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1. INTRODUÇÃO 

No cumprimento do imperativo legal e estatutário compete à Mesa Administrativa apresentar à 

Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira. O Balanço de Atividades e o 

resultado do Exercício Económico, referentes a 2014.  

O presente documento, reflete o balanço de atividade e o resultado do exercício económico 

referente ao ano de 2014. Tendo em conta a obrigatoriedade legal de apresentação de 

algumas especificidades, foi deliberada a constituição deste documento dividido por duas 

áreas, com estrutura autónoma, de forma a facilitar a consulta e análise de dados. Constituem 

assim este documento, o Balanço de Atividades, Demonstração de Contas e Relatório de 

Gestão e Balanço da Atividade Formativa, constando como documentos anexos, a avaliação 

do Plano Anual de Desenvolvimento Pessoal, por Resposta Social e respetivas análises 

SWOT.  

 

2 - BALANÇO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEFINIDAS PARA 

2014 

2.1 - Gestão sustentável de recursos  

Recursos Humanos 

Tal como previsto em Plano, ao nível de recursos humanos, seguindo uma estratégia de 

intervenção para uma prestação de serviços de qualidade, foi dada continuidade ao processo 

de avaliação por competências, de forma a detetar lacunas e promover planos formativos 

adequados às necessidades. Este processo teve ainda como objetivo atingido o facto de os 

colaboradores sentirem que a entidade é conhecedora do trabalho individual realizado, tendo 

sido verificado, entre avaliações, reflexos de uma melhoria de desempenho.  

Para além da avaliação de competências, deu-se início, em 2014, à avaliação de satisfação de 

colaboradores, sendo um processo que necessita de ser melhorado, não ao nível da sua 

execução, mas ao nível da análise de dados e definição de estratégias de melhoria a serem 

implementadas mediante os resultados.  

Recursos Físicos 

O procedimento de registo de existências teve o seu início em 2014, tal como previsto. Este 

procedimento, ainda em fase de desenvolvimento e melhoria de atuação, permitiu, 

principalmente às Respostas Sociais que se encontram descentralizadas, rentabilizar recursos 

físicos da instituição, nomeadamente os que provêm de donativos.  
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A centralização de bens doados num único espaço, facilitou grandemente este processo, 

tendo-se revelado como um meio de todo indispensável à organização, catalogação e 

distribuição dos mesmos de acordo com as necessidades internas da instituição e solicitações 

de apoio externo, às quais a entidade também dá resposta.  

Recursos Económicos 

Ao nível dos recursos económicos, o ano de 2014 perspetivou um apoio financeiro, o qual teve 

como principal objetivo apoiar e reestruturar a sustentabilidade económica e financeira das 

instituições Particulares de Solidariedade Social, permitindo a manutenção do regular 

desenvolvimento das respostas e serviços prestados.  

O interesse e a necessidade de beneficiar deste apoio financeiro obrigou a uma análise externa 

do funcionamento da instituição, de forma a ser definido um plano de atuação que viabilizasse 

a sustentabilidade financeira da mesma.  

Em junho, foi formalizada a candidatura ao fundo mencionado, tendo o mesmo contemplado a 

reestruturação de várias áreas, nomeadamente as de produção direta, como as da Pastelaria 

Jasmim e a Empresa de Jardinagem Espaço Verde. Em relação à primeira foi proposta a 

concessão de exploração, após a execução de obras de melhoria, e em relação à segunda, foi 

proposta a sua extinção, por ter sido identificada como uma área de difícil competição 

económica no contexto de mercado atual.  

Cumprindo o previsto em plano, foi implementado um sistema de gestão e controlo orçamental, 

o tem vindo a permitir uma minimização de custos por área de funcionamento e por centro de 

custos específico.  

Relativamente à revisão dos acordos de cooperação, foi dado início ao processo de 

negociação com a segurança Social, dos acordos de cooperação do Centro Infantil, Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.  

Recursos Patrimoniais 

 

Na área de recursos patrimoniais, relativamente ao primeiro objetivo, referente ao Plano de 

Qualificação das Instalações, foi efetuado levantamento inerente às intervenções necessárias 

nas respostas sociais de Unidade de Vida Apoiada “Casa da Paz” e Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas, sendo que neste ultimo, para além do levantamento, foram também realizadas 

as obras identificadas.  

Relativamente ao segundo objetivo desta área de estratégica, mais direcionado para a 

rentabilização do património, foram identificados os bens imóveis com maior potencialidade de 

exploração, entre os quais se encontra o antigo Hospital da Misericórdia, assim como toda a 

área edificada sita na rua Henrique Calado. De forma a ser encontrado o melhor plano de 
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exploração, foram estudados possíveis meios de financiamento, adequados às diversas 

atividades com potencial de desenvolvimento. Este estudo continuará a ser realizado durante o 

ano de 2015, para que seja possível optar pela vertente que garanta a melhor rentabilidade 

futura, sem por em causa a sustentabilidade financeira da instituição em termos globais.  

 

a) Qualidade de vida dos utentes 

Na área de avaliação da qualidade de vida dos utentes, encontrava-se previsto para 2014 o 

desenvolvimento de mecanismos de avaliação da satisfação referentes à prestação de serviços 

efetuada.  

Nas repostas sociais de creche e jardim-de-infância, esta avaliação foi efetuada, sendo os seus 

resultados apresentados no ponto 2.4.6.  

Para as restantes Repostas Sociais, tendo em conta o perfil da maioria dos utentes, o processo 

de avaliação necessita de uma adaptação específica ao perfil de intervenção, para que os 

resultados obtidos transmitam dados fiáveis e que permitam traçar planos de melhoria a 

desenvolver.  

b) Gestão económica / financeira global e setorial  

Durante o ultimo trimestre de 2014, foi criada área de gestão e aprovisionamento, a qual visou 

o cumprimento de objetivo referido em Plano ao nível do controlo de custos, rentabilizando 

recursos e garantindo a qualidade do serviço prestado.  

Relativamente ao controlo orçamental por Resposta Social, foram apenas analisadas as áreas 

consideradas de controlo urgente, nomeadamente, manutenção, combustíveis para frotas, 

alimentação e material didático.  

No que se refere aos pontos mencionados, foi verificada uma redução de gastos após a 

implementação do sistema de controlo. Como objetivo a ser atingido já em 2015, foram 

identificadas as áreas de chave de controlo orçamental, tendo as mesmas sido quantificadas 

no que se refere à percentagem de redução orçamental pretendida.  

c) Verificação de resultados, definição de estratégias 

O financiamento para a instalação de um Software que permitisse diferenciar a análise de 

gestão da análise contabilística, foi contemplado no Fundo de Restruturação do Setor Social 

(FRSS), tendo sido considerada uma ferramenta indispensável para a verificação periódica dos 

resultados financeiros e definição de estratégias de acordo com os mesmos.  

Neste sentido, após a instalação do Software mencionado a qual se encontra prevista para o 

primeiro trimestre de 2015, foi definido que a verificação de resultados financeiros através do 
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controlo orçamental, será apresentado trimestralmente, juntamente com planos estratégicos de 

atuação, de forma a minimizar desvios e visando a sustentabilidade financeira da instituição.  

3.ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO 

3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTABILISTICO 

3.1.1 - RECURSOS HUMANOS 

Tendo por base a avaliação de competências, foi definido o Plano de Formação Interno a ser 

desenvolvido, tendo durante o ano de 2014 sido realizado um volume formativo de 3450h, o 

qual abrangeu um total de cento e setenta e nove (179) colaboradores.  

O Plano de Formação Interno ao abrigo do nº 2 do Artigo 131º da Lei 7/2009 de 12 de 

Fevereiro, previa que em 2014 fossem realizadas pelos colaboradores da entidade 6300 horas 

de formação.  

Em Plano estava contemplada a realização ou frequência de formação num total de 8863 

horas, ou seja, acima do número previsto na Lei referida.   

Algumas das ações previstas no Plano de Atividades não foram desenvolvidas pelo 

Departamento de Formação, pelo facto dos colaboradores abrangidos terem participado em 

ações de formação integradas no plano formativo da União das Misericórdias Portuguesas ou 

frequentado ações organizadas por outras entidades formadoras externas, não estando estas 

previstas no Plano de Formação para 2014.  

O quadro seguinte reporta a execução das Ações previstas em Plano. 

Curso Nº ações Resultado 

Primeiros Socorros 1 Executado 

Combate a Incêndios 1 Executado 

Processador de texto 1 Executado 

Excel Avançado 1 Não executado 

Avaliação de Desempenho 1 Não executado 

Medidas de Auto proteção - Lar Roseiral 2 Não executado 

Fundamentos Gerais de Segurança no Trabalho 1 Não executado 

Medidas de Auto proteção -Quinta dos Pardais 1 Não executado 

Medidas de Auto proteção Tempos de Infância 1 Não executado 

Planos de Evacuação 1 Não executado 

Fundamentos Gerais - Cuidados Paliativos 1 Executado 

Igualdade de Oportunidades 1 Não executado 

Higiene e Segurança Alimentar - Revisão de 1 Não executado 
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Conhecimentos 

Primeiros Socorros - Revisão de Conhecimentos 1 Não executado 

 

A formação frequentada, ou desenvolvida, que não se encontrava prevista em Plano é 

representada pelo quadro que se segue:  

Ação/Formação Frequentada 

Nº de 

colaboradores 

participantes 

Congresso de Gerontologia RUTIS 4 

Seminário "Caminhos Diferentes entre Iguais" 5 

Seminário "Técnicas de Entrevista na Área Social" 1 

Apresentação do Portal Vida Ativa 2 

Seminário "Sem-abrigo na Região do Algarve" 2 

Seminário "Estimulação Cognitiva" 1 

Seminário "A Vida Passa a Correr" 6 

Finanças para Não Financeiros 15 

Treino de Competências 10 

Workshop "Maus Tratos" 3 

Seminário "Atendimento de Pessoas com Deficiência" 2 

Seminário "Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde" 
8 

Jornadas "Ser Família: Perspetivas e desafios" 4 

Seminário "Comunidades Ciganas" 3 

Ação de Formação de FPIF 1 

Ação de Formação de PDI - Construção do plano de 

desenvolvimento individual de adultos 
15 

Ação de Formação Património 13 

Controlo de Gestão 9 

Manutenção Corretiva 15 

Gestão de Frotas 14 

Seminário "Significativo Azul” 6 

V Encontro de Animadores Socioculturais" 1 

Seminário "Viver com Esquizofrenia" 1 

Seminário "Novas Formas de Intervenção com Estruturas para 

Idosos" 
3 

Seminário "Depressão" 3 

I Encontro "Boas Praticas na Deficiência" 9 

Ação de Formação – Inglês 3 
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Ação de Formação - Alemão/Iniciação 2 

Ação de Formação - Gestão Associativa 1 

Ação de Formação - Arte Terapêutica 1 

 

Conclui-se que, cento e setenta e nove (179) colaboradores participaram em ações de 

temáticas relacionadas com atividade desenvolvida na instituição, o que corresponde a 55% do 

volume total previsto. Na perspetiva laboral, esta formação interna contribuiu para o aumento 

geral de competências dos colaboradores e potenciando, por reflexo, uma melhoria na 

qualidade do desempenho das suas funções e no serviço prestado aos utentes. 

Tal como previsto em plano, foi viabilizado um reforço de recursos humanos, garantindo que 

todas as Respostas Sociais, passassem a apresentar um quadro de pessoal adequado às 

necessidades e de acordo com as exigências legais inerentes ao funcionamento.  

Durante todo o ano foi dada continuidade à política baseada na contenção na despesa 

recorrendo sempre que possível a apoios governamentais à contratação e /ou inserção 

socioprofissional, nomeadamente através do Programa de Estágios Profissionais; Contrato 

Emprego Inserção; Contrato Emprego Inserção+ e Medida Estimulo Emprego.  

Os gráficos que se seguem apresentam dados referentes às medidas referidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estágios Profissionais - 2013/2014 
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Dos estágios apresentados, após o fim dos mesmos, foram realizadas cinco contratações, 

tendo o período de estágio sido considerado uma mais-valia para aquisição de competências e 

adequação do perfil às necessidades da instituição.  

No decorrer do ano de 2014, foram apresentadas as seguintes candidaturas à Medida de 

Estágio Emprego do IEFP:  

 

Figura 2 - Estágios Profissionais - candidaturas de 2014 

 

Tendo em conta o número de estágios que se encontravam a decorrer na instituição, inerentes 

a candidaturas ainda apresentadas em 2013, durante o ano de 2014 foram apresentadas 

solicitações em áreas consideradas como muito deficitárias e para as quais o período de 

estágio, para além do benefício financeiro para a instituição, significasse um período de 

experiencia e possibilidade de aquisição de novas competências.  

Relativamente aos Contratos Emprego Inserção, decorreu até dezembro de 2014 o projeto 

059/CEI/13, o qual envolveu dezasseis pessoas na área da construção civil que auxiliaram nas 

intervenções de recuperação dos espaços físicos da instituição.  

Em dezembro de 2014, foi apresentada nova candidatura a esta medida de apoio, envolvendo 

catorze novos elementos.  

No âmbito das candidaturas destinadas ao desenvolvimento de trabalho socialmente 

necessário, por parte de pessoas beneficiárias de rendimento social de inserção (CEI+), foram 

apresentadas duas candidaturas, visando a integração social de três beneficiários, um na área 

de cantoneiro de limpeza e duas na área de limpezas gerais.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Jardineiro Cozinha Animador

N
º 

d
e

 E
st

ág
io

s 

Áreas 

Candidaturas Apresentadas em 2014 



Balanço de Atividades e Exercício Económico 2014 
 

9 
 

No apoio à contratação, através da Medida Estímulo Emprego, foram apresentadas quatro 

candidaturas, refletindo-se num apoio financeiro direto às remunerações, assim como apoio ao 

encargo inerente à Taxa Social Única (TSU).  

Tal como previsto no FRSS, foi determinado o encerramento da empresa de jardinagem 

Espaço Verde, o qual ocorreu em Dezembro de 2014. Esta decisão obrigou à cessação de 

funções, por acordo, de oito colaboradores. 

O investimento na área de Segurança e Saúde no Trabalho foi considerado prioritário, sendo 

tendo sido dada continuidade à permanente adequação de equipamentos (individuais e 

coletivos) à função desempenhada, assim como, formação/informação especifica em relação à 

atividade desenvolvida.  

As revisões dos Planos Internos de Emergência e verificação da adequação das Medidas de 

Autoproteção, contaram com realização de exercícios práticos contudo os mesmos não foram 

efetuados com a periodicidade prevista, tendo sido um dos objetivos dados como execução 

prioritária para o ano de 2015.  

 

2.1.1.1- VOLUNTARIADO 

Em 2014 foi dada continuidade ao Projeto “Voluntários de Coração”, o qual teve como principal 

objetivo dinamizar as ações de voluntariado em três vertentes distintas:  

 Voluntariado Direcionado 

 Voluntariado Técnico 

 Voluntariado Ativo de projeto individual 

Das três áreas a que teve uma maior adesão foi a de projeto individual, tendo os candidatos 

feito um contato direto com a instituição, ou utilizado o contato via Rede Social para apresentar 

o seu projeto de colaboração com a instituição.  

O voluntariado técnico, muito embora tenha sido feita uma grande aposta na sua divulgação, 

não apresentou um número significativo de candidatos. Como estratégia de melhoria de 

resultados nesta área, foi decidida uma aposta direcionada a Entidades de Formação de Nível 

superior e um reforço com uma maior periodicidade da divulgação desta necessidade, através 

dos meios de comunicação da instituição, nomeadamente a Rede Social institucional.  

No que se refere ao voluntariado direcionado, as solicitações divulgadas apresentaram 

resultados positivos, tendo sido desde já identificadas novas áreas que serão divulgadas 

durante o ano de 2015.  

Durante o ano de 2014, exerceram ações de voluntariado na instituição, vinte e oito pessoas.  
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Ao nível de atividades de Responsabilidade Social, de salientar a parceria com o Grupo 

Hoteleiro Pinne Cliffs, o qual, ao longo do ano, promoveu alguns eventos fomentando o 

interesse do desenvolvimento de ações de voluntariado junto dos seus colaboradores e 

promovendo ações de angariação de fundos, com envolvimento de trabalho voluntário, para 

benefício da instituição.  

No que se refere à formação prevista em plano, destinada ao grupo de voluntariados, foi 

decidido que a mesma teria um maior impacto se fosse realizada em parceria com outras 

instituições locais e envolvendo também o setor empresarial, dinamizando e atualizando o 

conceito de voluntariado, de forma a adequa-lo às necessidades das instituições, sem nunca 

esquecer a satisfação pessoal que deve ocorrer em cada voluntário. Tendo este objetivo 

delineado, o objetivo da formação transitou para o ano de 2015.  

3.1.2 - COMUNICAÇÃO IMAGEM E RELAÇÕES EXTERNAS 

Ao longo de 2014 o Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) da Santa Casa da Misericórdia 

de Albufeira prestou o apoio necessário à promoção das atividades desenvolvidas na 

instituição, através da criação e manutenção de canais de comunicação que facilitaram a sua 

divulgação. Assim sendo, coube ao GCI conceber, propor e desenvolver estratégias de 

intervenção institucional; colaborar nas ações de comunicação tanto a nível interno como 

externo, acompanhando a evolução dos públicos-alvo da instituição. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O GCI esteve empenhado na comunicação eficaz das atividades institucionais, promovendo a 

produção e dinamização de informação a nível interno e externo, de forma a consolidar a sua 

imagem de referência a nível local e nacional. 

Todas as atividades, com impacto interno e externo, desenvolvidas pela instituição, foram 

divulgadas através das nossas redes sociais e web site. 

Os eventos que a SCMA participou e/ou promoveu, e que se revelaram de maior impacto na 

comunidade, foram divulgados para os principais órgãos de comunicação da região, tendo 

existido o cuidado de emitir um press release em relação aos eventos mencionados. 

MARKETING INSTITUCIONAL E SOCIAL 

Um dos grandes objetivos estabelecidos neste âmbito envolveu a divulgação institucional, 

demonstrando a sua atividade, iniciativa e integração na comunidade. 

O GCI permitiu centralizar toda a informação e estruturar a participação da instituição em vários 

eventos/iniciativas, de uma forma coerente, visando a divulgação da instituição, promoção da 
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sua visibilidade, com incidência na atividade social e sensibilização da importância de 

envolvimento de toda a comunidade em princípios de Responsabilidade Social. 

Em anexo, é apresentado descritivo das atividades desenvolvidas pela instituição e todas 

aquelas de iniciativa externa nas quais os utentes das diferentes Respostas Sociais 

participaram.  

PRESENÇA ONLINE – REDES SOCIAIS 

 Facebook 

Tratasse de uma das maiores redes sociais existentes no nosso mundo atual. Com bilhões de 

utilizadores, o Facebook continua a ser uma poderosa ferramenta de divulgação na Internet. 

Como se pode verificar no gráfico que se segue, o número de visitas, ao longo do ano, foi 

constante e elevado. Relativamente ao público que consulta esta página, verifica-se que a 

abrangência, vai para além do concelho, sendo a projeção institucional efetuada também para 

o estrageiro, tal como comprova o gráfico abaixo apresentado. 

Número de “Gostos” (adesão à página) 

 Junho 2013: 419 Gostos 

 Dezembro de 2013: 1317 Gostos 

 Janeiro 2014: 1325 Gostos 

 Dezembro 2014: 2106 Gostos 
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Alcance  

 Maior alcance obtido: 3968 pessoas  

 

Alcance Geográfico 
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Pessoas 

 

Site 

A internet é atualmente o meio de comunicação mais difundido e utilizado no mundo. A partilha 

de informações tornou-se um verdadeiro fenômeno da globalização, sendo por isso uma das 

ferramentas mais importantes de interação e divulgação. Neste contexto, a página da Web 

possui um espaço indubitavelmente importante para divulgar as atividades e serviços da 

instituição. Esta ferramenta facilita a comunicação com os nossos públicos-alvo além de ser 

uma boa forma de conquistar novos clientes e melhorar a nossa imagem da instituição. 

 

3.2 - INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E LOGISTICA 

O Departamento de Infraestruturas, Equipamentos e Logística, tinha como objetivo dar 

continuidade ao propósito de potenciar e melhorar as condições nos serviços gerais e 

específicos das Respostas Sociais, através dos seus serviços de transportes, obras e 

manutenção.  

TRANSPORTES 

Durante o ano de 2014 foi possível alcançar os seguintes objetivos 

 Aquisição de duas carrinhas devidamente equipadas para o Apoio Domiciliário;  

 Desenvolvimento de campanha de angariação de fundos para aquisição de uma 

carrinha, com lotação de nove (9) lugares, para transporte especial de utentes com 

mobilidade condicionada e reduzida, de forma a melhorar as condições de 

transporte e garantir uma maior segurança, tendo, até ao final de dezembro de 



Balanço de Atividades e Exercício Económico 2014 
 

15 
 

2014, sido angariados 21 587,27€ (vinte e um mil quinhentos e oitenta e sete euros 

e vinte e sete cêntimos, sendo o valor de aquisição de 36 000€ (trinta e seis mil 

euros).  

Por alcançar ficou o objetivo que pérvia o tratamento de chapa e serviço de pintura para 

carroçaria de quatro (4) viaturas. Este tratamento foi realizado apenas num dos quatro veículos 

identificados. A escolha recaiu sobre o veículo em utilização no Serviço de Apoio Domiciliário, 

pretendendo-se desta forma garantir que, para este serviço, a frota automóvel afeta, se 

encontra-se de acordo com os níveis de qualidade definidos para a atividade.  

OBRAS E MANUTENÇÃO 

Relativamente à área de manutenção o objetivo de intervenção de acordo com as 

necessidades de funcionamento diário da instituição, obrigou à definição de um procedimento 

de intervenção, o qual visou uma uniformização de atuação em todas as Respostas Sociais, 

sendo as manutenções efetuadas consoante a urgência de atuação, a qual é previamente 

definida pelo coordenador desta área.  

O procedimento implementado foi avaliado, tendo sido verificado, no final de 2014, a 

necessidade de alterar alguns pontos relacionados com o controlo orçamental e de 

deslocações, com principal relevância em Respostas Sociais descentralizadas.  

Esta alteração, já com reflexo em 2015, centraliza-se num controlo mais específico em relação 

à avaliação prévia das necessidades de manutenção, assim como utilização de materiais e 

ferramentas nas intervenções efetuadas.  

Para além da manutenção diária, foram identificadas áreas de necessidade de intervenção que 

obrigaram a obras de requalificação, tendo estas sido realizadas nas respostas sociais de 

ERPI; Casa de Abrigo; Centro de Formação Bússola e Cozinha.  

Na Resposta Social Casa de Abrigo, a intervenção permitiu melhorias significativas na 

qualidade de vida das utentes, tendo melhorado consideravelmente as condições de 

habitabilidade do espaço físico de acolhimento das utentes. Especificamente foram realizadas 

obras de impermeabilização e construção de espaços de arrumos e organização interna, que 

permitiram uma rentabilização do espaço existente, criando áreas de utilização comum que 

permitem uma melhor organização ao nível da gestão doméstica e autonomização, objetivos 

inerentes à Resposta social.  

Na ERPI, as obras realizadas permitiram aumentar a capacidade da área residencial, tornando 

viável o cumprimento do número de utentes previstos em acordo de cooperação. Também 

devido à intervenção mencionada foi possível o reconhecimento da capacidade de centro de 

dia para quarenta e cinco utentes.  
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O Centro de Formação Bussola, foi ampliado, tendo sido criadas três salas de formação, 

completamente equipadas para a atividade formativa, e três instalações sanitárias, duas 

divididas por género e uma adaptada a pessoas com mobilidade reduzida.  

A criação de uma cozinha que permitisse a centralização da confeção de todas as refeições da 

instituição, tratava-se de um projeto já idealizado, o qual permitiria uma rentabilização de 

recursos físicos e humanos, minimizando riscos na área de produção.  

Na análise externa efetuada na fase de candidatura ao FRSS, foi este projeto identificado como 

uma prioridade a ser seguida, tendo o fundo em questão previsto uma verba especificamente 

destinada às obras de adaptação e melhoria, que permitissem a centralização mencionada.  

Do projeto de centralização, apenas a confeção de refeições da Resposta Social Unidade de 

Vida Apoiada e Creche Tempos de Infância são efetuadas em instalações próprias, sendo 

todas as outras confecionadas na área central e distribuídas, devidamente acondicionadas.  

Este processo permitiu uma rentabilização de recursos humanos e melhoria do controlo da 

área de confeção alimentar.  

 

3.3 - ATIVIDADES RELIGIOSAS 

Durante o ano de 2014 verificou-se a continuidade das atividades religiosas com apoio da 

Paroquia do Concelho, da qual realçamos a cooperação e colaboração demonstrada pelo 

Cónego José Rosa.  

Para além da missa mensal, será de destacar a celebração das Missas de sufrágio por alma 

dos irmãos, benfeitores, utentes e funcionários falecidos, assim como a celebração eucarística 

em datas de significado para a instituição, das quais realçamos o Dia do Idoso, Dia de Nossa 

Senhora de Fátima e Dia do Doente. 

Por altura da Páscoa, em 2014, a Irmandade da Santa Cada da Misericórdia de Albufeira 

reforçou a sua ligação à Igreja, participando de forma ativa nas celebrações inerentes à 

Semana Santa. Da participação nestas celebrações será de realçar o retomar da tradição que 

há mais de quarenta anos não era efetuada, a designada Procissão dos Painéis. Esta 

celebração refere-se à procissão efetuada na noite de Quinta-Feira Santa na qual, por tradição 

a Irmandade transporta os Painéis da Misericórdia numa procissão pelas principais ruas da 

cidade antiga. 

Esta cerimónia de elevada importância e relevância cultural, pretendeu reativar uma tradição 

perdida, cuja realização reflete o esforço conjunto, não só dos Irmãos da Santa Casa, como o 

da Paróquia e Município de Albufeira.  
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Já em Dezembro, de realçar, mais uma vez o peso positivo que a celebração da Eucaristia de 

Natal tem para todos os que assistem a esta celebração, com principal enfoque nos utentes, 

independentemente da faixa etária ou Resposta Social.  

Catequese 
 
Durante o ano de 2014, as crianças e jovens dos Lares de Infância e Juventude frequentaram a 

catequese, tendo sido desenvolvidas estratégias que permitiram, por um lado, cativar mais o 

grupo alvo, por outro, facilitaram a logística necessária à frequência das sessões de catequese.  

3.4 - ÁREA SOCIAL 

A área de intervenção social é a base da atividade da instituição, sendo sempre considerada 

como área prioritária em que todos os esforços são desenvolvidos de forma a cumprir os 

objetivos definidos.  

 

3.4.1 - Projeto Em Con_tato 

 

Durante o ano de 2014, o Projeto Em Con_tato deu continuidade à sua linha de atuação, 

desenvolvendo ações nas três grandes áreas de intervenção: 

 Emprego, formação e qualificação; 

 Centro de Recursos para famílias;  

 Associativismo e Organização de moradores. 

 

Após uma análise de resultados, refletidos nos gráficos que se seguem, considera-se que a 

taxa de execução das atividades foi bastante positiva, tendo em conta o número e diversidade 

de atividades planeadas. Analisando os resultados obtidos por objetivos, verifica-se que a área 

de emprego, formação e qualificação, foi sem dúvida a que mais objetivos superou tendo em 

conta a quantidade e diversidade de atividade e número de beneficiários que recorreram às 

mesmas. 

 

Ainda assim, nesta área de intervenção, existiu uma atividade que, no decorrer do ano, não 

alcançou a meta prevista. Trata-se da atividade denominada por Consultadoria E, em relação à 

qual podem ser analisados os resultados na Figura 4. Desta forma, podemos concluir que a 

atividade prevista neste primeiro objetivo que consiste em Fomentar o processo de integração 

profissional de 1500 pessoas da população ativa desempregada, através da formação, 

qualificação, reconversão profissional e/ou integração no emprego, num espaço físico de 

respostas integradas foram superadas, havendo um desvio de execução positivo 19%, tal 

como se pode verificar no gráfico representado na Figura 3. 
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No que diz respeito à segunda área de intervenção, o centro de recursos para as famílias, em 

que se pretende realizar atendimento psicossocial às famílias e encaminhar para as diversas 

respostas, a taxa de execução foi de 123%, sendo que o desvio de 23% foi positivo. 

 

Por fim, a ultima área de intervenção consiste no associativismo e organização de moradores 

em que se pretende criar um Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo (GAMA) e 

dinamizar uma associação de moradores no Sítio do Escarpão, a execução foi de 100%.  

 

 

 

 

Figura 3- Ações previstas e executadas  

Conforme podemos verificar na Figura 4, as atividades planeadas para 2014 foram executadas 

conforme o previsto, com exceção da já referida Consultadoria E. A justificação para o desvio 

de 60% deve-se ao mau planeamento da atividade, uma vez que o mesmo não foi de acordo 

com a realidade. A atividade foi planeada de forma a chegar a um elevado número de 

Empresas, através de um serviço meramente informativo sobre as medidas de 

empregabilidade. Contudo, as Empresas encontradas apresentavam baixas competências e 

exigiram um serviço de consultadoria periódico (quinzenal) com a realização e monotorização 

de apoios constantes, impossibilitando aumentar o número de empresas apoiadas e apostando 

num serviço personalizado de com maior qualidade. 
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Execução das atividades da Área de Emprego, formação e qualificação: 

 Mais emprego  

A atividade mais emprego pretendeu facilitar o acesso dos beneficiários do projeto à 

empregabilidade, através da realização de curriculum vitae e encaminhamento para 

entrevistas de emprego, atividade para a qual os candidatos são preparados através de 

workshops de entrevistas de emprego. Esta atividade pode-se desenvolver em grupo ou 

individualmente, conforme a facilidade que o beneficiário tem em trabalhar com o 

computador, sendo que os atendimentos individuais estão vocacionados para quem 

demonstra baixas competências na área de TIC. 

Esta atividade decorreu todas as semanas, duas vezes por semana, em grupo e 

individualmente, com marcação prévia. Estiveram dois técnicos do Projeto afetos à 

atividade, nomeadamente o Técnico de Gestão e Educadora Social. Esta atividade foi 

executada a 110%. Esta taxa de elevada execução deveu-se à grande procura por parte 

dos beneficiários às novas instalações do espaço e à parceria estabelecida com o IEFP, 

que encaminhou muitos candidatos que estavam a frequentar a Medida Vida Ativa, os 

quais acabaram por usufruir das atividades do projeto.  
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Figura 4 - Execução das atividades 
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 Workshop Eu vou ser mais 

 

Sessão prática de empreendedorismo com a apresentação de dois casos de sucessos de 

jovens empreendedores, nomeadamente uma jovem criadora de moda e um jovem empresário 

de forma a encorajar os alunos presentes. O objetivo consistiu na sensibilização dos alunos 

para a prática de atividades empreendedoras através da criação do próprio negócio. Esta 

atividade decorreu no âmbito do II encontro AGE, Opto eu e em ações pontuais na Escola 

Secundária. 

A taxa de execução desta atividade foi de 100%.  

 

 Orienta-te 

Esta atividade teve como objetivo desenvolver orientação vocacional, de forma a prevenir o 

insucesso e/ ou abandono escolar, com o intuito de definir projetos de vida com os jovens de 

forma a perceberem as suas aptidões e fazerem escolhas nesse sentido, quer a nível do 

ensino normal ou profissional.  

A taxa de execução desta atividade foi de 100%.  

 Consultadoria E 

Sessões de informação em grupo em que foram dadas a conhecer às empresas e às 

instituições de Albufeira, as medidas de apoio ao emprego disponíveis para candidatura. Para 

além disso, foi ainda desenvolvido um trabalho individual com cada organização (empresa ou 

instituição sem fins lucrativos). Esse trabalho individualizado foi utilizado para apoiar os 

empresários/dirigentes no diagnóstico organizacional, no diagnóstico de necessidades de 

formação, resolução dos problemas verificados, encaminhamento de candidatos para as 

entrevistas de emprego oferecidas pelas mesmas entidades, realização e submissão de 

candidaturas a estágios emprego, estímulo, contratos de emprego inserção, contratos de 

emprego inserção + e colocação de formandos em prática num contexto real de trabalho. 

Esta foi considerada a forma mais eficaz para a criação de postos de trabalho através do apoio 

nas candidaturas e ao mesmo tempo prestar apoio à própria Entidade. O desvio de execução 

desta atividade foi de 60%, devido à inexistência de disponibilidade de atendimento para o 

atendimento individual às Empresas. Contudo, através do contato estabelecido individualmente 

a cada Entidade, constatou-se que a mais-valia deste serviço era o apoio individual a cada 

empresa, através da deslocação do Técnico à própria Entidade num horário agendado com o 

responsável da Entidade. Foi notória a desmotivação por parte das mesmas, quando se falava 

em sessão de informação em grupo. Apesar da taxa de execução não ser de 100%, constatou-

se que, através deste serviço, foram criados dez novos postos de trabalho, através da 

realização de candidatura à Medida Estágio Emprego.  
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 Social + 

Prestação de trabalho socialmente necessário ou desenvolvimento de atividade socialmente 

útil em entidades públicas, privadas sem fins lucrativos ou solidárias, com a intenção de por em 

prática competências profissionais e adquirir hábitos de trabalho. Neste sentido foram 

integrados beneficiários nas diversas respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira. Este despiste foi feito no acolhimento do beneficiário, o qual é de imediato 

encaminhado para um atendimento individual, de forma a verificar as motivações e aptidões do 

mesmo em relação ao desenvolvimento de trabalho socialmente útil. A taxa de execução foi de 

100%. 

 Formação + 

Sessão de informação e encaminhamento para atividades que promovam o aumento de 

habilitações escolares e competências profissionais. Foram desenvolvidas ações de divulgação 

de formações em grupo, assim como atendimentos individuais, com marcação prévia. A taxa 

de execução foi de 100%.  

 Técnicas de Procura de emprego 

Realização de atividades que promovam o acesso ao emprego, nomeadamente envio de 

candidaturas espontâneas, resposta a propostas de emprego, inscrição em sites de emprego e 

de recrutamento, entre outros. Esta atividade foi desenvolvida todas as 3.ªas feiras, em grupo 

ou individualmente, com base nas competências em informática dos beneficiários. A taxa de 

execução foi de 100%.  

Execução de atividades da área do centro de recursos de apoio à família 

 Atendimentos psicossociais 

Atendimento e acompanhamento psicossocial a famílias, no sentido de diagnosticar 

necessidades em termos de apoio social, competências parentais e cidadania e 

encaminhamento para os serviços adequados. 

Esta atividade ocorre todos os dias no imediato e é considerada a “porta de entrada” para as 

restantes atividades do projeto. O desvio foi positivo, com uma taxa 13%. 

 Apoio Social 

Prestação de apoio social às famílias carenciadas, através do encaminhamento para a loja 

social, cantina social, e apoios económicos, através da realização de pedido de rendimento 

social de inserção, apoio complementar a idosos, entre outros. Esta atividade ocorreu todas as 

quartas feiras, tendo a taxa de execução sido de 100%.  
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 Contato Cidadania 

Esta atividade teve como objetivo o desenvolvimento de estratégias ao nível da qualificação 

das famílias, designadamente informação dos seus direitos de cidadania, desenvolvimento de 

competências e aconselhamento em situação de crise, através de atividades de educação não 

formal. Estas atividades decorreram todas as sextas feiras, tendo a taxa de execução sido de 

100%.  

 SOS Crise 

Apoio às famílias indivíduos através de atividades de educação não formal em grupo sobre 

orçamento familiar e gestão doméstica, com o recurso do computador. Apoio individual a 

famílias em situação de crise económica. Esta ação decorreu semanalmente, em grupo e 

individualmente com marcação prévia. O desvio de execução desta atividade foi de 0%.  

 Tempo especial 

Pretendeu-se com esta atividade dotar as famílias de competências parentais, através do 

trabalho individual das famílias. Esta atividade decorreu semanalmente, com marcação prévia 

das famílias e desenvolveu-se no espaço Em con_tato, escola EB1 dos Caliços e Escola EB 2, 

3 das Ferreiras. A taxa de execução foi de 100%.  

 Consultas de Psicologia 

Consultas individuais de psicologia com intuito diagnosticar patologias às crianças e jovens e 

dotá-las de competências pessoais. Este serviço foi feito individualmente, com marcação e 

realizado no espaço Em con_tato, para as crianças e jovens da comunidade em geral, escola 

EB1 dos Caliços e EB 2,3 das Ferreiras. A taxa de execução foi de 100%.  

 Na corda bamba 

Desenvolvimento de estratégias direcionadas para as crianças e jovens, assentes na 

otimização dos recursos existentes e, quando necessário, dotação de meios complementares 

ao nível da saúde, da formação, do desporto e da educação para a cidadania através de 

atividades que promovam estilos de vida saudáveis. Esta atividades destinou-se aos jovens da 

EB 2, 3 das Ferreiras e decorreu às segundas, quartas e sextas. A taxa de execução foi de 

100%.  
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Execução de atividades da área de associativismo e organização de moradores: 

 Criação do “Gama” 

Criação de um gabinete de apoio ao movimento associativo itinerante, com o objetivo de 

dinamizar e apoiar as associações em termos de sustentabilidade, através da revitalização das 

mesmas oferecendo um serviço de Consultadoria e divulgando as respetivas atividades. O 

gabinete enquanto espaço físico teve a sua sede no espaço Em Con_tato, contudo a mais-valia 

deste serviço foi a capacidade de itinerância deslocando-se às associações locais. O desvio de 

execução foi de 0%. 

No que diz respeito à dinamização da associação de moradores, a execução da atividade foi 

de 100%. 

3.4.2 - Respostas Sociais Integradas  

 

O balanço de seguida apresentado reflete a intervenção social desenvolvida com os utentes 

das Respostas Sociais Integradas (gabinete de inserção social, cantina social e loja social), no 

decorrer do ano de 2014.  

Durante o ano de 2014 verificou-se um significativo aumento nos pedidos de apoios referentes 

às supracitadas respostas sociais. No Gabinete de Inserção Social foram efetuados cento e 

trinta e sete (137) novos atendimentos, acompanhados oitenta e três (83) titulares dos 

processos da Cantina Social, e foram integrados vinte e quatro (24) agregados familiares na 

Loja Social. 

Os apoios solicitados no Gabinete de Inserção social foram essencialmente de integração na 

Cantina e Loja Social, tendo também sido verificados requerimentos de apoios sociais, tais 

como: apoio jurídico, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, abono de 

família, pré natal, fundo de garantia, reforma de invalidez, reforma de velhice. 

Verificou-se no primeiro trimestre de 2014, um aumento de pedidos de apoio junto do Gabinete 

de Inserção Social, refletido num acréscimo do número de famílias carenciadas que solicitaram 

integração na Cantina Social. Em Março de 2014 foi celebrado um protocolo de colaboração 

com capacidade para sessenta e cinco (65) refeições diárias, tendo sido assim possível à 

instituição dar resposta a um maior número de famílias.  

O gráfico que se segue (Figura 5) apresenta em termos globais, o número de refeições 

mensais fornecidas pela Cantina Social da instituição.  
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Verificou-se que a classe média também passou a recorrer à Cantina Social da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira, reflexo de um país em crise, resultado de um ou dois dos elementos 

do casal terem ficado desempregados ou de estarem numa situação de sobre-endividamento, 

acabando por não ter dinheiro para aquisição de bens alimentares de primeira necessidade.  

Durante o ano de 2014, tal como em anos anteriores, no período de verão, foram efetuadas 

solicitações de apoio por parte de indivíduos sem-abrigo, oriundos da zona interior do país que 

se deslocam até Albufeira à procura de uma vida melhor e oportunidade de trabalho 

maioritariamente na hotelaria. Verificando-se que grande parte das vezes as ofertas de 

emprego não existem, acabam por não ter sequer onde pernoitar, vendo-se obrigados a viver 

na rua e recorrer ao apoio institucional.  

No terceiro trimestre de 2014, a solicitação extrema de apoios sociais por parte de famílias 

economicamente desfavorecidas levou a um acréscimo de apoios ao nível de Cantina Social, 

foi articulado com outras entidades de Albufeira a Integração de agregados familiares noutras 

cantinas, tendo em conta que a da instituição já não tinha viabilidade de acréscimo no número 

de acolhimentos.  

É de salientar a importância da parceria informal existente entre a Santa Casa da Misericórdia 

de Albufeira - GIS e a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos D’Água, em questões 

relacionadas com apoios à medicação (no valor de 50%), deslocação de indivíduos para a sua 

zona de origem e requerimento de declarações necessárias para o desenvolvimento dos 

processos individuais.  

O trabalho desenvolvido pelo projeto Em Con_tato (CLDS) passou a ter um papel fundamental 

no acompanhamento aos utentes, sendo feito um trabalho multidisciplinar, em que cada técnico 

trabalha uma área de intervenção (social/ emprego/formação/aquisição de competências).  
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Figura 5 - Número de refeições mensais servidas pela Cantina Social - Ano 2014 
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Os utentes do Gabinete de Inserção Social participaram na Acão de contacto cidadania e SOS 

Crise, realizadas no espaço Em Con_tato. 

No que respeita à Loja Social, foram apoiados todos os utentes acompanhados no Gabinete de 

Inserção Social, sensibilizando para a valorização e organização dos bens pessoais. 

Em 2014 houve uma grande melhoria na área dos espaços físicos do GIS, tendo sido 

centralizados os espaços de intervenção e atendimento. Como forma a melhorar os serviços 

prestado, a Loja Social tem atualmente uma nova área com duas vertentes (loja de roupas e 

mobiliário, ajudas técnicas) com as condições necessárias para garantir o melhor serviço aos 

utentes apoiados. Para completar este processo de centralização do apoio prestado, tornou-se 

pertinente a criação de um novo espaço físico destinado aos atendimentos sociais. O gabinete 

técnico destinado a este fim, encontra-se agora em área adjacente à dos restantes serviços 

mencionados.  

Ao nível do tratamento de roupas da Loja Social, foi celebrado um protocolo de parceria com a 

empresa Sarah Trading, promovendo a reutilização de materiais têxteis. A recolha é efetuada 

através de colocação de roupas no contentor que se encontra junto da Loja Social. 

 

3.4.3 - Casa de Abrigo 

 

A Casa de Abrigo “A Cegonha”, acolhe Vitimas de violência doméstica, durante um período de 

seis meses, que poderá ser prorrogado após aprovação da Mesa Administrativa. Durante este 

período é elaborado, com a equipa técnica e a utente, um Plano Individual de Intervenção, 

visando a construção de um projeto de vida para as utentes e menores a cargo. 

Durante o ano de 2014, verificou-se a necessidade de alteração dos procedimentos gerais 

associados à Casa de Abrigo. Desde o início da implementação do Sistema de Gestão de 

Qualidade, foram dadas diretrizes no sentido de orientar o desenvolvimento do Plano Individual 

de Intervenção com base nos modelos definidos para a intervenção com crianças e jovens. Em 

2014, depois de uma ação de formação específica na área, a Casa de Abrigo foi identificada 

como uma Resposta Social com intervenção específica com adultos, tendo, desta forma, sido 

alterados os procedimentos para responder a esta nova orientação.  

Foram assim revistos procedimentos inerentes aos Processos de Acolhimento e Plano 

Individual de Intervenção, tendo sido criados e alterados alguns Modelos, nomeadamente 

Ficha de Acolhimento Inicial, Avaliação da Adaptação da utente (realizada um mês após a 

admissão), Ficha de Avaliação Diagnóstica e, com base nesta, o Plano Individual de 

Intervenção.  

No que se refere às condições físicas da Resposta Social, durante o ano de 2014, a Comissão 

para Igualdade de Género (CIG), tendo verificado a necessidade de melhoria das condições de 
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habitabilidade de grande parte das Casas Abrigo, conclusão apresentada após várias visitas 

realizadas, determinou a atribuição de uma verba específica para a realização de benfeitorias 

nas Respostas Sociais com esta tipologia de intervenção.  

Esta verba, garantida pelo facto da maioria das instituições não ter disponibilidade financeira 

para o tipo de intervenção referida, visou a garantia de um acolhimento mais adequado e com 

maiores comodidades, tanto para as vítimas de violência domestica como para os filhos 

menores cargo.  

Com uma periodicidade trimestral, foram enviados, para a entidade financiadora (CIG), 

relatórios de execução, tanto operacionais como financeiros, sendo apresentadas, de forma 

detalhada, a intervenção efetuada.  

Desta intervenção, de realçar as seguintes benfeitorias realizadas:  

 Impermeabilização da cobertura do edifício; 

 Instalação de cozinha totalmente equipada; 

 Melhoria do espaço de arrumação dos quartos das utentes; 

 Melhoria do espaço comum de tratamento de roupas, com a instalação de novos 

espaços de arrumação;   

 Criação de espaços de arrumos nas três instalações sanitárias da resposta social; 

 Substituição de pavimento da área de cozinha e instalações sanitárias.  

A intervenção realizada na área de cozinha permitiu a melhoria das condições de confeção de 

pequenas refeições, através de novos equipamentos, assim como uma organização geral, 

tanto ao nível de utensílios como de produtos alimentares, facilitando as atividades realizadas e 

garantindo as condições de higiene e segurança alimentar necessárias. 

A melhoria dos espaços de arrumação nos quartos das utentes, consistiu na substituição das 

portas dos roupeiros, uma vez que as existentes encontravam-se degradadas. Este processo 

ainda está a decorrer, devido à necessidade de mão-de-obra especializa para a colocação do 

material mencionado, estando prevista a sua conclusão para o primeiro trimestre de 2015.  

A substituição do pavimento da cozinha e instalações sanitárias, melhorou a segurança das 

utentes, uma vez que o existente já apresentada sinais de degradação.  

Todos os espaços de arrumação criados, permitiram a organização de roupas de casa de uso 

comum, permitindo o seu adequado acondicionamento e uma utilização mediante as 

necessidades quotidianas.  

 

Para além do apoio destinado a benfeitorias do espaço físico, foi também atribuído, pelo CIG, 

um financiamento destinado ao Apoio à autonomização das utentes.  
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Referente a este apoio, durante o ano de 2014, foi concedido, a cinco utentes, financiamento 

de três meses de renda de aluguer de habitação, assim como eletrodomésticos, artigos de 

cozinha e valor referente à deslocação para a nova área de residência. 

Ao nível de objetivos de funcionamento, de realçar que os objetivos de integração, social e 

profissional, foram alcançados na sua totalidade e dentro do prazo previsto ( 6 meses), apesar 

das ofertas de trabalho na região do Algarve serem gravemente afetadas pela sazonalidade 

turística, restringindo-se muitas vezes a ofertas na área da hotelaria e restauração.  

 

3.4.4 - ÁREA DA DEFICIÊNCIA E SAÚDE MENTAL 

LAR RESIDENCIAL "S. VICENTE" 

O plano de atividades, definido para a Resposta Social Lar Residencial, previa duas áreas de 

intervenção distintas, uma referente ao funcionamento global da Resposta Social e a segunda 

referente às atividades inerentes ao Plano de Desenvolvimento Pessoal dos utentes.  

No que se refere à intervenção global do Lar Residencial, durante o ano de 2014 foi efetuado 

um levantamento de necessidades visando dois objetivos diferentes:  

 Reestruturação do espaço físico afeto ao Lar Residencial, englobando a área adjacente 

ao atual edifício, a qual se encontra sem uso específico;  

 Melhoria das condições físicas de funcionamento na área atual, garantindo condições 

que permitam manter/melhorar a qualidade de vida dos utentes, através de 

intervenções de manutenção e reparação.  

No que se refere ao primeiro objetivo, foram reunidas as peças necessárias à elaboração de 

um projeto arquitetónico que correspondesse às necessidades de funcionamento, 

nomeadamente no que se refere à garantia da capacidade de ocupação adequada ao número 

de utentes constantes em acordo de cooperação e contemplando a criação de uma área para 

atelieres de ocupação, destinados aos utentes do Lar Residencial e com possibilidade de 

abertura à comunidade, tendo como condição de admissão ser pessoa com deficiência.  

Relativamente ao segundo objetivo, já no segundo semestre do ano, foi efetuado um 

levantamento das necessidades de intervenção ao nível da manutenção de espaços comuns e 

quartos de utentes.  

Do levantamento efetuado, recorrendo aos serviços de manutenção interna, foi dado início à 

execução das necessidades de intervenção identificadas, tendo a execução da sua maioria 

transitado para o ano de 2015.  
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Ainda no que se refere à necessidade de melhoria das condições de vida dos utentes do Lar 

Residencial, de salientar a realização de várias intervenções ao nível da pintura e criação de 

motivos decorativos que, para além de terem como objetivo tornar o meio mais apelativo e 

capaz de transmitir a sensação de bem-estar, têm também função de estimulação sensorial 

dos utentes, com maior incidência nos mais dependentes.  

No Plano de Atividades, encontrava-se ainda prevista uma intervenção na área exterior visando 

a melhoria das acessibilidades. Este objetivo transitou para o ano de 2015, tendo sido 

englobado no Plano de intervenção geral, o qual será desenvolvido visando a melhoria da 

qualidade do serviço prestado nesta área e adequando o mesmo às diretrizes legais 

apresentadas para Lares Residenciais na área da deficiência. O início do novo Quadro 

Comunitário de Apoio - Portugal 2020, previsto para 2015, reforçou a decisão de adiamento da 

concretização deste projeto, visando assim o beneficiar de apoio financeiro para o 

desenvolvimento das melhorias já identificadas e mencionadas.  

Também mencionado em Plano, encontrava-se o desenvolvimento de atividades de angariação 

de fundos que viabilizassem a aquisição de uma carrinha adaptada para pessoas com 

mobilidade reduzida. Neste âmbito, a resposta social participou ativamente nas atividades 

desenvolvidas pela instituição para concretização deste objetivo. Tal como referido no Ponto 

2.2, muito embora ainda não tenha sido obtido o valor global necessário para aquisição da 

carrinha, o valor atingiu, em dezembro de 2014, os 60% do total necessário, pelo que a 

estratégia será alargada ao ano de 2015.  

No decorrer das atividades realizadas com utentes, foi efetuada uma aposta na divulgação das 

mesmas, procurando assim uma maior sensibilização da comunidade, em relação à premente 

necessidade de um transporte adaptado às necessidades dos utentes desta Resposta Social, 

permitindo assim uma maior interligação com a comunidade, associada a uma maior 

socialização e minimização da exclusão social.  

 

 

No que diz respeito ao funcionamento interno do Lar foram efetuadas algumas melhorias ao 

nível dos instrumentos de trabalho e fichas de registos, tendo-se procedido à reformulação de 

documentos estratégicos na intervenção direta com utentes, como é exemplo o Plano 

Individual e da Ficha de Avaliação Diagnóstica.  

 

Os processos individuais dos utentes começaram a ser restruturados com base nas 

orientações definidas no Manual da Qualidade e nas orientações dadas na ação de 

acompanhamento da Segurança Social, tendo sido alterada a estrutura de organização do 

mesmo.  

Procedeu-se ainda à atualização da lista de espera, uma vez que os pedidos existentes eram 

bastante antigos e tendo havido a necessidade de efetuar uma reapreciação/reavaliação das 

situações dos candidatos inscritos.  
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UNIDADE DE VIDA APOIADA E FORUM SOCIO-OCUPACIONAL "CASA DA 

PAZ" 

A Unidade de Vida Apoiada e Fórum Sócio – Ocupacional, inseridos no equipamento Casa da 

Paz, são duas respostas sociais orientadas para utentes com doença do foro psiquiátrico, em 

parceria com Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Faro e a Administração 

Regional de Saúde do Algarve, enquadradas pelo Despacho Conjunto nº 407/98.O Acordo de 

Cooperação celebrado com as entidades supramencionadas abrange vinte utentes na resposta 

social - Unidade de Vida Apoiada e no Fórum Sócio Ocupacional trinta utentes. Atualmente, as 

vagas da Unidade de Vida Apoiada, encontram-se totalmente preenchidas, encontrando-se em 

falta, a 31 de dezembro de 2014, o preenchimento de duas vagas no Fórum Sócio 

Ocupacional, sendo que duas das vagas ocupadas não são comparticipadas pela Segurança 

Social. 

Nas respostas Sociais mencionadas, ano de 2014, caracterizou-se pela introdução de 

mudanças que se traduziram em mais-valias no impacto da promoção da qualidade de vida 

dos utentes quer, no funcionamento do equipamento. A reorganização e redefinição de funções 

da equipa técnica permitiu a formação de uma equipa multidisciplinar cada vez mais consciente 

das metas e objetivos pretendidos, de forma a ir ao encontro das necessidades diárias 

emergentes.  

 

Em 2014, uma das apostas foi o cumprimento do quadro de pessoal, definido em acordo de 

cooperação com o Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Faro e a Administração 

Regional de Saúde do Algarve, com a admissão de uma Animadora Sócio Cultural, Ajudantes 

de Apoio à Deficiência e admissão de um estágio Profissional na área da Terapia Ocupacional, 

o que acrescentou valor à equipa multidisciplinar. 

 

De acordo com a planificação de 2014, foram efetuadas obras de manutenção/beneficiação do 

edifício, com a adequação dos serviços do equipamento às necessidades dos utentes. Deste 

modo, foram redefinidos e dinamizados novos espaços a nível de salas de convívio/lazer e de 

realização de atividades, o que permitiu um maior conforto, segurança e mobilidade, quer ao 

nível dos utentes, quer ao nível dos procedimentos de trabalho dos colaboradores. 

 

Em 2014, foi dada continuidade aos procedimentos legais iniciados no ano anterior, com o 

objetivo do cumprimento de todos aqueles que se encontram inerentes ao desenvolvimento da 

atividade do equipamento. Este processo foi iniciado com a Declaração de Interesse Público do 

equipamento por parte da Camara Municipal de Albufeira e pelo pedido de alteração do Plano 

Diretor Municipal, que se encontra atualmente em curso. 
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Decorrente do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para a implementação do Sistema de 

Gestão de Qualidade (SGQ), foram identificadas algumas discrepâncias face ao referencial 

normativo e à legislação aplicável, que têm vindo a ser trabalhadas e colmatadas ao longo do 

ano. Verificou-se a conceção/revisão de algumas estruturas documentais de suporte do SGQ, 

com a reformulação da Ficha de Avaliação Diagnóstica, Plano Individual do utente e de 

documentos de registo inerentes ao Processo de Enfermagem. 

 

A nível do cumprimento do Plano de Desenvolvimento Pessoal (PADP), com o tema “Costumes 

e Tradições Algarvias”, podemos considerar que o mesmo foi cumprido 90% do proposto, 

sendo que este foi sendo alterado e reavaliado sempre que necessário, considerando as 

necessidades específicas dos nossos utentes. A atividade de maior alcance e relevo a destacar 

foi a participação na Comemoração do Dia da Saúde Mental, promovido pelo Programa 

Nacional para a Saúde Mental no Teatro Locomotiva em Coimbra com a peça “Indiferenças”.   

Durante o ano de 2014, a Casa da Paz - Unidade de Vida Apoiada/Fórum Sócio Ocupacional 

manteve a sua disponibilidade para colaborar com outras entidades, no sentido da 

solidariedade e do bem comum, existindo um reforço das parcerias com o Centro Comunitário 

e Junta de Freguesia de Paderne e a manutenção dos Protocolos de Cooperação Desportiva 

com o Pavilhão Desportivo de Paderne e Piscinas Municipais pertencentes à Camara Municipal 

de Albufeira.                                                                                                     

3.4.5 - ÁREA SÉNIOR 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS "O ROSEIRAL" 

O ano de 2014 foi pautado por diversos acontecimentos relevantes na ERPI Estrutura 

Residencial para pessoas Idosas (ERPI) – O Roseiral, quer ao nível de recursos humanos quer 

ao nível da estrutura física do espaço. 

No primeiro trimestre de 2014, ocorreu uma reestruturação de recursos humanos, 

nomeadamente a contratação de uma técnica na área da psicologia e a contratação, após um 

estágio profissional, de uma técnica na área da animação sociocultural. 

O completar da equipa multidisciplinar verificou-se durante o segundo semestre do ano, 

quando o acompanhamento por parte da técnica de Terapia da Fala passou a ser efetuado 

com uma periodicidade semanal. Do trabalho desenvolvido pelos vários elementos da equipa, 

de realçar o acompanhamento diferenciado aos utentes (áreas distintas de intervenção), maior 

organização dos serviços prestados e capacidade em diagnóstico ao nível das problemáticas, 

identificando as necessidades e propondo ações terapêuticas adequadas. 

A atual equipa técnica foi também uma mais-valia junto da equipa de Ajudantes de Lar e 

Centro de Dia, tendo sido possível o desenvolvimento de formação e informação interna 
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específica e direcionada, visando a aquisição das competências necessárias para fazer face a 

problemáticas diárias. Durante o ano foram desenvolvidos temas em contexto formativo, com 

base em questões e lacunas apresentadas pela própria equipa de ajudantes de lar, tendo 

assim sido possível a aquisição de novas competências adequadas às necessidades da 

Resposta Social.   

O reforço da equipa técnica, permitiu ainda uma melhoria significativa na organização dos 

processos clínicos e execução dos Planos Individuais dos utentes.  

Para além das alterações do quadro de pessoal, existiu igualmente uma beneficiação dos 

espaços no interior do edifício. Seguindo orientações da Segurança Social, foi possível manter 

o número de utentes em acordo de cooperação, garantindo também todas as condições de 

trabalho às equipas. Relativamente à reestruturação do espaço físico da Estrutura Residencial 

é de realçar a melhoria das condições nos quartos de utentes, assim como, a criação de novos 

espaços destinados ao armazenamento de bens de gestão comum.  

Da reestruturação descrita resultou a criação de dois novos quartos, sendo um individual com 

casa de banho privativa e outro duplo. Houve igualmente a preocupação de restruturar as 

instalações sanitárias do gênero feminino, respeitando os critérios necessários respondendo às 

necessidades dos utentes. Foi também construído um novo cabeleireiro, tendo o antigo espaço 

sido reconvertido numa sala de banhos assistidos, essencial à atividade de higiene dos 

utentes.  

O melhoramento das instalações do refeitório/sala de convívio e a construção de um espaço 

direcionado para o descanso dos utentes do centro de dia, por questões de gestão 

institucional, transitaram como objetivos a serem atingidos durante o ano de 2015. 

Ainda no campo de alterações das infraestruturas é de referir a intervenção efetuada na área 

de cozinha, tendo esta sofrido obras de reestruturação que permitiram a sua transformação 

numa cozinha centralizada de afetação a toda a instituição. Tendo deixado de ser um espaço 

de utilização exclusiva da ERPI, transformou-se numa estrutura que visa responder às 

necessidades, ao nível alimentar, de praticamente todas as Respostas Sociais.  

No ano transato, a resposta social integrada na ERPI, Centro de Dia, recebeu igualmente 

diretrizes por parte da Segurança social, tendo sido viabilizado um acordo de cooperação para 

quarenta e cinco utentes. Tendo em conta a realidade da referida Resposta Social foi proposto, 

no final do ano de 2014, um acordo para onze utentes, adequando os recursos humanos e as 

atividades dirigidas para esta ocupação, sendo as mesmas transversais à ERPI. 

Ao nível das atividades com os utentes, o ano de 2014, reflete não só o empenho da equipa no 

seu objetivo principal – promoção do conhecimento e compreensão na área das demências e 

problemáticas associadas, mas também o seu envolvimento em atividades que favoreceram o 
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sentido de organização/sustentabilidade e, igualmente na criação de espaços adequados às 

necessidades e conforto dos utentes. 

Atividades Formativas e de Prevenção 

Em 2014, no que diz respeito às necessidades formativas, foi iniciada uma ação de formação 

com dois módulos “Ética e sigilo profissional” e “Prevenção de quedas”. Os formadores para 

esta ação foram elementos da equipa técnica, tal como referido anteriormente, tornando-se 

uma mais-valia na redução de custos e no estabelecimento de confiança entre os elementos 

das duas equipas (equipa técnica -formadores e equipa de ajudantes de lar - formandos). 

A ação de formação foi iniciada apenas no mês de Dezembro, devido a fatores limitativos 

inerentes tanto à Gestão de Recursos Humanos, como Gestão dos Espaços Físicos. Após as 

obras de intervenção, já mencionadas, o espaço para desenvolvimento formativo foi 

identificado estando plenamente adaptado à atividade formativa. A Gestão de Recursos 

Humanos encontra-se a ser trabalhada, de forma a dar continuidade ao Plano formativo 

previsto para 2014/2015, garantindo a formação em horário laboral e presença, em simultâneo, 

de uma equipa que assegure o correto cuidado dos utentes.  

Ao longo do ano de 2014, o corpo técnico do Roseiral frequentou várias formações na área da 

saúde nomeadamente na demência, cuidados paliativos, CIF (Classificação internacional da 

funcionalidade) e estimulação cognitiva. Estas formações revelaram-se fundamentais para a 

equipa que assimilou os respetivos saberes, permitindo diariamente aplicar os conhecimentos 

adquiridos, proporcionando também a convicção aos técnicos da importância de investirem na 

área da saúde com a população sénior. 

No que se refere às condições que promovem a segurança dos utentes, a maior preocupação 

passou por apresentar os constrangimentos existentes na segurança da ERPI, os quais se 

prendem essencialmente ao facto do exterior não se encontrar delimitado, o que poderá por em 

risco a segurança dos utentes.  

Atividades de Desenvolvimento Interno da Resposta Social 

Relativamente à sustentabilidade financeira, o acompanhamento periódico dos resultados, 

previsto através de análises periódicas a serem realizadas entre o departamento financeiro e a 

direção técnica da Resposta Social, transitou para o ano de 2015, altura em que o 

Procedimento de Gestão Financeira e software de base à análise, já se encontrarão instalados, 

permitindo uma verificação trimestral de resultados e a definição estratégica a ser seguida 

mediante os mesmos.  

Como projeto de angariação de fundos, visando o reforço da sustentabilidade financeira da 

Resposta Social, surgiu a possibilidade da execução de uma agenda personalizada da Santa 

Casa da Misericórdia de Albufeira. Esta ideia surge após a sessão fotográfica realizada aos 

idosos da ERPI, pela fotógrafa Sandra Ventura, sendo que se trata de um trabalho ainda em 
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fase de execução, pois foi considerada uma mais valia enriquecer o mesmo, associando ao 

registo fotográfico um testemunho de vida do próprio utente.  

Durante o ano de 2014, além do que estava determinado no Plano de Atividades de 

Desenvolvimento Pessoal, foram realizadas um número de atividades extra plano, as quais 

foram relevantes e essenciais para a satisfação dos utentes, sendo de seguida referidas 

algumas das mais significativas.  

Atividades de Caráter Pessoal e Social 

Tendo presente os objetivos das atividades desenvolvidas, foi possível proporcionar aos 

utentes o convívio com outras instituições e com a comunidade e promover o contato com o 

exterior, contrariando o desenraizamento social dos idosos, realizando-se várias atividades 

lúdicas/culturais, nomeadamente caminhadas na baixa de Albufeira, visitas à feira agrícola 

Ovibeja na cidade de Beja e às construções de areia- Fiesa, ao Zoomarine e passeios pela vila 

típica do Algarve- Alte.  

Proporcionamos ainda aos utentes da ERPI duas atividades ligadas à agricultura, dinamizada 

no Espaço Bússola, onde os utentes voltaram ao passado tendo a oportunidade de colher 

frutos e legumes. Em atividades não previstas em plano, também se salienta uma atividade 

desenvolvida pelo Lar Residencial "S. Vicente", onde em conjunto foi possível partilhar 

histórias, contos e anedotas.  

A Risoterapia, a apresentação do Coro de Paderne e uma sessão fotográfica realizada, por 

Sandra Ventura, aos utentes da ERPI, foram atividades igualmente lúdicas, realizadas no 

interior da instituição, onde os grandes objetivos passaram por dar a conhecer aos 

intervenientes uma terapia diferente e proporcionar momentos de descontração e alegria, 

contribuindo para elevar a auto - estima de cada participante. 

Relativamente a atividades de caráter educativo, foram realizadas algumas atividades com o 

objetivo de promover a comunicação e a convivência com outros idosos, evitando assim o 

isolamento.  

 

Essas atividades passaram pela celebração do dia do amigo onde foi realizada um “Árvore da 

Amizade” com as fotografias de todos os utentes da ERPI e centro de dia, a Guarda Nacional 

Republicana de Albufeira apresentou-nos uma ação de prevenção sobre Burlas a idosos, 

criámos também as “Conversas com…”, um espaço de reflexão e discussão de temas 

sugeridos pelos utentes e por fim foi efetuada uma visita à Biblioteca Municipal de Albufeira 

onde foi dada a oportunidade de conhecer o espaço e partilhar provérbios, adivinhas e saberes 

de antigamente.  

De salientar, que foram valorizadas todas as etapas de vida dos idosos através de sessões “As 

Memórias Interpretadas” que tiveram como base o reativar de memórias positivas relacionadas 

com o passado ativo de cada um, tendo sido possível o reviver das suas histórias de vida, 
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recordações, confidencias que se traduziram em interessantes trocas de ideias e numa recolha 

de dados riquíssima para, num futuro próximo, serem divulgados os respetivos testemunhos 

para os elementos que constituíram o grupo nestas sessões e para a comunidade em geral. 

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIARIO 

De acordo com os normativos e legislação em vigor, o SAD é definido como a Resposta Social 

que presta cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicilio, em 

situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a realização das 

atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito. 

A prestação de cuidados no domicílio tem sido cada vez mais considerada e defendida, como a 

resposta mais adequada às necessidades das famílias ou indivíduos que se encontrem em 

situação de dependência e que pretendam permanecer no seu domicílio, mantendo-se no seu 

meio ambiente, sozinhos ou no conforto do seio familiar. 

Desta constatação surge a necessidade da elaboração de um diagnóstico que identifique as 

necessidades dos utentes no que respeita aos cuidados, assim como relativamente à 

qualidade dos mesmos. 

Assim, no ano de 2013 foi elaborado, pela Equipa Técnica do SAD, um levantamento das 

necessidades referidas, identificando como principais prioridades para o serviço: 

 Reforço do quadro técnico imputado à Resposta Social. Esta necessidade foi referida 

em relatório de acompanhamento técnico, elaborado pela Segurança Social, visando 

um acompanhamento mais próximo do quotidiano dos utentes e dos serviços, 

estabelecendo uma relação empática e de confiança entre as duas partes;  

 Reforço quadro de pessoal auxiliar. Esta prioridade tinha como principal objetivo 

garantir um serviço com maior qualidade, respeitando a dignidade e individualidade de 

cada utente; 

 Investimento na formação do pessoal auxiliar, no que respeita às questões de 

humanização dos serviços; 

 Delimitação da área de abrangência geográfica dos serviços, como meio de 

rentabilização de recursos quer físicos, quer humanos, refletindo-se numa minimização 

de custos e melhoria da qualidade do serviço prestado.  

 

 Com base nos pontos mencionados, foi delineado o Plano de Atividades a ser seguido em 

2014, o qual teve como principais objetivos a serem alcançados:  

 Promoção e a reestruturação dos serviços e das equipas de trabalho; 
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 Desenvolvimento de competências na área das demências e problemáticas 

associadas, contribuindo para uma prestação de cuidados mais adequada; 

  Organização geral do serviço, que permitisse a prestação de um serviço de qualidade, 

garantindo em simultâneo a sustentabilidade financeira da Resposta Social.  

 

Desta forma, foi efetuada a reorganização da equipa auxiliar, tendo sido definidas funções 

específicas para o desenvolvimento da atividade em contexto de domicílio.  

Os horários da atividade de SAD foram alterados para que os serviços prestados garantissem 

o respeito pela dignidade dos utentes, minimizando a alteração dos seus hábitos quotidianos, 

principalmente no que se refere ao serviço de alimentação e cuidados e higiene.   

Consciente do aumento de casos de demência e problemáticas associadas, na população 

sénior, acompanhada pelo SAD, foi definido como objetivo o desenvolvimento de competências 

que permitissem uma abordagem correta em situações que revelassem sinais da problemática 

referida. Neste sentido foi iniciado a um programa formativo, o qual terá continuidade em 2015, 

que visa dotar os colaboradores desta Resposta Social de competências que os permitam agir 

perante este tipo de situações.  

No decorrer da reorganização de recursos humanos, foram também executadas as alterações 

previstas ao nível da delimitação da área geográfica de atuação do serviço, passando o mesmo 

a abranger apenas as freguesias de Albufeira/Olhos d´Água, Ferreiras e Guia.  

Relativamente à frota automóvel afeta ao serviço, foram considerados dois pontos de 

intervenção: a aquisição de dois veículos totalmente adaptados à atividade e melhoria do 

grafismo utlizado na identificação dos mesmos.  

Os novos veículos foram adquiridos no início do segundo semestre, tendo a sua utilização sido 

iniciada já com um grafismo que pretende refletir uma nova imagem da atividade, servindo em 

simultâneo como um meio de divulgação ativo da Resposta Social, visando assim um aumento 

do número de candidatos/utentes beneficiários deste serviço.  

A par da divulgação feita nas carrinhas do serviço, foi também efetuado um reforço na 

divulgação através dos meios de comunicação da instituição, nomeadamente através da rede 

Social e site institucional.  

Para reforço da equipa técnica, foi apresentado um estágio profissional na área de Educação 

Social, o qual desenvolveu a sua atividade integralmente na Resposta Social em referência. 

Ainda relativo a este ponto, foi também considerada a imputação de uma Técnica na área da 

Psicologia Clínica, tendo esta ficado responsável pelo acompanhamento individual dos utentes 

que, após diagnóstico de avaliação, evidenciavam necessidade a este nível.  
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Este reforço técnico pretendeu demonstrar uma diferenciação qualitativa do serviço prestado, 

tendo também sido disponibilizados outros serviços, nomeadamente na área de cuidados de 

enfermagem e teleassistência.  

Todas as alterações mencionadas, permitiram o aumento da qualidade de serviço, refletida no 

índice de satisfação de utentes, o qual foi avaliado através de inquérito. De realçar ainda a 

maior proximidade da equipa, tanto técnica como de intervenção direta, aos utentes, o que 

permitiu desenvolver estratégias de atuação adequadas às necessidades específicas de cada 

um. 

Considera-se assim que, a estratégia adotada para 2014 revelou-se adequada, tanto no que se 

refere na qualidade do serviço, como ao nível de resultados financeiros, existindo no entanto, a 

necessidade de reforçar medidas de controlo de qualidade e gestão financeira, para que a 

sustentabilidade do serviço esteja garantida.  

 

3.4.6 - ÁREA EDUCACIONAL 

Creche “ Tempos de Infância” 

Para a creche “Tempos de Infância” os principais objetivos definidos para o ano de 2014 

relacionavam-se com a garantia da satisfação dos clientes/utentes e uma restruturação na 

definição dos Processos Operacionais inerentes ao funcionamento da creche.  

No que se refere ao primeiro objetivo, foi aplicado, durante os meses de julho e agosto, um 

questionário de avaliação de satisfação do utente/cliente aos encarregados de educação dos 

quarenta e cinco utentes a frequentar a Creche. Dos quarenta e cinco questionários entregues 

foram devolvidos vinte e três. O questionário estava dividido em dois grupos de respostas: o 

primeiro grupo, dividido por cinco temas, pretendia avaliar o grau de satisfação numa escala de 

1 a 5. O segundo grupo englobava questões de resposta múltipla.  

No primeiro tema de questões pretendeu-se analisar o grau de satisfação relativamente às 

instalações, equipamentos e sinalética. Neste grupo 50% dos encarregados de educação 

atribuíram um grau de satisfação 5. Analisando as respostas a este grupo, verificamos no 

entanto que, dos cinco temas este foi o que apresentou a maior percentagem de respostas 

com a classificação de nível 3. Sendo de considerar os 26% à pergunta “as instalações da 

creche são atrativas”, os 13% “o espaço destinado às refeições é amplo e arejado” e os 17% “o 

mobiliário e materiais são adequados ao uso pelas crianças”. No segundo grupo de questões 

70% dos inquiridos classificou de nível 5 o grau de fiabilidade da Creche, sendo de realçar os 

resultados das perguntas relativas à execução das atividades e do horário de funcionamento, 

ambos com 76% dos resultados com classificação 5. No terceiro grupo e com o objetivo de 
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avaliar a competência técnica, 70% dos encarregados de educação considerou com a 

classificação 5 que pessoal tem formação técnica necessária e gosta do trabalho que realiza. 

Apenas 8,7% dos inquiridos classificou este tema com 3 valores. No quarto grupo de questões, 

relativas à responsabilidade e recetividade, 70% dos inquiridos classificou a Creche de nível 5, 

sendo de realçar as percentagens às perguntas “confio na Creche” com 78% e “as instalações 

estão sempre limpas” com 74%. No entanto, 13% dos encarregados de educação classificou 

de nível 2 o serviço de refeições. Relativamente ao grupo 5, 68% dos inquiridos classificou de 

nível 5 o atendimento e comunicação da Creche, sendo de destacar que 83% “já foi convidado 

para atividades na creche” e 78% quando contacta a creche é bem atendido e considera ser 

fácil contactar o responsável da Creche. No entanto, 13% dos inquiridos considerou com um 

grau de satisfação 3, a realização de reuniões.  

No segundo grupo de respostas 100% dos inquiridos recomendariam a Creche e 100% se 

tivesse possibilidade não mudaria de Creche. Relativamente à pergunta “quando inscrevi o 

meu educando na Creche fi-lo porque” 39% dos encarregados de educação respondeu “foi-me 

recomendado”, 26% “o conjunto de serviços oferecidos respondia às minhas necessidades”, 

30% porque era próximo do local de trabalho e de residência e apenas 4,3% porque não tinha 

outra alternativa. 

No geral, os resultados apresentados estão de acordo com os objetivos definidos e revelam o 

esforço e empenho desenvolvido pelos colaboradores da Creche “Tempos de Infância”. É 

ainda demonstrada a necessidade de melhorar as instalações e de substituir alguns 

equipamentos da Resposta Social, objetivo apresentado no plano de atividades de 2015. 

Relativamente à redefinição dos Processos Operacionais de funcionamento, de referir que esta 

tornou-se pertinente por se verificar que o número de processos previamente definidos, 

refletiam-se numa duplicação de informação, tornando o Sistema de Gestão da Qualidade 

muito pesado quando da necessidade de verificação das Metas definidas para cada processo. 

Neste sentido e após análise detalhada dos pontos em sobreposição, foram definidos, como 

processos operacionais das creches da instituição: Gestão de Candidatura e Admissão, Gestão 

das Atividades Pedagógicas e Gestão de Cuidados Pessoais e de Saúde. 

Muito embora já se encontrem definidos, tendo em conta o objetivo de uniformização 

pretendido para as duas creches da instituição, a descrição dos processos e procedimentos 

associados, ainda se encontram em fase de elaboração, pretendendo-se no segundo semestre 

de 2015, que os mesmos sejam apresentados para aprovação.  

Ainda referente à reestruturação mencionada, foram também alterados alguns Modelos 

associados aos Processos e Procedimentos, nomeadamente: Contrato de Prestação de 

Serviços, Ficha de Inscrição, Ficha de Avaliação Diagnóstica, Registo de Entradas e Saídas, 

Registo de Cuidados Pessoais, Programa de Acolhimento Inicial, Perfil de Desenvolvimento, do 

Projeto Pedagógico de Sala e do Plano de Atividades de Sala.  
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Cumprindo o requisito legal referente ao Sistema de Gestão da Qualidade foi também 

desenvolvido o Plano Individual referente a todos os utentes e realizadas reuniões individuais 

com os seus Encarregados de Educação de forma a dar conhecimento do previsto no mesmo.  

Também previsto para 2014, encontrava-se previsto um reforço referente à divulgação e 

publicitação da creche, visando a garantia futura de procura do serviço desta Resposta Social. 

Desta forma, durante o ano foram realizadas algumas atividades como as festas de natal e de 

final de ano letivo abertas a toda a comunidade, assim como, publicação na Rede Social 

institucional (facebook) de várias atividades desenvolvidas com os utentes. De forma a 

promover o aumento de inscrições, foi solicitado um orçamento para a colocação de uma lona 

publicitária no espaço exterior da Creche, não tendo este sido viabilizado pelo custo associado 

ao mesmo ter sido considerado elevado. No plano de 2014 encontrava-se definida ainda a 

elaboração e distribuição de flyers. Constatando-se que o interesse em realizar esta atividade 

era comum a várias respostas sociais, tomou-se a iniciativa de uniformizar a criação dos flyers, 

tendo a sua elaboração e distribuição transitado para o Plano de Atividades de 2015, sendo 

este um dos objetivos principais. 

No plano de atividades de 2014 encontrava-se definido como objetivo o melhoramento e 

substituição de alguns recursos físicos da Creche. Foi diagnosticada como situação prioritária a 

reparação do isolamento da cobertura do edifício. Foram solicitados vários orçamentos, no 

entanto apenas uma empresa apresentou o orçamento da reparação. Este apresentava valores 

bastante elevados, os quais foram incompatíveis com a disponibilidade financeira da 

instituição. Tendo em conta, a importância desta reparação e o diagnóstico de outras situações 

de importante resolução e com um elevado custo associado foi definido como um objetivo 

principal para o plano de atividades de 2015, uma intervenção na melhoria dos recursos físicos 

e estruturais da Creche, procurando uma parceria com a Câmara Municipal de Albufeira. Foram 

desenvolvidas algumas atividades de angariação de fundos como o cabaz de natal e a 

banquinha de natal. Com a recolha de fundos foi possível adquirir brinquedos e materiais 

didáticos, livros e uma televisão. Durante o ano foi ainda oferecida uma televisão, tendo sido 

doada pela empresa Fnac do AlgarveShopping. 

Centro Infantil "Quinta dos Pardais" 

O ano de 2014 significou, para o Centro Infantil “Quinta dos Pardais”, o início de uma grande 

reestruturação, que irá continuar em 2015 e a qual tem como principais objetivos o equilíbrio 

financeiro, a sustentabilidade do Centro e dar uma maior resposta educativa de acordo com as 

solicitações da comunidade ao nível de Creche, assegurando as condições de bem-estar dos 

utentes/clientes, através da prestação de um serviço eficiente e adequado.  

Todo o espaço físico (exterior e interior) necessitava ser intervencionado, pois o equipamento 

revelava o desgaste inerente a dezoito anos de funcionamento contínuo, sem nunca ter sido 

alvo de intervenções de fundo. No plano de atividades para 2014 encontrava-se previsto, o 
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melhoramento/reorganização do espaço físico exterior, mas tendo em conta a necessidade de 

licenciamento e a urgência na alteração das condições físicas de alguns espaços interiores 

nomeadamente do chão das salas de atividades, foi dada prioridade às alterações internas 

deixando o espaço exterior para uma intervenção posterior, a qual se encontra prevista para o 

segundo semestre de 2015. 

Identificadas como uma prioridade, as obras de qualificação referidas, foram contempladas no 

FRSS da instituição, tendo como um dos principais objetivos garantir um serviço de qualidade e 

reunir todos os requisitos legais exigidos para a obtenção da licença de utilização do 

equipamento.  

Desta forma, durante o ano de 2014 deu-se início a esta intervenção, procedendo-se a obras 

de requalificação/beneficiação de três salas: duas salas de atividades que servem a resposta 

social de Jardim de Infância e uma na resposta social de Creche. Foram realizadas obras de 

fundo nas instalações sanitárias onde foram substituídos os azulejos e o chão. Foi também 

colocado um duche numa das instalações sanitárias de uma sala de Jardim de Infância, tal 

como é exigido por lei; nas salas de atividades e hall de entrada, as paredes foram pintadas, 

ficando cada sala com uma faixa de uma cor diferente, os painéis para trabalhos foram 

renovados, assim como o chão. Foi também adquirido novo mobiliário (estantes e armários) e 

materiais didáticos para as salas de Jardim de Infância, visto os que aí existiam se 

encontrarem obsoletos.  

Visando a elaboração de um Projeto de licenciamento com alterações dos espaços interiores 

do Centro Infantil, para uma melhor rentabilização dos mesmos e futuro aumento da 

capacidade da resposta social de Creche, foram realizadas diversas reuniões com técnicos dos 

serviços da Segurança Social (Centro Distrital de Faro) e da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (Direção de Serviços da Região Algarve). 

As reuniões mencionadas realizaram-se a partir de Abril, tendo culminado com o parecer 

favorável do Instituto da Segurança Social (Centro Distrital de Faro) a 18 de Agosto, 

viabilizando a execução das obras para as alterações necessárias. Este procedimento foi 

essencial para responder às reais necessidades da comunidade, tendo existido outro objetivo 

subjacente e de elevada importância: a revisão dos Acordos de Cooperação. Com base na 

baixa frequência de utentes de ensino pré-escolar, verificada nos últimos anos, resultante da 

resposta concorrencial dada pelas escolas públicas do Concelho e confrontado com os 

números da resposta social de Creche, onde se verificam constantes solicitações de inscrições, 

foi feito um pedido de revisão dos Acordos de Cooperação das Respostas Sociais em questão. 

Desta forma, o acordo de pré-escolar foi revisto em baixa, tendo passado de 75 utentes 

abrangidos para 50, tendo os montantes que ficaram disponíveis sido utilizados para a revisão 

do acordo de Creche, que aumentou de 50 para 67 utentes.  

Outro ponto essencial para o equilíbrio financeiro, tendo em conta os resultados negativos 

verificados nos últimos anos, encontra-se diretamente relacionado com os Recursos Humanos 



Balanço de Atividades e Exercício Económico 2014 
 

40 
 

afetos ao Centro Infantil. Tornou-se, assim, imperativo que a Resposta Social desenvolvesse 

um conjunto de medidas com vista à sua sustentabilidade, as quais passaram pela adequação 

da equipa de colaboradores às necessidades existentes. Neste sentido, uma vez que o número 

de encarregados de educação que expressaram a necessidade de existência de um horário de 

funcionamento alargado, não correspondia ao mínimo necessário para a solicitação de um 

funcionamento com esta característica atípica, foi deliberado o encerramento do Centro Infantil 

aos fins de semana, passando o horário semanal a ser de onze (11) horas diárias. Esta 

medida, prevista no FRSS, permitiu uma rentabilização da equipa de colaboradores existentes, 

visando a prestação de um serviço de qualidade, cumprindo os requisitos legais em relação a 

este ponto.  

A redefinição de processos operacionais do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), foi um 

dos objetivos apresentados no Plano de 2014. Tal como já referido na Resposta social Creche 

"Tempos de Infância", existiu uma simplificação do sistema e a diminuição do número de 

processos, sendo que, se encontram em fase de desenvolvimento a sistematização dos 

processos e procedimentos, de forma a serem apresentados para aprovação durante o 

segundo semestre de 2015.  

Relativamente ao Modelos alterados, é de referir que essas modificações incidiram nos 

Modelos nos utilizados na fase de candidatura, admissão e acolhimento dos utentes, 

nomeadamente: Ficha de Inscrição; Ficha de avaliação diagnóstica; Contrato de prestação de 

serviços; Programa de acolhimento inicial; Planificação semanal; Plano individual; Perfil de 

desenvolvimento e Registos de entradas e saídas.  

Ainda referente ao SGQ, visando uma melhoria continua, avaliou-se o grau de satisfação dos 

colaboradores da Resposta Social e dos utentes, para tal foram elaborados e tratados os 

resultados obtidos nos inquéritos de satisfação.  

Relativamente à satisfação de colaboradores na avaliação efetuada em Abril, concluiu-se que, 

na sua maioria, os colaboradores encontram-se satisfeitos, tanto com a equipa com que 

trabalham como com as condições dadas pela entidade patronal, no entanto, consideram que 

as instalações e equipamentos onde trabalham poderiam ser melhoradas, assim como 

deveriam ser mais apoiados pela entidade patronal. No final do ano letivo, foram também 

aplicados inquéritos aos pais, de forma a avaliar o grau de satisfação dos utentes/clientes da 

Resposta Social. Com este inquérito, pretendeu-se verificar a opinião em relação aos serviços 

prestados, nomeadamente ao nível das instalações, fiabilidade, competência técnica, 

responsabilidade, atendimento e comunicação. Dos 100 inquéritos entregues foram devolvidos 

44, o que nos demonstrou pouco interesse por parte da maioria dos utentes/clientes face a esta 

iniciativa. No entanto, foi possível tirar algumas elações: à altura do inquérito, os clientes 

estavam satisfeitos com o atendimento prestado no Centro Infantil demonstrando também a 

confiança nas competências da equipa técnica ao nível do trabalho realizado com os seus 

educandos, tanto nas atividades programadas como nas realizadas. Os pontos negativos mais 
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apontados foram as instalações pouco atrativas e uma desconfiança a nível do recreio e os 

acessos. Os pontos mencionados vão ao encontro das obras de reestruturação já 

mencionadas e que se encontram a ser desenvolvidas no Centro Infantil.  

No que se refere à procura do Centro Infantil para novas inscrições, tal como o ano de 2013, 

existiu uma maior procura a nível de Creche do que de Pré-escolar, no entanto, de salientar 

que não se verificou nenhum decréscimo no número de inscrições de Pré-escolar, 

comparativamente ao ano de 2013. Durante o ano de 2014, foi possível manter em 

funcionamento duas salas com as cinquenta vagas preenchidas, verificando-se a existência de 

vinte crianças em lista de espera. A área de Creche, no final de 2014, refletia uma lista de 

espera de vinte e seis crianças. Acredita-se que estes resultados se devem à aposta feita na 

qualidade do atendimento ao nível dos Serviços, uma vez que existe um constrangimento 

relativo ao facto de, desde do início do ano letivo, o equipamento se encontrar em obras. Desta 

forma, considera-se necessário um reforço na qualidade do atendimento e na prestação 

humana do serviço, havendo em todos a capacidade de acreditar e transmitir aos utilizadores 

da Resposta Social que num futuro breve as intervenções que se encontram a decorrer serão 

refletidas numa melhoria significativa das condições de funcionamento do Centro Infantil.  

3.4.7 - INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Lar de Crianças “Os Pirilampos”  

No que refere aos objetivos estratégicos definidos para o ano de 2014, foram alcançados nas três 

áreas propostas, os seguintes resultados:  

1) Definição e reavaliação dos projetos de vida das crianças e jovens; 

 

Foram efetuadas semestralmente a revisão dos Planos Socioeducativos Individuais (PSEI) 

de todas as crianças e jovens acolhidos. Foi elaborada a avaliação dos mesmos e foram 

criados novos planos com definição de novos objetivos e estratégias a adotar. Foram 

envolvidos todos os elementos da equipa técnica e educativa na dinamização dos PSEI´s 

das crianças, nomeadamente através de reuniões formais e informais sobre essa temática. 

 

Efetuaram-se contactos regulares com as entidades gestoras dos processos das crianças 

acolhidas, foram emitidos relatórios da situação institucional das crianças e realizadas 

visitas domiciliárias, em parceria com essas entidades.  

 

Durante o ano de 2014 todas as visitas na instituição tiveram supervisão técnica, 

nomeadamente da Diretora Técnica e da Assistente Social. Durante as visitas dos familiares 

foram trabalhadas competências para a parental idade, regras e disciplina e foram dadas 

informações sobre a escolaridade das crianças e seu desenvolvimento. 
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Deste modo, resultado de toda a intervenção efetuada foi possível a concretização de seis 

projetos de vida de reunificação familiar de forma consistente e sólida. 

 

2) Integração das crianças e jovens nas estruturas da comunidade com vista a evitar a 

exclusão e discriminação 

 

No decorrer do ano transato, as crianças do Lar Pirilampos estiveram integradas em 

inúmeras atividades na comunidade. Durante todo o ano escolar, as crianças frequentaram 

com motivação e assiduidade as atividades desportivas de Ginástica Acrobática (9 

meninas) na Associação LUEL e Karaté (5 meninos). No início do novo ano escolar 

2014/2015, as crianças optaram por novas atividades desportivas: Hip Hop (8 meninas) na 

Associação LUEL e natação (5 meninos) no Heath Club do Vila Petra.  

Durante a prática desportiva, as crianças e jovens do Lar participaram em Galas de 

demonstração de Ginástica acrobática e no Torneio de Artes Marciais.  

 

As crianças (11) participaram durante todo o ano, em atividades de cariz religioso, 

nomeadamente catequese, eucaristias, cerimónias e festas religiosas, promovidas pela 

Paróquia das Ferreiras. As crianças inscritas na Catequese participaram pela primeira vez, 

numa visita a Fátima.  

 

Todas as crianças do primeiro ciclo (9) participaram nos Campos de Férias da Câmara 

Municipal de Albufeira durante as férias de Verão e alguns meninos de 2º Ciclo (4) nas 

atividades do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Albufeira.  

 

As crianças participaram na comemoração de datas festivas na comunidade, em diversas 

atividades tais como: Festa do Club Med, Festa do Zoomarine, Dia de Solidariedade do 

FIESA, Espetáculo Solrir; Workshops na ACCA, Festa do Clube Praia da Oura, assim como 

na comemoração de datas festivas da instituição: Baile de Carnaval, Festa de Pascoa, 

Encontro Intercultural, Festa de Halloween e Festa de Natal.  

 

Foram realizadas atividades em parceria com as entidades da comunidade, como forma de 

dar a conhecer a identidade e funcionamento do Lar Pirilampos, nomeadamente: 

 Semana de atividades com as crianças do ATL Quebra Galho no Lar Pirilampos; 

 Organização da feira de solidariedade do RCI com a participação ativa das crianças 

na elaboração de artigos para venda e presença na feira; 

 Lanche de convívio e sessão de terapia do Riso com os colaboradores do RCI nos 

Pirilampos; 

 Visita e lanche de convívio do grupo de colaboradores do consulado do Brasil ao 

Lar Pirilampos; 
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 Visita ao Lar dos Pais Natais do Moto clube de Albufeira; 

 Festas de Natal com entrega de prendas de várias entidades empresariais e 

individuais.  

 

3) Melhoria do funcionamento e organização interna, nomeadamente da articulação entre as 

equipas 

 

No que se refere ao dimensionamento da equipa, esta encontra-se de acordo com o 

estabelecido pelo protocolo Sere + para o número de crianças acolhidas. Ainda assim, a 

equipa foi reforçada em o estágio de uma Técnica Superior responsável pela dinamização 

das atividades com os utentes. Ocorreu igualmente o reforço da equipa docente, existindo 

atualmente dois professores destacados no Lar. As funções e responsabilidades dos 

docentes no Lar foram redefinidas, tendo sido criados novos instrumentos de avaliação 

diagnóstica e intervenção pedagógica. Os docentes desenvolveram e implementaram o 

quadro de honra e mérito escolar no Lar.    

 

Durante o ano de 2014 foram realizadas reuniões mensais de Equipa Técnica, totalizando 

doze reuniões. Foram igualmente realizadas reuniões com a equipa docente do Lar e com 

os animadores do Lar Gaivota e Pirilampos para uma intervenção concertada de ambos os 

Lares.  

 

Decorreram reuniões com a equipa educativa, consoante as necessidades diagnosticadas, 

sempre que se considerou necessário. Foi realizada a avaliação semestral dos 

colaboradores do Lar com auto e hétero avaliação. Nessas reuniões os colaboradores 

foram avaliados individualmente, sendo abordadas as suas funções, reforçadas as suas 

competências e refletidos aspetos a melhorar.  

 

No que refere a formações, a equipa educativa do Lar Pirilampos frequentou Treinos de 

competências, Transporte Coletivo de Crianças e Inglês.  

A equipa técnica frequentou a Formação de Finanças para Não Financeiros, Controlo de 

Gestão e Manutenção, Treinos de competências, Os direitos da Criança em Contexto 

Institucional, Sessões de esclarecimentos da CNIS, entre outras. Em Novembro de 2014 os 

diretores técnicos iniciaram sessões de supervisão externa.  

 

A articulação com a Direção foi efetuada sempre que existiu necessidade, com reuniões 

agendadas com a Sr.ª Provedora, sendo que todos os assuntos pertinentes foram 

comunicados via e-mail . Mensalmente realizou-se uma reunião de Diretores Técnicos com 

a presença da Direção da instituição na pessoa da Sr.ª Provedora.   
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A melhoria dos cuidados de higiene e imagem foi também um ponto de intervenção para o 

ano de 2014, tendo sido criado um impresso que define a periodicidade dos diversos 

cuidados a serem prestados às crianças e seus responsáveis.  

No que diz respeito ao espaço físico do Lar Pirilampos, durante o ano de 2014, foram efetuadas 

algumas intervenções. Foi efetuada a divisão do quarto dos meninos, o que permitiu criar dois 

quartos e acomodar menos crianças por quarto, dividindo-as melhor consoante a faixa etária. Os 

quartos foram todos pintados, assim como o refeitório. No espaço exterior do Lar, foram efetuados 

pequenos trabalhos de manutenção, a fim de se garantir a segurança e boas condições do Lar. Foi 

criada a Horta dos Pirilampos e foi recuperado o Campo de Futebol que se encontrava muito 

danificado.  

 

Lar de Jovens “A Gaivota” 

O presente relatório apresenta uma análise geral ao trabalho desenvolvido durante o ano de 2014 

no que refere aos objetivos estratégicos definidos, sendo estes divididos em três áreas específicas:  

1) Definição e reavaliação dos projetos de vida dos jovens;  

Foi feita a avaliação dos Planos Socioeducativos Individuais (PSEI) e foram elaborados 

novos planos com definição de novos objetivos e estratégias a adotar. Foram envolvidos 

todos os elementos da equipa técnica na elaboração e implementação dos PSEI´s para que 

os projetos definidos fossem concretizados e os objetivos alcançados.  

Verificou-se um contato regular, por parte das entidades gestoras dos processos dos 

jovens, que se traduziu em reuniões presenciais, visitas domiciliárias e outros tipos de 

contatos que visibilizaram uma permanente troca de informação entre parceiros. 

Desta parceria, resultou a emissão de relatórios sobre a situação institucional dos jovens, 

enviados às entidades competentes com o fim de concretização do Projeto de Vida destes 

utentes.  

 

Durante a avaliação dos PSEI´s, foi verificada a necessidade de trabalho ao nível das 

competências parentais, uma vez que aproximadamente 50% dos jovens mantém um 

contato regular com a família. Neste sentido, foram definidos Planos de Visitas e saídas 

com a família, assim como, atendimentos e reuniões conjuntas com a participação dos 

Técnicos que acompanham o processo e as famílias dos utentes.  

 

No que diz respeito aos projetos de vida dos jovens, foram desenvolvidas ações visando um 

reforço de competências que permitissem uma autonomização de sucesso. Especificando, 

foram dinamizadas sessões de treino de competências pessoais e sociais, com os jovens 

que se encontravam em fase de preparação para a saída do Lar. Foram ainda 
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desenvolvidas sessões formativas no âmbito da culinária, economia doméstica, procura 

ativa de emprego.  

Para todos os jovens interessados, foi efetuado um acompanhamento direto na integração 

do mercado de trabalho durante a época de férias escolares, tendo este acompanhamento 

também sido efetuado para jovens que encontravam em fase de autonomização/ integração 

socioprofissional. 

 

2) Integração dos jovens nas estruturas da comunidade com vista a evitar a exclusão e 

discriminação 

 

No decorrer do ano transato, os jovens do Lar foram integrados em diversas atividades da 

comunidade, nomeadamente Artes Marciais, Natação, Hip-hop e Futebol.  

De salientar que antes da escolha da modalidade a ser frequentada, foi proporcionado aos 

jovens a possibilidade de visitarem várias associações que dinamizam atividades de carater 

lúdico e desportivo. Estas vistas tiveram como objetivo apresentar as diversas modalidades 

existentes, proporcionado um número maior de opções de ocupação de tempos livres e, em 

simultâneo, fomentar uma escolha consciente em relação à modalidade a frequentar.  

Outro aspeto a salientar foi a dinamização de aulas de ioga e aulas de música, realizadas 

com uma periodicidade semanal, no espaço do Lar de Jovens. Estas foram realizadas por 

voluntários que se prontificaram em dar a conhecer as modalidades referidas aos jovens. 

 

Relativamente à integração dos jovens em atividades de carater religioso, houve alguma 

dificuldade em desenvolver processos de motivação para a participação dos mesmos neste 

tipo de iniciativas.  

No entanto, considera-se bastante positivo a motivação de cinco jovens para a participação 

ativa, nas sessões de catequese e nas celebrações religiosas, principalmente nas 

realizadas na instituição.  

 

No que se refere ao objetivo que previa o estabelecimento de parcerias com estruturas da 

comunidade, várias foram as atividades que permitiram o alcançar do mesmo. Das 

atividades realizadas salienta-se a parceria realizada com a Área de Prevenção das 

Toxicodependências, com base na qual foi desenvolvido internamente o Projeto “Eu e os 

Outros”, a parceria estabelecida com a Associação de Planeamento Familiar, a qual 

proporcionou a presença da equipa da unidade móvel à instituição e a participação no 

projeto “Pescador de Sonhos”.  

 

Em sessões de grupo, foram promovidas ações de sensibilização que transmitiram a 

importância do trabalho voluntário como forma de contribuição para uma sociedade, em que 

a responsabilidade social é de todos. Neste sentido verificou-se uma adesão elevada, por 

parte dos jovens, na participação de ações de voluntariado, nomeadamente na angariação 
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de bens alimentares, limpeza de espaços, angariação de fundos para a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro e participação em eventos institucionais.  

 

3) Melhoria do funcionamento e organização interna, nomeadamente da articulação entre as 

equipas 

No que se refere à equipa educativa do Lar, no final do primeiro trimestre foi possível definir 

um grupo de acordo com os requisitos legais de funcionamento, nomeadamente no que se 

encontra estabelecido no protocolo Sere+.  

No início do segundo semestre do ano, a equipa técnica foi reforçada através de uma 

afetação de dois técnicos superiores na área de animação, os quais ficaram responsáveis 

pelo desenvolvimento de atividades lúdico- pedagógicas.  

No último trimestre do ano, devido a uma reestruturação interna ao nível de recursos 

humanos, a Direção Técnica do Lar de Jovens foi alterada, tendo iniciado funções um novo 

colaborador, ao qual coube a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho já 

desenvolvido, mas, em simultâneo, iniciar um processo de alterações visando a inovação e 

adequação das estratégias ao perfil dos jovens que atualmente são encaminhados para o 

Lar de Jovens.  

Devido a esta alteração, verificou-se um período de transição, de modo a que a adaptação 

do novo elemento fosse realizada da forma o mais eficiente possível.  

O corpo docente afeto à Resposta social, sofreu igualmente alteração. No ano letivo de 

2013/2014 existiam três docentes que desenvolviam a sua atividade em ambos os lares. No 

ano letivo 2014/2015, verificou-se o reforço no número de docentes, o qual passou a ser de 

quatro, houve possibilidade afetar dois dos docentes à atividade exclusiva no Lar de Jovens 

a partir de Novembro.  

Em trabalho conjunto, realizado com o Lar de Crianças “Pirilampos”, as funções e 

responsabilidades dos docentes no Lar foram redefinidas, tendo sido criados novos 

instrumentos de avaliação diagnóstica e intervenção pedagógica.  

A consolidação das equipas técnica e educativa, associada a novas estratégias de 

intervenção, permitiu criar uma dinâmica de articulação refletida numa atuação conjunta 

junto dos jovens, refletindo-se numa maior estabilidade do grupo.  

 

Durante o ano de 2014 foi realizada uma reunião mensal de Equipa Técnica, totalizando 

doze reuniões, as quais foram realizadas em conjunto com o Lar de Crianças “Pirilampos”, 

uma vez que existem elementos comuns às duas Respostas Sociais. Foi também 

estabelecido que a Equipa Técnica do Lar de Jovens passaria a reunir-se semanalmente. 

 

De forma a envolver ativamente a equipa educativa na dinâmica do Lar, foram promovidas 

ações de formação/sensibilização dinamizadas pela Equipa Técnica. Estas permitiram a 

apresentação do sistema de acolhimento institucional, assim como a definição de 

procedimentos internos a serem seguidos por todos os elementos. Nestas sessões, foram 
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também, redefinidas funções específicas inerentes aos colaboradores de cada turno e 

atribuídas novas tarefas de acordo com as características dos utentes.  

Foi verificado que após a realização destas sessões, a equipa educativa passou a ter um 

papel mais ativo na intervenção direta com os jovens, melhorando significativamente o 

papel educacional inerente às funções dos colaboradores desta Resposta Social.  

 

Em relação à articulação com a Direção, foi privilegiado o contato por escrito, via email.  

Sempre que se verificaram assuntos de maior pertinência, foi privilegiado o contato 

presencial através da realização de reuniões de trabalho.  

Durante o de 2014, a realização de reuniões de direção técnica, também proporcionaram 

momentos de maior contato com a Direção, uma vez que a Provedora da instituição esteve 

presente nas reuniões referidas.  

No que diz respeito ao espaço físico do Lar de Jovens, devido a uma necessidade de aumento do 

número de vagas para o género masculino, foi efetuada uma reestruturação da disposição do quarto 

dos utentes, tendo sido criada uma dinâmica que permitiu os jovens identificarem-se com os novos 

espaços que lhes foram atribuídos.  

Foram criados espaços específicos para o trabalho técnico especializado, melhorando assim, a 

qualidade da ação desenvolvida por estes elementos.  

Dentro da dinâmica que visa a melhoria do processo de autonomização dos jovens, foi criado um 

espaço para o cuidado de roupas, permitindo assim a responsabilização progressiva inerente à 

gestão doméstica, a qual se torna num processo essencial na vida quotidiana fora do ambiente 

institucional.  

3.4.8 - OUTRAS ÀREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

PASTELARIA JASMIM 

Tal como já referido, a Pastelaria Jasmim foi uma das áreas identificadas no Fundo de 

Reestruturação do Setor Social, como área com necessidade de intervenção.  

Previsto no plano do FRSS encontra-se a realização de obras de melhoria que viabilizem a 

adaptação do espaço a uma cedência de exploração na mesma área comercial.  

ESPAÇO VERDE 

Devido à análise de sustentabilidade desenvolvida no âmbito do FRSS, foi deliberado o 

encerramento da atividade, a qual ocorreu em dezembro de 2014.  

 
ARTESANATO 
 
Os objetivos previstos para esta área deram os primeiros passos durante o ano de 2014.  
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Em maio de 2014, foi formalizada a integração dos produtos artesanais produzidos pela Santa 

Casa da Misericórdia de Albufeira na marca “ Mais Misericórdia”, dinamizada pela União das 

Misericórdias Portuguesas  

Este projeto que pretende comercializar os produtos de diferentes Misericórdias, fomenta a 

estratégia de sustentabilidade financeira, não apoiada diretamente em atividades de ação 

social direta, potenciando a comercialização de produtos de elevada qualidade. 

 

Despertos para a necessidade de diversificar a oferta, no sentido de garantir a comercialização, 

foram criados, ao longo do ano, novos produtos que conjugam a utilização integrada das 

diferentes artes. O produto final tem assim vindo a tornar-se mais apelativo tanto ao nível 

estético como comercial. Esta conclusão apresentou, no entanto, um ponto negativo, o qual se 

prende com constante quebra de stock, que obriga a realização de vários picos de atividade 

não programada. Visando o contrariar deste ponto, pretende-se em 2015 alterar a 

programação das atividades a desenvolver, alargando os grupos de trabalho a outros utentes 

da instituição.  

CENTRO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

A atividade desenvolvida durante o ano de 2014, contemplou sempre uma vertente pedagógica 

e a vertente produtiva.  

A vertente Pedagógica decorreu das atividades com as Respostas Sociais da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira (Lar Roseiral, Lar S. Vicente, Casa da Paz, Gaivota, Pardais e 

Pirilampos) e atividades abertas ao exterior, de forma a dinamizar o Espaço Bússola e 

promover a atividade agrícola entre a população (por exemplo, atividades entre pais&filhos) do 

concelho.  

As atividades desenvolvidas juntamente com o Projeto Em Con_tato permitiram a interação 

com utentes das Respostas Sociais da instituição, tendo também envolvido parcerias com 

outras instituições e escolas do município de Albufeira. 

A vertente Produtiva serviu para o abastecimento das cozinhas da Santa Casa, atualmente 

geridas pela empresa Serunion, refletindo-se numa poupança refletida em desconto dos 

serviços faturados.   

De forma sucinta, são representados nos quadros que se seguem os valores específicos das 

quantidades entregues nas cozinhas geridas pela Serunion e os respetivos valores de 

desconto. 
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PRODUÇÃO 

 

 

  

 
 
 

 

ROSEIRAL GERAL CASA PAZ GUIA  

€ € € € TOTAL (€) 

2ºTRIMESTRE 439,48 248,88 45,71 21,60 755,67 

3ºTRIMESTRE 2180,45 1307,98 205,32 114 3 807,75 

4ºTRIMESTRE ---* 3 059,32 80,99 54,16 3 197,65 

TOTAL 2 619,93 4 616,08 332,02 189,76 7 761,07 

*Por motivo de obras na cozinha, no último trimestre não foram feitas entregas. 

Em relação à vertente Pedagógica, o principal objetivo foi o desenvolvimento de atividades de 

contacto com a natureza, tendo sido promovidas ações na área da produção de hortícolas e de 

conservação do meio ambiente, pretendendo maximizar as funções sociais, cognitivas, físicas 

e psicológicas, de forma a melhorar a Qualidade de Vida dos utentes da Misericórdia de 

Albufeira.  

São seguidamente apresentados quadros resumo das atividades realizadas com as Respostas 

Socias da instituição: 

ATIVIDADES COM UTENTES 

 
 

1ºTRIM. 2ºTRIM. 3ºTRIM. 4ºTRIM. TOTAL 

 
 
 

Em 
Con_tato 

Búzio --- --- 4 --- 4 

Ferreiras --- --- 6 --- 6 

EMF --- --- --- 2 2 

PARDAIS 5 5 --- --- 10 

CASA DA PAZ 5 1 --- --- 6 

S. VICENTE --- 7 --- 3 10 

ROSEIRAL 1 2 --- --- 3 

TOTAL 11 15 10 5 41 

Tabela 1. Valores de autoabastecimento 

Tabela 2. Número de atividades por valência em cada trimestre. 
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COMPOSTAGEM 

Na Unidade de Valorização Orgânica foram construídos quatro silos de compostagem, tendo-

se procedido à colocação de resíduos verdes triturados provenientes da manutenção de jardins 

e estrume de cavalo. O material produzido, tendo em conta a sua origem orgânica, é de 

elevada importância para o enriquecimento da zona agrícola do espaço Bússola. 

Com o funcionamento pleno desta unidade foi possível produzir matéria orgânica suficiente 

para a necessidade interna de enriquecimento do solo, o que permitiu uma poupança de 30€/ 

m
3
, ou seja, aproximadamente mil e duzentos euros.  
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4  - EVOLUÇÃO FINANCEIRA DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO 
 
Mediante a análise do Balanço da Atividade da instituição, é possível constatar a crescente 

atividade do ano em análise.   

 Em síntese, independentemente das dificuldades naturais decorrentes do clima de 

instabilidade económica que o país atravessa, a instituição viu o seu volume de negócios 

crescer em 1,6% (relativamente a 2013). 

No ano de 2014 a instituição encerrou a empresa de manutenção de jardim “Espaço Verde”, 

que apresentou o resultado líquido negativo de € 25.762,34. 

As atividades nas respostas sociais, apesar de negociados alguns acordos de cooperação, 

foram mantidas. 

Outras atividades iniciadas em 2013, tal como o projeto Em Con_tato, no âmbito programa 

CLDS+, foram reforçadas, e novas parcerias, junto do IEFP, permitiram o desenvolvimento de 

novos projetos, nomeadamente no âmbito da formação e medidas de apoio à contratação e 

emprego. 

Os resultados obtidos no último exercício foram de € 404,79, negativos, que apesar do 

aumento dos rendimentos, face a 2013, ainda foram insuficientes para trazer um contributo 

positivo a este indicador. Contudo, estes resultados devem ser ponderados como sendo uma 

melhoria face aos resultados de 2013, que foram negativos em € 83.814,91. 

Ao nível dos resultados líquidos e rentabilidade, a sua influência e evolução pode medir-se 

através do seguinte indicador: 

  2014 2013 

  

   Resultados líquidos (euros) 

 

-404,79 

 

-83.814,91 

 

Rentabilidade dos fundos patrimoniais 

 

0% 

 

-3% 

 

A tendência negativa dos resultados foi minimizada através de ações de gestão sobre os 

custos e proveitos. De igual forma, os investimentos em ativos fixos tangíveis trouxeram uma 

otimização dos recursos de exploração e, consequentemente, a médio e longo prazo, o retorno 

financeiro necessário, bem como a minimização dos desperdícios associados às atividades. 

A grande maioria dos indicadores de curto prazo teve uma evolução favorável, foi, conforme 

previsto, novamente, reduzido o prazo médio de recebimento, situação que se considerava 

crítica em 2012. 



Balanço de Atividades e Exercício Económico 2014 
 

52 
 

O mercado social tem-se caracterizado como bastante competitivo. A concorrência é muita, 

com preços bastante baixos, mas a qualidade apresentada aliada à seriedade com que a 

instituição atua, tem permitido continuar a melhorar a confiança e dedicação dos clientes 

/utentes, promovendo a fidelização dos mesmos e apostando no seu alargamento.   

5 - FATORES RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 
 
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e/ou divulgação 
nas contas do exercício. 
 
 

6 - DIVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE 
SEGURANÇA SOCIAL 
 
 
A instituição não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional 

de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas. 

7 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS E ALTERAÇÃO DO 
CAPITAL SOCIAL 
 
O resultado líquido do exercício, que foi negativo em € 404,79 e será transferido para 

resultados transitados. 
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O Plano apresentado foi pautado por uma estratégia realista, mas otimista, fazendo uma clara 

aposta na sustentabilidade da instituição.  

Reflexo da dinâmica inerente aos processos de melhoria contínua, o presente balanço reflete 

alguns desvios em relação ao definido, no entanto a necessidade de resposta a novos 

desafios, muitas vezes obrigada à disponibilidade para adoção de estratégias que se reflitam 

no futuro como medidas de ação essenciais à continuidade de uma intervenção de acordo com 

as necessidades reais e não apenas de acordo com o que se encontra tipificado, afinal a 

intervenção das instituições sociais é responder às necessidades e estas, como se sabe, muito 

se têm alterado nos últimos anos.  

Responder às necessidades não implica uma gestão descuidada, pelo contrário, esta terá de 

ser muito mais atenta e com capacidade de atuação no imediato, de forma que 

sustentabilidade esteja sempre presente. Para que esta combinação seja perfeita, talvez a 

resposta esteja num intervenção social inovadora, capaz de alterar mentalidades, verificação 

de Planos e Redefinição com a lucidez do objetivo final a ser atingido, aplicando-se este 

procedimento não só aos objetivos de curto prazo, mas também aqueles que o resultado só 

será verificado no futuro.  

Este Balanço reflete assim, uma capacidade de Verificação de Resultados tendo em conta o 

Planeamento definido, Redefinição de Estratégias sempre os resultados não correspondiam ao 

que se pretendia para a intervenção em cada área e para a instituição no seu geral.  

 

 

 

 

 


