propagação da 

pandemia.  

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.   

Já relatamos as atividades do apoio COmVIDa, iniciamos recentemente o projeto +felicIDADE e continuamos 

a pugnar pelo aumento nas 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 ao desenrolar da obra de Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI, Centro de 

Dia e Apoio Domiciliário a Mesa Administrativa perspetiva e tudo fará para que os trabalhos decorram com 

normalidade e eficiência. Uma vez que as obras são asseguradas por financiamentos de entidades terceiras, é 

necessário que sejam bem executados os trabalhos e as linhas de financiamento. A execução da obra visa 

aumentar o conforto e a qualidade de muitos serviços prestados. 

No futuro próximo é fundamental iniciar um conjunto de estudo e projetos estruturantes que permitam captar 

fundos comunitários, quer do quadro atual ou do próximo, e sobretudo do Plano de Recuperação e Resiliência 

– PRR – que tudo indica terá uma linha de investimento dedicada ao sector social e solidário para investimentos 

em equipamentos sociais. 

No âmbito do património é necessário salvaguardar a sua contínua manutenção, conservação e principalmente 

recuperação de património degradado, dando-lhe utilidade. É importante que se consigam linhas de 

financiamento, não reembolsável, para que seja possível uma envergadura muito significativa de investimentos. 

No âmbito do património rústico, continuaremos a dignifica-lo. 
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7. AGRADECIMENTOS 

A Mesa Administrativa expressa um profundo agradecimento a todos os que colaboraram connosco no decorrer 

deste exigente ano. Consideramos que conseguimos atingir os objetivos Compromissórios, com a qualidade 

conquistada e protegendo quem mais precisa e os mais frágeis. A todos os nossos colaboradores, aos que a nós 

se juntaram através do MAREESS ou voluntariamente, agradecemos, coletivamente e individualmente, o 

empenho, a disponibilidade e a resiliência no exercício das suas funções. Tudo o que foi conseguido deve-se à 

dedicação e ao empenho destes, assim como aos Diretores Técnicos e demais responsáveis, pelo sacrifício diário 

a favor dos nossos Utentes, que lutaram contra a propagação do coronavírus e no combate ao surto de Covid19. 

Também igualmente extensivo aos Benfeitores e aos Amigos desta Misericórdia, que discretamente e muitas 

vezes anonimamente se voluntariam e colaboram com esta causa. 2020 foi o ano dos COLABORADORES. 

Foram especiais. Foram extraordinários.  

Vincamos aqui a nossa admiração e reconhecimento pela competência e sentido de missão da Autoridade Local 

de Saúde, na pessoa da Sra. Dra. Filomena Horta Correia, Delegada de Saúde Local. Desde a primeira hora, e 

principalmente nas horas de maior preocupação, foi zelosa, perspicaz e proativa no combate à propagação da 

doença e na proteção dos mais frágeis, com medidas justas e adequadas não poupando esforços na procura de 

soluções, OBRIGADO. Aos profissionais de Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de São Brás de 

Alportel e aos profissionais da Unidade de Cuidados na Comunidade Al-portellus agradecemos a solidariedade 

e o apoio profissional.  

A Mesa Administrativa desta Misericórdia deixa, também, um profundo e sincero agradecimento aos Irmãos 

dos Órgãos Sociais desta Misericórdia. Aos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Definitório e aos Irmãos 

que contribuem com constante disponibilidade e permanente dedicação, manifestamos a nossa homenagem e 

um agradecimento profundo. 

Também agradecemos, aos dignos representantes das Instituições que nos tutelam e que connosco colaboram: 

Sua Ex.ª Reverendíssima o Sr. Bispo do Algarve e aos seus assessores; a Sr.ª Presidente do Centro Distrital de 

Faro da Segurança Social; ao Sr. Delegado Regional do Ministério da Educação; à Sra. Diretora Regional de 

Cultura do Algarve; ao Sra. Delegada Regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional; bem como a 

todos os demais com quem colaborámos e que connosco podem contar. 

Uma palavra especial reconhecimento, pela proximidade e pela colaboração permanente, ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, a todos os Vereadores e colaboradores da autarquia, ao Sr. º 

Presidente da Junta de Freguesia, ao Executivo e a todos trabalhadores os nossos agradecimentos. 

Agradecemos a consideração institucional e a compreensão dos colegas dos diversos Grupos e Comissões 

concelhias, nas quais temos representação, em especial: à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

(CPCJ), à Comissão Municipal de Proteção Civil (e à subcomissão), à Comissão Local de Acão Social (CLAS), 

à Comissão Municipal de Habitação, à Comissão Municipal de Educação, à Comissão de Proteção Civil, ao 

Grupo de Intervenção Sénior e ao Grupo Social. 
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À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, ao Comandante do Corpo de Bombeiros e aos 

Bombeiros que colaboraram com afinco e dedicação, primaram pela diferença e pela compreensão apresentamos 

o nosso reconhecimento. Ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia, obrigado pelo diálogo e pela partilha. Ao núcleo local do Exército de Salvação o nosso obrigado. A 

todas as Associações, Coletividades e Grupos, o nosso agradecimento. 

À Paróquia de São Brás de Alportel e ao nosso Prior António Farias e ao Padre Paulinus Anyabuoke, parceiros 

de todos os dias, agradecemos o carinho e atenção especial que nos dedicam nas suas orações. Obrigado a todos 

os grupos, associados à Paróquia.    

Sentimo-nos gratos, pelo trabalho desenvolvido, por tudo o que conseguimos fazer e cumprir, pelas Obras de 

Misericórdia realizadas, materiais e espirituais, à Nossa Senhora, Mãe das Misericórdias, a quem louvamos pelos 

resultados alcançados e pelo efeito que tiveram junto de quem precisou e a quem mais necessitou da nossa 

proteção e no que demais nos foi possível disponibilizar, por parte desta Santa Casa da Misericórdia de São Brás 

de Alportel. 

 

A Mesa Administrativa, 

O Provedor 

_______________________ 

Vice-Provedor 

_______________________ 

Tesoureiro 

_______________________ 

1º Secretário 

_______________________ 

2º Secretário 

     _______________________ 
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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 

 

 


