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1. INTRODUÇÃO 

No cumprimento dos efeitos legais e dando cumprimento ao estabelecido no Compromisso da Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, a Mesa Administrativa vem, através da elaboração do presente Relatório 

de Atividades e Contas de 2021, apresentar para análise, apreciação e deliberação um sumário das atividades 

desenvolvidas e a prestação de contas à Assembleia Geral de Irmãos, assim como solicitar o respetivo parecer 

do Definitório. 

Este documento contem a apresentação em resumo das Contas do Exercício do ano de 2021 e o relato das 

atividades realizadas e desenvolvidas em prol do melhoramento da qualidade dos serviços prestados. 

Ao longo de 2021, a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel deu continuidade a um conjunto de 

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

investimento técnico e financeiro realizado ao longo do ano. 

Num ano totalmente marcado pela pandemia Covid-19, é de salientar que ainda surgiram muitos casos nas 

diversas respostas sociais da Instituição, mas que devido à vacinação foram sendo situações cada vez menos 

graves. 

Devido à situação epidemiológica que o país atravessou e pelas normas impostas pela Direção Geral de Saúde, 

a Misericórdia foi obrigada ainda a encerrar, por alguns períodos algumas respostas sociais e salas do Centro 

Infantil, assim como o Centro de Dia que encerrou várias vezes. As visitas ao Lar se mantiveram-se por 

marcação. 

Demos continuidade ao projeto apoio COmVIDa, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Foi possível 

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

roupa, entre muitos outros. Desde o início do projeto apoiamos num acumulado mais de 100 pessoas. Por 

exemplo, neste ano foram confecionadas e distribuídas 7.326 refeições, aos utentes integrados neste projeto. 

Foi possível apoiar ainda mais cidadãos, nomeadamente idosos em situação de carência e com limitações 

psicológicas e físicas, devido a aprovação de uma candidatura ao CrescAlgarve de seu nome, apoio 

+felicIDADE. 

Ao longo do ano foram feitos pedidos de prorrogação ao IEFP para o programa Medida de Apoio ao Reforço de 

Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde – MAREESS. Este programa, muito contribuiu para a 

estabilidade dos serviços e bem-estar dos nossos utentes. 

Obtivemos outros apoios, resultantes de protocolos e candidaturas, nomeadamente: Programa Reforço Adaptar 

Social +; compensação ao aumento da RMMG; Protocolo de colaboração com o Município e donativos em 

géneros alimentares provenientes do Pingo Doce. Ainda em processo de análise, no final do ano, encontravam-

se outras candidaturas: PRR-Veículos Elétricos SAD financiada pelo Instituto da Segurança Social e Cidadãos 

Ativos financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Através do Programa de Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais 
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– PROCOOP – no âmbito da Rede de Serviços e Equipamentos Sociais da Segurança Social IP, foi realizada a 

candidatura de alargamento do acordo de cooperação entre a Instituição e o Instituto da Segurança social, I.P., 

para a resposta social de Centro de Dia, para quarenta e oito utentes. 

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

habitações e obtivemos a doação de um apartamento. 

Em relação à obra de “Ampliação e Remodelação do Edifício da ERPI, Centro de Dia e SAD foi assinado o 

contrato no início de 2021 com a empresa Martins Gago & Filhos Lda, assim como, a adjudicação e assinatura 

de contrato de fiscalização e coordenação com a empresa Arquitráfego Lda. Iniciaram-se as obras de demolição 

e a transferência dos serviços administrativos para as instalações adaptadas, na cave. 

Ficou concluído as obras relativamente ao 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 veio dotar a unidade museológica de condições de acessibilidade diferenciadoras na região. 

Ao longo do ano de 2021, 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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1. ENQUADRAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

Missão 

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

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

nossos colaboradores. 

 Visão 

A Misericórdia de São Brás de Alportel pretende ser reconhecida no meio envolvente como uma Instituição de 

referência na região prestando vários serviços sociais e apoiando todos os que precisam, procurando assegurar 

e satisfazer as necessidades gerais 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 irmãos que são membros e compõem os seus Órgãos Sociais, que especificamente 

constituem a Mesa da Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Definitório. 

Durante o ano de 2021 foi admitido um Irmão, ao qual agradecemos a disponibilidade e interesse em colaborar 

nestas causas. 

Por motivos de falta de saúde, foi apresentada uma carta de pedido de demissão por parte de uma irmã. Nos 

termos da alínea c) do art.º 11, foi dado a Perda de Qualidade de Irmão ao pedido solicitado. Infelizmente faleceu 

um irmão, ao qual prestamos a nossa homenagem e reconhecimento. 

    Quadro n.º 1 - Composição da Irmandade 

Irmãos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Admitidos 2 0 11 3 0 1 

Falecidos 1 0 2 0 0 1 

Desistências 0 0 0 1 0 1 

Irmãos sexo feminino 24 24 32 28 27 25 

Irmãos sexo masculino 19 19 20 27 27 27 

N.º Total Irmãos 43 43 52 55 54 53 

 

Reuniões de ASSEMBLEIA GERAL: 

Nos termos do Compromisso a Assembleia Geral Ordinária reuniu-se duas vezes em 2021. 

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. 

• 19 de junho de 2021 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos (ordem de trabalhos) 

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

de 2020;  

• 27 de novembro de 2021 – Assembleia Geral Ordinária de Irmãos (ordem de trabalhos) 

a) Ponto de situação da obra de ampliação e remodelação do edifício da ERPI, Centro de Dia e SAD e 

ratificação de proposta; 

b) Análise e deliberação sobre receção de direito de superfície sobre prédio propriedade do município; 

c) Apresentação e deliberação sobre plano de atividades e orçamento para 2022. 

Reuniões da MESA ADMINISTRATIVA 

• Total de Reuniões formais: 45 Atas; 
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• Total de assuntos, de maior relevo, deliberados: 60 propostas formais; 

 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 

 

 MESA ADMINISTRATIVA 

 

Provedor  Júlio Manuel Gago Pereira  

Vice-Provedor  Valentim Gonçalves Pereira 

Tesoureiro  Júlio José Pires Barreira 

1º Secretário  Ana Cristina Ramos Alves Correia  

2º Secretário  Zacarias do Carmo Soares 

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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2. 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 

trinta 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 2020 Utentes 2021 

Idosos e Outros Carenciados 174 188 

Infância 242 242 

Total 416 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 com seguintes 

respostas sociais para 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

Idosos e Outros Carenciados Infância



    

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel    NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 10 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS |2021 

• Centro de Dia Novo; 

• Serviço de Apoio Domiciliário; 

• Serviço de Apoio Domiciliário Integrado; 

• Refeitório Social; 

• Apoio COmVIDa (sem acordo de cooperação); 

• Apoio +felicIDADE (sem acordo de cooperação). 

Novos utentes admitidos por resposta social 

Quadro n.º 3 – Número total de utentes admitidos  

Resposta Social Mulheres Homens Total % 

ERPI 10 6 16 21% 

SAD 4 3 7 9% 

SADI 0 0 0 0% 

Centro de Dia 20 3 23 30% 

CD Acoplado 0 0 0 0% 

Refeitório Social 0 0 0 0% 

Apoio COmVIDa 4 4 8 10% 

Apoio + felicIDADE 13 10 23 30% 

Total 51 26 77 100% 

 

Ao longo do ano de 2021 foram admitidos no total 77 novos utentes, 16 utentes na resposta Social da ERPI, 7 

utentes em Serviço de Apoio Domiciliário, 23 utentes em Centro de Dia, não foram admitidos novos utentes no 

Serviço de Apoio Domiciliário Integrado, no Centro de Dia Acoplado e no refeitório social. É de referir que no 

projeto apoio COmVIDa foram integrados oito novos utentes, sendo que houve meses em prestamos apoio a 

várias famílias que por infeção à Covid-19, e que foram auxiliadas pela nossa Misericórdia e não estão aqui 

contabilizadas. No novo apoio +felicIDADE, que iniciou em abril de 2021, foram integrados 23 novos utentes. 
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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI 

Resposta Social Capacidade Acordo 
Média de 

Utentes 
Média de Idades 

ERPI 85 75 72 87 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – ERPI – tem estabelecido com a Segurança Social uma capacidade 

e acordo de 75 utentes. Ao longo do ano a média de utentes que frequentou esta resposta foi de 72 e com uma 

média de 87 anos. 

 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. 

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. 

No decorrer do ano e devido à pandemia as atividades de animação foram realizadas a maior parte dentro da 

Instituição, tendo sido festejadas e comemoradas as datas especiais e festivas. No entanto, foram também 

realizadas algumas deslocações ao exterior da Instituição com muito cuidado e zelo, nos autocarros cedidos pelo 

município, participaram em grupos distintos em passeios como; Monte Gordo, Olhão e Fuzeta. No seu dia a dia 

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

telemáticos como forma de compensar o distanciamento físico. Ainda não foi possível retomar a eucaristia 

na Instituição como era habitual uma vez por semana. 

Os utentes já receberam a visita dos seus familiares que se realizou com marcação e com as devidas normas 

impostas pela DGS.  
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Gráfico n.º 3 -% de utentes admitidos 
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CENTRO DE DIA – ACOPLADO 

Resposta Social Capacidade Acordo 
Média de 

Utentes 

Média de 

Idades 

Centro de Dia Acoplado 30 10 8 75 

O Centro de Dia Acoplado tem estabelecido com a Segurança Social uma capacidade para 30 utentes e acordo 

de 10 utentes. Ao longo do ano a média de utentes que frequentou esta resposta foi 8 e com uma média de 75 

anos. Alguns deles já se encontram na Instituição há muitos anos e apoiam-se nesta resposta social para quase 

tudo. 

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

da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, o que não aconteceu durante o combate a esta pandemia. Muitas 

das suas atividades e dinâmicas eram efetuadas em simultâneo com a própria ação da ERPI, assim como o 

programa de animação que era desenvolvido em conjunto por uma equipa autónoma e complementar.  

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, num edifício autónomo e 

independentes dos demais utentes durante todo o ano. 

CENTRO DE DIA NOVO 

Resposta Social 

Centro de Dia 
Capacidade Acordo 

Média de 

Utentes 
Média de Idades 

2021 60 48 26 87 

2019 60 40     

2016 60 26     

No âmbito de candidaturas realizadas de alargamento ao PROCOOP o centro de dia tem vindo a aumentar o seu 

acordo de cooperação com a Segurança Social. Em 2021 foi realizado o último aumento do acordo tendo 

estabelecido com a Segurança Social uma capacidade de 60 utentes e um acordo para 48 utentes. Ao longo do 

ano frequentaram uma média de 26 utentes mensalmente consequência dos vários encerramentos temporários 

desta resposta social, com uma idade média de 87 anos. 

A tipologia dos dois Centros de Dia é semelhantes e consiste na prestação de um conjunto de serviços de apoio 

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

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

No decorrer do ano foram realizadas no edifício do Centro de Dia, com os utentes, várias sessões de yoga e de 

nutrição, no âmbito da parceria com o “Projeto Algarve Saúde 360º”, que tem como objetivo promover a 

literacia em saúde em cidadãos idosos algarvios de grupos vulneráveis, favorecendo comportamentos 

promotores de um estilo de vida saudável. 
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (SADI) 

Resposta Social Capacidade Acordo 
Média de 

Utentes 

Média de 

Idades 

SAD 20 20 19 85 

SADI 5 5 3 69 

A resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário tem reconhecido pela Segurança Social uma capacidade e 

estabelecido um acordo de cooperação para 20 utentes. Ao longo do ano a média de utentes que frequentou esta 

resposta foi de 19 utentes e com uma média de 85 anos. O Serviço de Apoio Domiciliário Integrado tem 

estabelecido com a Segurança Social uma capacidade e acordo de 5 utentes, tendo sido prestado apoio uma 

média de 3 utentes. 

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

uma parceria cooperante e estreita.  

REFEITÓRIO SOCIAL 

Resposta Social Capacidade Acordo 
Média de 

Utentes 

Média de 

Idades 

Refeitório Social 62 10 9 55 

O Refeitório Social tem estabelecido com a Segurança Social uma capacidade e acordo para 10 utentes. Ao 

longo do ano a média de utentes que frequentou esta resposta foi de 9 utentes e os utentes apresentam uma média 

de idades de 55 anos. 

Esta resposta social continua a prestar um serviço fundamental, principalmente no contexto social que 

atravessamos, 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. 

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

APOIO COMVIDA  

 

 

O apoio COmVIDa é uma resposta, não comparticipada pela Segurança Social, que surgiu no âmbito de uma 

candidatura realizada em 2020, ao programa “Gulbenkian Cuida” para desenvolver um projeto por um período 

de 9 meses e com uma estimativa de apoiar 20 pessoas, que não estavam inseridas em nenhuma resposta social 

da Instituição e que em situação de pandemia a sua vulnerabilidade iria agravar-se. Este apoio foi prorrogado 

por mais um ano e ao longo de 2021 apoiamos ainda mais cidadãos, quer em situação continua, quer em situação 

esporádica, temporária por motivos de infeção à Covid-19.  

Neste projeto foram prestados serviços a uma média de 28 utentes por mês, em situação continua, ao longo 

destes dois anos de projeto. Destacando-se a entrega de refeições, num total de 7.326 refeições quentes. É de 

referenciar outros serviços prestados em 2021, tais como: a entrega de bens essenciais, passeios ao exterior e 

acompanhamento a consultas médicas. 

Quadro n.º 4 – Serviços Prestados – apoio COmVIDa 

Ano Refeições 
Visita 

Domiciliária 

Higiene 

Pessoal 

Higiene 

Habitacional 

Tratamento 

Roupa 
Medicação 

Outros 

Serviços 

Forn. de 

Bens 

Acomp. 

Exterior 

Ida a 

consultas 

médica 

2020 2989 51 117 63 83 40 10 0 0 0 

2021 4337 140 438 129 68 129 41 32 44 7 

Total 7326 191 555 192 151 169 51 32 44 7 
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Gráfico n.º 4- Serviços Prestados - apoio COmVIDa

2021 2020

Resposta Social Capacidade 
Acordo em 

candidatura 

Média de 

Utentes 

Média de 

Idades 

Apoio COmVIDa 

 

20 28 77 
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Durante o ano de 2021 recebemos o consultor da Fundação Calouste Gulbenkian, Prof. Dr. António Fonseca, 

para uma sessão de capacitação, relativa ao projeto apoio COmVIDa, com o objetivo de uma avaliação local do 

projeto. Nesta sessão participaram alguns mesários e parceiros da Misericórdia. 

APOIO + FELICIDADE  

Resposta Social Capacidade 
Acordo em 

candidatura 

Média de 

Utentes 

Média de 

Idades 

Apoio + felicIDADE  50 23 66 

O apoio +felicIDADE é uma resposta, não comparticipada pela Segurança Social, que surgiu no âmbito de uma 

candidatura realizada no final de 2020, ao programa CrescAlgarve +CO3SO Emprego Empreendedorismo 

Social e visa conferir apoios à criação de emprego e ao empreendedorismo, incluindo empreendedorismo social. 

Para prestar este serviço inovador e operacionalizar o projeto aprovado pelos fundos comunitários foram 

contratadas: uma Assistente Social, uma Psicóloga, uma Ajudante de Lar e uma Trabalhadora dos Serviços 

Gerais.  

Este projeto teve início em abril, tem uma capacidade prevista de 50 pessoas, com duração de três anos e o seu 

principal objetivo é apoiar sobretudo seniores em situação de carência e com limitações psicológicas e físicas. 

Ao longo do ano foram prestados serviços a uma média de 23 beneficiários com uma idade média de 66 anos. 

No quadro e gráfico abaixo mostram os serviços prestados ao longo do ano, destacando-se a entrega de refeições 

quentes, no total de 3.210 refeições. 

Quadro n.º 5 – Serviços Prestados – apoio + felicIDADE 

Meses  Refeições 
Visita 

Domiciliária 

Higiene 

Pessoal 

 Trat. 

Roupa  
Hig. Hab  Medicação 

Serviço 

de 

Psicologia 

Acomp. 

Médico  

Outros 

Serviços 

Acomp. 

Exterior 

Abril 241 7 3 1 3 4 0 0 0 3 

Maio 328 6 23 4 10 4 0 0 0 3 

Junho 331 22 23 17 16 3 0 0 1 4 

Julho 339 21 34 12 17 3 4 4 0 0 

Agosto 363 37 13 11 23 7 4 4 5 2 

Setembro 398 23 6 18 17 0 12 8 5 17 

Outubro 420 23 5 15 15 0 12 8 9 27 

Novembro 390 12 17 20 24 0 11 7 5 20 

Dezembro 400 29 66 19 23 2 12 4 22 0 

Total 3210 180 190 117 148 23 55 35 47 76 
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Gráfico n.º 5 – Serviços Prestados – apoio + felicIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Na sequência da adjudicação da empreitada de Ampliação e Remodelação do Edifício ERPI/Centro de Dia e 

SAD foi assinado o contrato de empreitada no início de 2021 com a empresa Martins Gago & Filhos Lda, assim 

como, a adjudicação e assinatura de contrato de fiscalização e coordenação com a empresa Arquitráfego Lda. 

Com o início das obras os serviços administrativos foram transferidos para as instalações improvisadas no 

edifício do Salão de Festas. No decorrer das demolições foram encontrados obstáculos e dificuldades por parte 

da empresa de construção o que resultou numa suspensão da obra. Esses constrangimentos detetados foram a 

fragilidade da infraestrutura dos serviços administrativos em suportar um novo edifício. Após várias reuniões 

com as várias entidades envolvidas Segurança Social, CCDR, Município, empresa de fiscalização e coordenação 

“Arquitráfego”, e elaborados ajustes no projeto, acordou-se que todo o edifício seria demolido. Devido às 

condições do subsolo resultará a construção de uma cave, de uma arrecadação que permitirá, também aqui, 

reorganizar muitos outros serviços.  

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. 

• Centro Jovens Extra-Acordo  
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   Quadro n. º6 – Distribuição de utentes por resposta social 

Resposta Social Capacidade Acordo 
Média de 

Utentes 

Creche 58 58 58 

Pré-Escolar 74 74 74 

ATL 60 60 60 

Centro-Jovens 40 40 40 

Centro-Jovens extra-acordo     10 

Total de utentes 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

HORÁRIO E INTERRUPÇÕES LETIVAS (CATL E CENTRO JOVENS) 

O acordo de cooperação que está estabelecido para a creche com a Segurança Social tem uma capacidade e 

acordo de 58 utentes, o Pré-Escolar tem uma capacidade e acordo de 74 utentes, o ATL de 60 utentes e o centro 

jovens tem uma capacidade de 60 utentes e acordo de cooperação para 40 utentes, e assim ainda consegue 

responder a mais 10 jovens em extra-acordo. Ao longo do ano a média de utentes que frequentou estas respostas 

foi quase a mesma da sua capacidade instalada.  

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 2º e 3º ciclo, contaram com o apoio de 

professora de matemática.  
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Neste ano foi dado a continuidade do 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 encerrou as 

suas atividades de 22 de janeiro a 15 de março e suspendeu entre 27 a 31 de dezembro. Durante estes períodos 

apenas funcionou para dar resposta aos filhos de trabalhadores essenciais. A Mesa Administrativa deliberou 

efetuar uma redução na comparticipação familiar de 50%, para este período. 

Neste ano, o Centro Infantil voltou a estar aberto no mês de agosto para fazer face ao tempo que esteve encerrado 

e as suas atividades foram suspensas, devido à pandemia, dando assim um apoio alargado às famílias. 

3.3 Atividades Gerais 

AGRICULTURA 

Os caseiros da Quinta do Varjão vão colaborando 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 2021, foram vendidas 341,312 arrobas de alfarrobas pela quantia de 6.394,76€. Também foram 

vendidas as alfarrobas de outros terrenos próximo da sede da Misericórdia, tendo estas rendido 5.196,65€. 

PATRIMÓNIO 

No decorrer do ano de 2021 foram diversas as atividades desenvolvidas, por parte da Misericórdia, e no que se 

refere a Património, mais concretamente foi realizado o seguinte: 

• Foi concretizada uma doação por parte de uma utente, de um apartamento sito na Rua Boa Ventura 

Passos, no concelho de São Brás de Alportel, avaliado por 143.450,00€ em 06/04/2022;  

• Foi realizada uma visita ao prédio urbano situado na Praça Velha, legado de Artur Rodrigues Passos, 

uma vez que o processo da propriedade horizontal estava finalizado e afim de se iniciar o projeto de 

obras de remodelação do espaço. Foi adjudicado ao gabinete de projetos “Gaprocor” o orçamento para 

a execução de projeto de licenciamento de alteração da fração A do edifício na Praça velha, no valor de 

6.817,89€; Devido ao facto de se verificarem fortes infiltrações nas acomodações, imediatamente por 

baixo da açoteia deste prédio, foram adjudicados trabalhos de impermeabilização, um custo total de 

3.074,00€ suportados 2/3 pelo coproprietário e de 1/3 para a Misericórdia; 

• Foi adjudicado ao gabinete de projetos “Gaprocor” o orçamento para a execução de projeto de 

licenciamento de remodelação e ampliação de edifício habitacional, atualmente com um fogo, passará 
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a ter dois fogos, no sítio em Poço Largo, no valor de 11.992,50€; 

• Apresentação do projeto de estratégia local de habitação e do programa de apoio de acesso à habitação 

social, sendo este um instrumento municipal de política habitacional. Uma oportunidade de realizar 

algumas obras de reabilitação de habitações do património da Misericórdia, e que possam servir de 

habitação social ou de habitação a custos controlados. A esse programa o “1º Direito” foram incluídos 

dez imóveis pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, sendo eles: dois imóveis na Rua Luís Bívar, 

dois imóveis no sítio da Fonte Mouro, quatro imóveis situados no sítio do Javali, um imóvel situado no 

sítio de Poço Largo e um imóvel situado no sítio da Campina; 

• Foram realizadas obras de remodelação na moradia T2, virado a sul/oeste, do Alto de Santo António, 

composta por dois quartos, uma sala, uma casa de banho e uma cozinha e a substituir as caixilharias, 

duas portas e duas janelas; 

• Foi adjudicado ao Eng.º Téc.º Topógrafo, João Caldeira o levantamento topográfico dos prédios: Prédio 

Rústico com o número caderneta predial 15294 e urbano, inscrito na matriz sob o número U777; 

• Foi assinado contrato de aquisição de serviços de elaboração de projeto de arquitetura, especialidades e 

execução, relativos à alteração e ampliação de dois edifícios residenciais para Alojamentos Sociais; 

• Foi rececionado uma notificação enviada pela ARS Algarve. I.P. a informar que entre o Município e a 

ARS Algarve I.P. tinha sido desenvolvido um projeto de adaptação funcional efetuado pelos técnicos 

do Município para requalificação de parte do anexo (armazém) do Centro de Saúde de São Brás de 

Alportel, para servir de Sala de Terapias Ocupacionais.  Nesse seguimento tinha sido adjudicado uma 

"Empreitada de Trabalhos de Requalificação para Sala de Terapias Ocupacionais no Centro Saúde de 

São Brás de Alportel", no valor de 29.837,00€, sendo que atualmente esta bem feitoria já está em 

funcionamento; 

• Ficou aprovado a cedência de direito de superfície do prédio, a título gratuito, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 1318/19860605, destinado à construção de equipamento social, cedido pela 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel. Este 

prédio destina-se à construção de um Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a 

inclusão ou outros equipamentos para a prestação de serviços à população no âmbito da assistência 

social ou saúde. 

RECURSOS HUMANOS 

• Quadro de Pessoal por vínculo contratual 

Os Recursos Humanos da Instituição, em 31 de dezembro de 2021, eram compostos num total de cento e 

dezasseis colaboradores, dos quais 79 são trabalhadores por contra de outrem em regime de Contrato de Trabalho 

a termo certo, a termo incerto ou sem termo, 2 Estágios Profissionais, 10 em regime de prestação de serviços 
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como avençados, 24 integrados no programa MAREESS – Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 

Equipamentos Sociais e de Saúde, financiado pelo IEFP e uma médica. 

   Quadro n. º7 – Colaboradores ao Serviço em 31/12/2021 

Mareess 24 21% 

Estágio Profissional 2 2% 

Avençados 10 9% 

Quadro Pessoal 79 68% 

Médica (avençada) 1 1% 

Total 116 

• Quadro de Pessoal por categoria profissional 

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

o ano de 2021, os colaboradores que fazem parte dos quadros de pessoal, discriminados no gráfico que se segue, 

por categorias profissionais. 
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No gráfico abaixo, apresentamos um grupo de colaboradores que desempenharam funções na nossa Instituição 

em regime de avença, estágio, voluntários e um grupo de colaboradores integrado no programa MAREESS. 

 

 

 

 

 

 

 

• Quadro Pessoal por Antiguidade 

Quadro n.º 8 – Quadro de pessoal por antiguidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguidade 
N.º 

Colaboradores  
% 

Até 5  26 32,9% 

(6-10) 9 11,4% 

(11-15) 9 11,4% 

(16-20) 7 8,9% 

(21-25) 12 15,2% 

(26-30) 6 7,6% 

(31-35) 7 8,9% 

(36-41) 2 2,5% 

(+41) 1 1,3% 

TOTAL 79 100% 
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Em relação ao Quadro de Pessoal por antiguidade, em 31 de dezembro de 2021, verifica-se que mais de 30% 

são colaboradores que tem menos cinco anos de casa, seguindo-se os colaboradores que têm entre 21 e 25 anos, 

cerca de 15%. É de salientar, ainda, a existência de 16 colaboradores com mais de trinta anos, ao serviço desta 

Misericórdia. 

• Rotatividade de Recursos Humanos 

No decorrer de todo ano de 2021, foram admitidos 7 colaboradores na modalidade de contrato de trabalho e 

estágio. Para responder à crise pandémica reforçamos as nossas equipas com recurso ao programa MAREESS 

(Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde), admitidos 24 colaboradores 

que integraram este programa, promovido pelo IEFP. 

Durante o ano, registaram-se 8 saídas de colaboradores. 

 O quadro e gráfico seguinte, apresentam as saídas e as admissões de colaboradores da Instituição referentes ao 

ano de 2021.   

Quadro n.º 9 – Rotatividade Entradas e Saídas 

Categoria Profissional N.º Entradas N.º Saídas 

Aj. de Lar e Centro de Dia 1 3 

Trab. Serviços Gerais 1 2 

Aj.de Ação Educativa 0 1 

Enfermeira 1 1 

Psicóloga 1 0 

Assistente Social 1 0 

Animadora 0 1 

Educadora de Infância 1 0 

Estágio em Psicologia 1 0 

Total 7 8 
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Do total de colaboradores que foram contratados em 2021, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, foi 

admitida uma enfermeira, vinculados por um contrato de trabalho para fazer face às necessidades. Em modo de 

Estágio Profissional, foi admitida uma colaboradora de Psicologia. Para integrar o projeto promovido pelo 

CRESCAlgarve foi admitida uma Ajudante de Lar, uma trabalhadora de serviços gerais, uma Psicóloga e uma 

Assistente Social.  Para substituição de uma educadora que se encontrava de baixa de maternidade, foi admitida 

uma educadora de infância para o Centro Infantil António Calçada. 

• Formação Profissional 

Considerando a importância da qualificação profissional dos colaboradores para a melhoria contínua dos 

serviços prestados, e à semelhança dos anos anteriores, em 2021 vários colaboradores das diferentes respostas 

sociais frequentaram formações, em diversas áreas. 

Apesar da crise pandémica, ao longo do ano conseguimos concluir dez ações de formação, com uma duração 

total cento e quarenta e oito horas, tendo três colaboradoras iniciado uma ação de formação de quarenta horas, 

(Empregador / Trabalhador Designado / Representante do Empregador), no final do ano. 

Importa salientar que as formações ministradas pela entidade formadora, Fundação António Silva Leal, foram 

apoiadas financeiramente pela Medida Cheque Formação atribuído pelo IEFP. 
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Quadro n.º 10 – Ações de Formação 

  FORMAÇÃO ENTIDADE FORMADORA ESTADO 
COLABORADORES 

PARTICIPANTES 

N.º HORAS 

/PARTICIPANTE 

1 Saúde da Pessoa Idosa 
Fundação António Silva 

Leal 
Concluída 17 25 

2 
Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância 

Fundação António Silva 

Leal 
Concluída 17 25 

3 
Ética e Deontológica no trabalho com 

crianças 

Fundação António Silva 

Leal 
Concluída 26 25 

4 Liderança e trabalho em equipa 
Fundação António Silva 

Leal 
Concluída 25 25 

5 Gestão do Stress Profissional 
Fundação António Silva 

Leal 
Concluída 36 25 

6 
Medidas Preventivas para a Covid-19 

no Setor Alimentar 
HACCP Concluída 8 3 

7 
Coordenação Técnica nas Respostas 

Sociais da Infância | online 
Replicar Social Form Concluída 1 12 

8 
Programa Adaptar Social + | Prevenção 

e Combate ao Covid19  
União das Misericórdias Concluída 3 2 

9 
Boas Práticas de higiene e Segurança 

Alimentar 
HACCP Concluída 9 3 

10 
Segurança Contra Incêndios em 

edifícios  
ABVSBA Concluída 28 3 

11 Empregador / Trabalhador Designado / 

Representante do Empregador  
Traininghouse Iniciada 3 40 

 Total 173 188 

 

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: 

• Visita do Provedor acompanhando o Secretariado Regional das União das Misericórdias Portuguesas à 

Santa Casa da Misericórdia de Portimão;  

• Participação na reunião da Assembleia geral da União das Misericórdias Portuguesas, tendo como tema 

a apresentação de contas da UMP e a apresentação da nova plataforma de comunicação onde a 

Misericórdia de São Brás de Alportel participou no projeto piloto; 

• Foi assinado um Protocolo de Cooperação do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo para 2021;  

• Auditoria de acompanhamento efetuada pela empresa QualiXXI_Higiene e Segurança 

Alimentar/Formação sobre os procedimentos Higino-sanitários e HACCP, realizada no Centro Infantil; 
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• Visita acompanhamento, à resposta social ERPI e Centro de Dia, representada pelos técnicos da 

Segurança Social, da Saúde e Proteção Civil Municipal, sobre a implementação das medidas de 

autoproteção executadas no edifício;  

• Participação na sessão promovida pela União das Misericórdias Portuguesas, em Beja, tendo como tema 

o envelhecimento, onde a Instituição foi representada pelo Provedor, pela Psicóloga Tina Jardim e pelas 

diretoras técnicas Anabela Conceição e Célia Ramos; 

• Participação na reunião com a União das Misericórdias Portuguesas, em Évora, tendo como tema a 

apresentação do acordo de cooperação com o estado, indo o Provedor em representação da Instituição e 

do Secretariado Regional da União das Misericórdias; 

• Visita inspetiva solicitada pela Misericórdia à ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil), sobre a implementação das medidas de autoproteção que estavam a ser executadas no edifício da 

resposta social de Centro de Dia Novo; 

• Participação do Provedor em representação da nossa Misericórdia e do Secretariado Regional de Faro 

da União das Misericórdias no Encontro Diocesano dos Centros Paroquiais e Misericórdias, em 

Ferragudo; 

• Participação do Provedor na reunião da Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas, em 

Fátima, tendo como um dos temas a possibilidade de criação de uma Fundação Social para albergar/gerir 

as Associadas e Conexas da própria União, onde foi aprovada pela maioria dos presentes. 

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; 

• Grupo de Trabalho para a Inclusão.  



    

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel    NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 26 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS |2021 

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 2021, foram realizadas diversas ações de 

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

nomeadamente:  

• Foram feitas melhoria nos circuitos elétricos para a alimentação do aquecimento, no Centro Infantil 

António Calçada com o valor de 1.209,00€; 

• Execução de divisórias na cave do Salão de Festas para a instalação provisória da secretaria com o valor 

de 3.600,00€ (três mil e seiscentos euros), sem IVA incluído; 

• Foram adjudicados trabalhos para a remoção e reinstalação dos painéis solares existentes na Instituição 

no montante de 3.885,00€, acrescido de iva; 

• Aquisição de varinha mágica industrial, para a cozinha da ERPI, com suporte de triturador para marmitas 

com o valor de 815,00€. Aquisição de ferros de engomar para a Lavandaria da Instituição no montante 

de 465,00€; 

• Aquisição de fardamento para colaboradores da ERPI, Centros de Dia, Apoio Domiciliário e Refeitório 

Social, foi optado a aquisição de duas fardas por colaborador; 

• Aquisição de carrinho de transporte de refeições em inox pelo valor de 1.168,50€, incluindo IVA à taxa 

em vigor, e quatro proteções de cestos para carrinhos já existentes na Instituição; 

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

central elétrica, extintores, carretéis, bocas de incêndio. Apresentada no final do ano proposta de 

manutenção do ar-condicionados e dos painéis solares, realizada no início do ano em curso; 

• Foi adjudicado uma proposta para a construção de uma estrutura em ferro, para arrumação, na oficina 

da Instituição, com o valor de 11.130,00. Adjudicada, também, uma proposta para a substituição da 

porta de entrada e janela da secretaria-provisória durante o tempo das obras, no valor de 1.935.00€; 

• Foram adquiridos artigos de mobiliário para equipar e renovar algumas salas de Cresce e Pré-Escolar, 

no valor de 4.239,13€; 

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; 
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• Transporte de utentes para as atividades e passeios; 

• Deslocação dos colaboradores do projeto apoio COmVIDa e apoio +FelicIDADE; 

• Deslocação de colaboradores a outros serviços da Instituição. 

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

combustível anual de 2021, comparativamente com o ano de 2020. 

Quadro n.º 11 – Custos de Manutenção e quilómetros percorridos das Viaturas 2020/2021 

Matrícula Marca Ano 
Serviço de 

Transporte 

Despesa 

Manutenção 

2020 

Despesa 

Combustível 

anual 2020 

Despesa 

Manutenção 

2021 

Despesa 

Combustível 

anual 2021 

36-ZN-15 
Ford 

Tourneo 
2020 

Provedor / 

out. serviços 
151,94 € 810,94 € 153,17 € 1 158,48 € 

62-VR-54 
Renault 

Kangoo 
2019 

Apoio 

Domiciliário 
1 190,99 € 963,37 € 1 507,89 € 1 073,01 € 

66-PJ-36 
Peugeut 

Partner 
2014 

Serviços 

Diversos 
636,95 € 620,72 € 232,29 € 899,53 € 

37-EX-69 
Renault 

Trafic 
2007 

Serviços 

Diversos 
441,81 € 0,00 € 6,64 € 393,11 € 

25-CI-22 
Renault 

Kangoo 
2006 

Escolas / 

Out.Serviços 
567,03 € 766,25 € 1 460,03 € 1 499,98 € 

84-48-UI 
Renault 

Kangoo 
2002 

Escolas / 

Out.Serviços 
431,77 € 462,83 € 874,53 € 1 073,27 € 

96-00-SC 
Renault 

Kangoo 
2001 

Serviços 

Diversos 
510,15 € 281,31 € 585,58 € 912,58 € 

47-27-LF Toyota Hiace 1998 
Serviços 

Diversos 
225,31 € 97,57 € 214,71 € 621,04 € 

XM-06-33 
Nissan 

Vanett 
1991 

Serviços 

Diversos 
198,95 € 325,76 € 416,58 € 618,08 € 

OI-36-55 Ford Transit 1987 Museu 401,46 € 327,34 € 495,76 € 615,80 € 

* Inclui despesas de 

oficina, seguros e 

inspeção 

    

Total 

4 604,42 € 3 845,15 € 5 794,01 € 8 864,88 € 

3.4 Atividades Desenvolvidas – Combate à pandemia Covid-19 

EVOLUÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 NA ERPI 

 2020 2021 

 Infetados Óbitos Infetados  Óbitos 

Utentes 27 5 10 0 

Colaboradores 6 0 6 0 

 

Comparativamente ao ano de 2020, os casos verificados em 2021 na nossa ERPI, foram situações menos graves. 

Ainda assim, embora vacinados, mas sendo esta nova variante mais transmissível, foram registados 10 casos no 

último trimestre do ano em análise.  
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De modo a identificar casos positivos e controlar a propagação do vírus, foram sempre realizados testes 

preventivos, mesmo quando da admissão de novos utentes e de novos colaboradores. No final do segundo 

semestre o protocolo estabelecido entre o ABC (Algarve Biomedical Center) e o MTSSS (Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), para a realização de testes preventivos aos colaboradores terminou, 

tendo a Mesa Administrativa deliberado na continuação de realização destes testes, adotando testes rápidos nessa 

semana, a ¼ (um quarto) dos colaboradores. Durante os meses de agosto, setembro e novembro o ABC realizou 

150 testes preventivos aos colaboradores, totalizando uma despesa de 7.500,00€. 

Relativamente à vacinação a primeira fase foi ministrada na Instituição para os utentes e colaboradores, em 

fevereiro de 2021. No final do ano, a maioria, já possuía a dose de reforço. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo de 2021, atendendo à evolução da pandemia e dado o cumprimento da vacinação dos colaboradores e 

utentes, foram feitas algumas atualizações no Plano de Contingência.  

FINANCIAMENTOS|CANDIDATURAS E OUTROS APOIOS  

-apoio COmVIDa 

No âmbito da candidatura realizada em 2020 ao programa Gulbenkian Cuida da Fundação 

Calouste Gulbenkian, com um apoio de 19.990,00€ para apoiar idosos e famílias em situação de 

carência económica e/ou habitacional ou cidadãos, que devido à pandemia, ficaram com as suas capacidades 

limitadas e/ou que testaram positivo para o vírus SARS-CoV-2, e que necessitaram de um apoio pontual ou 

temporário.  

A Fundação Gulbenkian prorrogou o prazo e reforçou o apoio, no valor de 10.000,00€, para dar continuidade 

ao projeto apoio COmVIDa. Em 2021, recebemos a 1ª tranche deste reforço de 9.500,00€.  
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Apoio +felicIDADE 

No início do ano de 2021, obtivemos a aprovação da candidatura ao Programa Operacional 

Regional | CRESCAlgarve 2020 +CO3SO Emprego Empreendedorismo Social que tinha 

como objetivo principal apoiar idosos em situação de carência e com limitações psicológicas e físicas. 

O apoio +felicIDADE, é financiado pelo CrescAlgarve do PT2020, em 200.000,00€. Durante o ano prestamos 

apoio a uma média de 23 pessoas e recebemos um primeiro adiantamento de 8.098,06€. 

Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) 

Ao longo do ano foram feitos pedidos de prorrogação ao IEFP desta medida, e integrados novos colaboradores 

com a saída de outros. A 31 de dezembro de 2021 reforçavam as nossas equipas 24 colaboradores. 

Esta medida foi financiada pelo IEFP, em 2021 com um montante de 208.662,16€. 

Programa Adaptar Social + 

O Programa Adaptar Social + (Sistema de incentivos à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto 

da doença COVID-19) do Instituto de Segurança Social, teve início em 2020 com uma candidatura para apoiar 

despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual. 

Em 2021, recebemos a 2ª tranche desse apoio, no valor de 3.995,40€ e elaboramos uma nova candidatura ao 

Adaptar Social + de reforço, tendo sido conseguido mais um financiamento de 2.850,00€.  

Comparticipação Financeira do Município  

No âmbito do protocolo celebrado em 2020 entre a nossa Misericórdia e o Município de São Brás de Alportel 

que visava prestar um apoio aos mais idosos e aos mais carenciados, reforçando assim a capacidade de resposta 

e assegurando a cobertura geográfica do concelho no Apoio Domiciliário, a esta população mais vulnerável. 

Em 2021, o Município comparticipou num total de 5.500,00€, para fazer face às despesas, nomeadamente ao 

fornecimento e disponibilização de refeições, tratamento de roupa, higiene pessoal, higiene habitacional e na 

aquisição de Equipamento e Proteção Individual. 

IAPMEI – Compensação ao aumento da RMMG 

Nos termos do Decreto Lei n.º 37/2021, que criava uma medida excecional de compensação ao aumento da 

RMMG, foi efetuado um pedido de compensação pelo aumento da RMMG a partir de 1 de janeiro de 2021. A 

atribuição do subsídio pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. foi calculado com base 

na remuneração dos colaboradores que auferiam em dezembro de 2020 o salário mínimo.  

Esta compensação atribuída em 2021 foi de 2.830,75€. 

Candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência – Mobilidade Verde Social para SAD 
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No âmbito da componente 03-E-C03-I01 – Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, do programa 

de Recuperação e Resiliência (PRR) onde consta a medida C03-I01-M04 – Mobilidade Verde Social e que tinha 

como objetivo apoiar a aquisição de viaturas 100% elétricas para Serviço de Apoio Domiciliário – SAD. 

Reunidas as condições de acesso e de elegibilidade, apresentamos a candidatura para a aquisição de uma viatura 

elétrica de apoio ao Serviço de Apoio Domiciliário, com encargos na aquisição financiados até ao limite máximo 

de 25.000,00€, encontrando-se em 2021 em processo aprovado. 

Cidadãos Ativos | Oficina COR+AÇÃO 

No último trimestre do ano, elaboramos uma candidatura ao Programa Cidadãos Ativos – Empoderar os Grupos 

Vulneráveis promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, de título Oficina COR+AÇÃO para a criação de 

uma nova resposta social, de inclusão social de jovens com incapacidade e em risco, residentes no concelho de 

São Brás de Alportel.  

O orçamento para este projeto, Oficina COR+AÇÃO, foi de 75.000€, com potencial de financiamento a 90%, 

aguarda a aprovação. 

RESUMO DE CANDIDATURAS 

Entidade Candidatura Estado Valor 
Valor Recebido 

2021 

Cresc Algarve Apoio + felicIDADE Em Execução 200 000,00 € 8 098,06 € 

Segurança Social 

 Adaptar Social +  Executada 7 990,80 € 3 995,40 € 

Reforço Adaptar Social + Executada 2 850,00 € 2 850,00 € 

PRR- Veículo Elétrico SAD Por aprovar 25 000,00 € 0,00 € 

Fundação Calouste 

Gulbenkian  

Cidadãos Ativos - De Braço Dado Reprovada 107 675,14 € 0,00 € 

Cidadãos Ativos - Oficina COR+AÇÃO Por aprovar 67 500,00 € 0,00 € 

Gulbenkian Cuida - Apoio COmVIDa  Executada 19 990,00 € 1 999,95 € 

Gulbenkian Cuida 2 - Apoio COmVIDa  Executada 10 000,00 € 9 500,00 € 

IAPMEI Compensação pelo aumento da RMMG Executada 2 830,75 € 2 830,75 € 

Portugal 2020 Projeto de acessibilidades - Museu do traje Em execução 94 215,02 € 20 721,83 € 

IEFP Programa de apoio IEFP - MAREESS Em Execução 
________ 

208 662,16 € 

Câmara Municipal 

SBA 
Protocolo de Colaboração - COVID 19  Executada 

________ 
5 500,00 € 

Pingo Doce Donativo em Géneros Alimentares Em Execução 
________ 

21 996,50 € 

 
Total de apoios angariados em 2021 286 154,65 € 
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3.5 Museu do Traje, Clube do Museu e Amigos do Museu  

• Restauro do edifício - pinturas murais na “Sala do Banqueiro” 

Foi executada a primeira fase (painel 1), um investimento efetuado com capitais próprios no valor de 3.771,12€, 

estando a segunda fase a decorrer (painel 2), orçamentado em 7.632,12€. 

• Projeto José Dias Sancho 

 O projeto expositivo e editorial em torno da figura de José Dias Sancho tem vindo a ser trabalhado pelos 

parceiros durante todo o ano de 2021. Continua na atualidade. Enquanto as investigações continuam, espera-se 

que possamos ter um protocolo aceite pelas partes durante o ano de 2022. As entidades envolvidas são: Museu 

de Faro/Câmara Municipal de Faro, Museu do Traje/Misericórdia de São Brás de Alportel, Museu Bordalo 

Pinheiro – Lisboa (EGEAC) e Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

• Receção de objetos museológicos e doação de Veículos Antigos de tração animal 

 Foram integradas no acervo do Museu diversos objetos, recebidos de várias famílias: Moreira (Tavira), Vieira 

Branco (Faro), Cabecinha (Faro), Farrajota (Loulé), Machado (Loulé), Silvestre (São Brás de Alportel) e Sousa 

Belchior (São Brás de Alportel). 

Em 1 de fevereiro foi recebida a doação de veículo de tração animal (Landau) proveniente de Loulé e Faro 

pertencente à família Júdice Fialho.  

Em maio foi recebida a doação de um trem do século XIX que foi propriedade da família Dourado com casa 

situada no Sítio das Mealhas. 

Em julho foi iniciado o restauro das carruagens antigas que pertencem à coleção do nosso museu. Tratou-se de 

2 veículos do século XIX que foram propriedade da família Dourado (Mealhas) e Júdice Fialho (Faro). Restauro 

de rodas danificadas. 

• Museu Acessível e manutenção dos espaços 

Foram concluídas as intervenções relacionadas com o Projeto de Acessibilidade, incluindo as operações 

realizadas pelo próprio museu: carpintaria, colagens de placas informativas, intervenções nas instalações 

sanitárias, aplicação de parte da sinalética, etc. Foi encerrado o processo financeiro. 

Foi recuperada a arrecadação dos produtos de limpeza. Foram pintadas as paredes que delimitam o Jardim 

Sensorial. - Manutenção corrente dos espaços e edifícios do Museu. - Construção de estruturas em madeira - 

materiais etnográficos. 

Em março deu-se o surgimento de mais um grupo de colaboradores voluntários, desta vez unidos através do 

interesse pela jardinagem. A sua colaboração prolongou-se até hoje visando a criação e manutenção do nosso 

Jardim Sensorial. 
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Recuperação de sistema elétrico dos Alpendres do Museu, em abril foi intervencionado todo o sistema elétrico 

dos Alpendres do Museu (exposição de veículos antigos de tração animal). 

• Exposições 

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

pelo ano de 2022.  

Foi realizada a habitual exposição das tradições natalícias da nossa Região. 

Foi realizada a exposição “Beneath the Shadows” um projeto fotográfico criado por Ricardo Belela e Adriana 

Reis. 

Abertura e inauguração da exposição “Arte Entrançada” de Maria João Gomes. 

Exposição de rua “Oh Meu Algarve” - uma mostra construída com materiais reciclados inspirada na extinção 

do pomar de sequeiro algarvio. Joana Rocha. 

Mostra de marionetes da autoria de Jorge Cerqueira – Ares de Mesa - na sala de exposições temporárias. Foi 

prolongada até março de 2022. 

• Projetos em curso com a participação/apoio do nosso Museu  

Publicação do livro “A Cortiça em São Brás de Alportel”, da autoria de César Correia. Apoio à investigação. 

Digitalização, conservação e interpretação do acervo epistolar de Bernardo de Passos. Marta Cruz (Universidade 

Nova de Lisboa, Faculdade de Literatura). Embora perturbado pela crise sanitária, terá continuação em 2022. 

Em abril o Museu do Traje de São Brás de Alportel passou a ser um dos 5 exemplos portugueses apresentados 

pelo Projeto “EcoHeritage - Ecomuseus”. Trata-se de um programa de gestão e proteção do património cultural 

e natural integrado no Programa Erasmus+ da União Europeia. É dedicado aos museus de Portugal, Espanha, 

Itália e Polónia. Em Portugal, os parceiros são o MINOM Portugal – Movimento Internacional para uma Nova 

Museologia e o CeiED - Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, da Universidade 

Lusófona – ULHT. 

• Rede de Museus do Algarve 

 Por se considerar de importância prioritária a reabilitação do nosso Museu, o seu Diretor deixou de ser elemento 

ativo no Grupo Coordenador da organização. 

• MINOM - Movimento Internacional para uma Nova Museologia 

O nosso Museu ocupa presentemente o lugar da vice-presidência da Direção. 

Em maio o diretor do Museu deslocou-se a Lisboa ao Museu de História Natural para participar na Assembleia 

Geral e Eleitoral do MINOM Movimento Internacional para uma Nova Museologia. Do acontecimento resultou 

a eleição dos novos corpos gerentes onde o Museu do Traje ocupa a vice-presidência. 



    

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel    NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 33 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS |2021 

• Universidade do Algarve 

 A disciplina de Museologia do Curso de Património e Arqueologia da Universidade do Algarve foi ministrada 

por teleconferência a partir do nosso Museu entre 5 de março e 28 de maio. Teve como professores convidados 

Pedro Pereira Leite (Universidade de Coimbra), Mário Moutinho (Universidade Lusófona), Hilda Bárbara Maia 

(Universidade da Baía - Coordenadora da Rede de Museus do Alto Sertão da Baía), Cristina Veiga Pires 

(Universidade do Algarve) e Catarina Oliveira (CIIPC - Centro de Investigação de Cacela). 

Em junho o diretor do Museu participou no Webinar “Interpretação do Património e Gestão de visitantes” 

organizado pela Professora Alexandra Gonçalves, diretora da Escola Superior de Gestão e Turismo do Algarve. 

• Confinamento COVID-19  

Confinamento decretado pela Direção Geral de Saúde e provocada pela pandemia Covid-19, entre 8 de janeiro 

e 5 de abril com o encerramento do Museu. 

O Museu voltou a encerrar as suas portas no dia 24 de junho por instruções da Delegada de Saúde Local que 

colocou em confinamento domiciliário os funcionários e colaboradores do Museu. O Museu reabriu na segunda-

feira, dia 5 de julho. 

• Contrato de Comodato. Palmas Douradas / Maria João Gomes 

 Em finais de julho ocorreu a assinatura pública do referido contrato de comodato que irá apoiar esta artesã que 

apresenta um trabalho pioneiro usando o trabalho tradicional da empreita algarvia. 

• Museólogo do Ano 

Em outubro, Emanuel Sancho, diretor do nosso Museu, foi distinguido pela APOM - Associação Portuguesa de 

Museologia, como “O Museólogo do Ano”. Em dezembro, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel atribuiu 

a Emanuel Sancho, diretor do Museu do Traje, um Voto de Louvor.  

• Visita de Estudo aos espaços museológicos de Lagos 

Em dezembro um grupo de funcionários e colaboradores do Museu deslocou-se a Lagos em visita de estudo.  
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3. 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 2019 2020 2021 Variação % 

Vendas e serviços prestados 928 207,63 831 304,59 886 039,97 6,58% 

Subsídios, doações e legado à exp.  979 119,19 1 083 009,72 1 285 821,94 18,73% 

Outros rendimentos e ganhos 220 523,40 406 366,64 174 748,05 -57,00% 

Juros e rendimentos similares 8 052,98 2 053,12 549,53 -73,23% 

Total dos Rendimentos 2 135 903,20 2 322 734,07 2 347 159,49 1,05% 
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Gráfico n.º 1 Rendimentos e Ganhos
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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 24.425,42€. 

Podemos constatar da análise do quadro n.º 1 que o total dos Rendimentos apresentam um ligeiro aumento de 

1,05% face a 2020. 

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

uma variação positiva de 6,58% na rubrica de Serviços Prestados, em relação ao ano anterior. Os Subsídios, 

Doações e Legados à Exploração registaram um aumento de 18,73%. Os Outros Rendimentos e Ganhos, 

registaram um decréscimo de 231.618,59€ e os Juros e Rendimentos Similares registaram um decréscimo de 

1.503,57€ fortemente penalizados com a descida acentuada das taxas de juro dos depósitos, em relação a 2020. 

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 2019 2020 2021 Variação % 

CMVMC 183 238,55 178 672,52 207 311,43 16,03% 

Fornecimentos e serviços externos 396 916,96 457 074,82 451 853,06 -1,14% 

Gastos com o pessoal 1 111 029,51 1 246 661,99 1 306 935,98 4,83% 

Outros gastos e perdas 143 778,47 49 749,68 68 926,34 38,55% 

Gastos/reversões de dep. E amort. 217 633,65 225 057,15 214 895,95 -4,51% 

Juros e gastos similares suportados 1,98 20,21 0,08 -99,60% 

Total dos gastos 2 052 599,12 2 157 236,37 2 249 922,84 4,30% 
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Gráfico n.º 2 - Gastos e Perdas
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Em relação ao Total de Gastos e Perdas, verificou-se um acréscimo de 4,30% em relação ao ano anterior, que 

se traduz num valor absoluto de 92.686,47€. Particularmente nos CMVMC registou-se um acréscimo de 16,03%, 

correspondente a 28.638,91€, os outros gastos e perdas tiveram um acréscimo significativo de 38,55%, 

apresentando um aumento de 19.176,66€ e os Gastos com o Pessoal foi registado um aumento de 4,83%, que 

corresponde ao valor absoluto de 60.273,99€. Enquanto que o FSE teve um ligeiro decréscimo de 1,14%, os 

Gastos/Reversões e Amortizações sofreram um decréscimo de 4,51% e os juros e gastos similares suportados 

diminuíram em 99,60%. 

No ano em análise, os Rendimentos totalizaram 2.347.159,49€ e os Gastos apresentam um valor de 

2.249.922,84€. 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, considerando o número médio de utentes, são a ERPI com um custo 

mensal médio de 1.281,53€, seguindo-se o Centro de Dia acoplado com um custo mensal de 662,65 e o Centro 
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Gráfico n.º 3 - Custo Médio por utente
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de Dia novo com de 584,56€. A resposta social que apresenta um menor custo é o ATL sendo esta resposta que 

tem também uma menor mensalidade e comparticipação da tutela. 

As respostas relativas aos projetos apoio COmVIDa e o apoio + felicIDADE não tem comparticipação, tendo 

sido projetos financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela CrescAlgarve – PT2020. 

• Resultado Líquido do exercício 

Quadro n.º 4 - Resultado Líquido  

€ 

Resultados 2019 2020 2021 Variação 

Rendimentos e Ganhos 2 135 903,20 2 322 734,07 2 347 159,49 1,05% 

Gastos e Perdas 2 052 599,12 2 157 236,37 2 249 922,84 4,30% 

Resultado Líquido 83 304,08 165 497,70 97 236,65 -41,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Instituição apresenta um Resultado Líquido positivo de 97.236,65€. Comparativamente ao ano anterior houve 

uma diminuição do Resultado Líquido em 68.261,65€. Esta diminuição é fundamentalmente explicada pelo 

aumento do valor dos Gastos e Perdas em 19.176.66€, pelo aumento dos Custos das Matérias Vendidas e 

Matérias Consumidas de 28.638.91€ e pelo acréscimo da rúbrica de gastos com o pessoal em 60.273,99€. 

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. 

• Resultado Líquido por Resposta Social 
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Quadro n.º 5 -Resultado Líquido por Resposta Social 

€ 

Rubricas 2019 2020 2021 Variação % 

Creche 56 239,93 45 102,98 64 022,81 41,95% 

Jardim Infância/Pré-Escolar 45 425,09 31 276,29 46 151,76 47,56% 

ATL -4 602,29 -34 313,92 -15 473,27 -54,91% 

Centro Jovem -3 204,76 -14 944,77 -4 508,29 -69,83% 

Refeitório Social -15 528,60 -16 365,23 -22 565,85 37,89% 

Centro Dia Acoplado 2 431,65 22 620,53 -10 964,13 -148,47% 

Centro Dia Novo -6 576,34 -18 361,03 -48 955,47 166,63% 

Lar 11 875,32 16 303,93 122 558,76 651,71% 

Apoio Domiciliário 22 938,53 85 593,09 49 541,68 -42,12% 

ADI 3 109,45 36 978,54 4 183,85 -88,69% 

apoio COmVIDa 0,00 16 450,91 7 027,05 -57,28% 

apoio +felicIDADE 0,00 0,00 -49 036,78 N/A 

 

 

 

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

mais contribuíram para um resultado positivo foram: a Creche, o Pré-Escolar e a ERPI, registando um aumento 

do Resultado Líquido, comparativamente a 2020, contribuindo para os resultados. 

As respostas que apresentam uma maior diminuição dos resultados são os centros de dia e os serviços de apoio 

domiciliário. 
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Gráfico n.º 5 - Resultado líquido por Resposta Social
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Outras Atividades 

Quadro n.º 6–Resultado Líquido 

(€) 

Rúbricas 2019 2020 2021 Variação % 

Cultura/Museu -25 256,00 -3 372,50 -56 829,12 1585,07% 

Agricultura 273,64 -1 471,12 12 083,65 -921,39% 

Em relação às outras atividades, desta Misericórdia, podemos verificar que o Museu do Traje apresentou um 

resultado negativo, registando-se uma diminuição no seu Resultado Líquido em relação ao ano anterior. 

Em relação à unidade de exploração agrícola houve um aumento significativo do resultado resultante da venda 

de Alfarroba, tanto a colhida no Monte do Varjão como a Alfarroba colhida na sede da Misericórdia.  

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 

(€) 

Rubricas 2019 2020 2021 Variação % 

Ativo não corrente 5 128 052,84 5 121 233,59 5 007 965,37 -2,21% 

Ativo corrente 3 367 070,77 3 683 834,07 3 884 962,23 5,46% 

Total do Ativo 8 495 123,61 8 805 067,66 8 892 927,60 1,00% 
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A diminuição verificada na rubrica Ativo não Corrente, de 113.268.22€ deve-se essencialmente à diminuição 

das amortizações mais o aumento das aquisições efetuadas, nomeadamente obras de remodelações e de 

valorização de edificios. O aumento verificado na rubrica Ativo Corrente de 201.128,16€ é explicado 

principalmente, na rubrica Caixa e Depósitos Bancários, um aumento de 236.167,34€. 

Fundos Patrimoniais 

 

Quadro n.º 8 – Fundos Patrimoniais e Passivo 

 (€) 

Rubricas 2019 2020 2021 Variação % 

Fundo de Capital 7 851 395,78 8 099 246,98 8 194 883,59 1,18% 

Passivo Corrente 643 727,83 705 820,68 698 044,01 -1,10% 

Total Fundos Patrimoniais e Passivo 8 495 123,61 8 805 067,66 8 892 927,60 1,00% 
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O aumento dos Fundos Patrimoniais e Passivo em 87.859,94€, 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 165.497,7€ e pelo aumento da rubrica de Ajustamentos e Outras Variações, em 

1.573,04€. 

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 no valor de 7.776,67€, este decréscimo deveu-se essencialmente à 

diminuição das rubricas Estado e Outros entes Públicos de 888,18€, à rubrica de Fornecedores de 2.111,40€, e 

ao aumento dos Outros Passivos Correntes em 4.777,09€. 

• Rácios 

➢ Análise Financeira 

Quadro n.º 9 –Autonomia Financeira 

(€) 

  
2019 2020 2021 

Fundo de Capital 7 851 395,78 8 099 246,98 8 194 883,59 

Aplicações Totais 8 495 123,61 8 805 067,66 8 892 927,60 

Autonomia Financeira 92,42% 91,98% 92,15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 92,15%. Registou um 

ligeiro acréscimo, podendo dizer que a Misericórdia de São Brás de Alportel continua a ter a sua independência 

em relação a capitais alheios, para financiamento dos seus próprios e futuros investimentos. 
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Gráfico n.º 10 - Autonomia Financeira
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➢ Análise Económica 

 

Quadro n.º 10 - Rendibilidade Geral 

(€) 

  
2019 2020 2021 

Resultado Líquido 83 304,08 165 497,70 97 236,65 

Vendas e Prestações Serviços 928 207,63 831 304,59 886 039,97 

Rendibilidade Geral 8,97% 19,91% 10,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Objeto Social), registou um decréscimo em relação ao ano anterior. Este decréscimo deve-se à diminuição do 

Resultado Líquido que apresenta sobretudo um aumento dos gastos com o pessoal em 60.273,99€. 
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4. CONLUSÕES FINAIS  

Com o relato das atividades e das contas de 2021 a Mesa Administrativa considera encerrado o ano em análise, 

e faz um balanço final muito positivo. Não só pelas inúmeras dificuldades provocadas pela pandemia COVID-

19, no decorrer de todo o ano, mas também pela qualidade dos serviços prestados e pelos resultados obtidos.  

A nossa atuação que tinha como objetivo base, definido em anos anteriores, a 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, aos seus 

ajustamentos, à suspensão das atividades e de investimentos. A Pandemia acarretou um conjunto de custos 

extras, e muito significativos, que conduziram a oportunidades de recorrer a formas e mecanismos 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 causado grande perturbação na atividade normal e no bem estar geral, 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 3.547.205,44€ 

e terminamos o ano económico com o saldo de 3.783.372,78€, pelo que se verificou um acréscimo de 

236.167,34€.  

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

o ano 2021, a mesma demonstra os seguintes resultados resumidos: 

Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos: 311.583,15€ 

Resultado Operacional: 96.687,20€; 

Resultado Líquido do Período: 97.236,65€. 

Comparativamente ao ano de 2020, houve uma diminuição do Resultado Líquido em cerca de 68.261,05€. Esta 

diminuição é explicada essencialmente pelo aumento dos gastos com o pessoal e pela diminuição de outros 
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rendimentos. 

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

Rendimentos e Ganhos totalizaram os 2.347.159,49€ e em relação a 2020 o seu crescimento absoluto foi de 

24.425,42€. Com base nas Demonstrações Financeiras é de referenciar que as Depreciações e Amortizações 

totalizaram 214.895,95€. 

Em relação aos Gastos e Perdas, foram de 2.249.922,89€, comparativamente a 2020 houve um aumento absoluto 

de 92.686,47€. 

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, não está exposta a grandes riscos e tem uma boa autonomia financeira e 

rendibilidade muito significativa. 
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5. 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 a comunidade com serviços novos e de qualidade. 

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

daqui para a frente, 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 isso que nos motivou e nos levou a 

conseguir o que aqui relatámos. 

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 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, desenvolvemos durante nove meses o projeto apoio 

+felicIDADE, e vamos afirma-lo, e continuamos a pugnar pelo aumento nas respostas sociais existentes, por 

iniciar outras e por preparar novas respostas no novo Complexo Social 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 aprovadas. A execução da obra 

visa aumentar o conforto e a qualidade de muitos serviços prestados. 

No futuro próximo é fundamental iniciar um conjunto de estudos 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 tem linhas de financiamento dedicadas ao sector social e solidário para investimentos em 

equipamentos sociais, quer sejam novos ou existentes. 

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 recuperar o património, como é o exemplo através do 

1º direito. No âmbito do património rústico, continuaremos a dignifica-lo. 
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6. AGRADECIMENTOS 

A Mesa Administrativa expressa o seu profundo agradecimento a todos os que colaboraram com ela, no decorrer 

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

serviços prestados 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 seu empenho, assim como à maioria dos Diretores Técnicos e demais responsáveis, pelo sacrifício 

diário a favor dos nossos Utentes, que lutaram contra a propagação do coronavírus e no combate aos diversos 

surtos de Covid19, um pouco por toda a Instituição. Também igualmente extensivo aos Benfeitores e aos Amigos 

desta Misericórdia, que discretamente e muitas vezes anonimamente se voluntariam e colaboram com a nossa 

causa. O ano de 2021 foi também o ano dos COLABORADORES. Excederam as espectativas.  

Salientamos aqui e mais uma vez 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, a qualquer 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: à 

Sua Ex.ª Reverendíssima o Sr. Bispo do Algarve e aos seus assessores; à 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 de 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, ao Grupo Social e ao Grupo de Trabalho para a Inclusão. 
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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. Um 

agradecimento ao Rancho Tipico Sambrasense e à Associação Cultural Sambrasense que por nós tem estima 

considerável. 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. Um agradecimento 

ao núcleo da Caritas, aos Jovens sem Fronteiras e ao Grupo de Escoteiros. 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. Á 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 

 

  



    

 
Pta. da Misericórdia n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel    NIF. 501 461 906   –   www.misericordiasaobras.pt 67 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS |2021 

Anexo V – Rácios 
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Anexo VI – Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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Anexo VII – Balancete de Razão 

 


