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MMEENNSSAAGGEEMM  DDAA  PPRROOVVEEDDOORRAA 

Caros Irmãos, 

Num momento em que Portugal atravessa um dos ciclos mais difíceis da nossa 

história recente, seria falta de realismo enunciar um Plano de Atividades que não 

tenha em linha de conta a situação que vivemos. 

As Instituições do setor social são chamadas a responder cada vez mais a solicitações 

de “socorro” dos indivíduos e das famílias que se vêm privadas de condições de auto 

sustento por força da “crise” financeira e de valores que destroem o mundo inteiro. 

Estamos perante uma economia estagnada, um Estado sem recursos financeiros para 

fazer face à despesa com crescimento do desemprego e do envelhecimento da 

população. Uma sociedade resignada nas atitudes, em que é mais fácil optar por ter 

uma atitude pessimista de crítico passivo e esperar que esta “tempestade” passe, do 

que ser um cidadão proativo, criativo e empreendedor. 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira encara a 

modernidade como um desafio permanente e as boas práticas de gestão como uma 

realidade do presente. Existe um fio condutor entre estas duas filosofias, um elo de 

ligação, uma necessidade de evoluir, uma maior exigência qualitativa. Estas premissas 

estão centradas na obrigação das Misericórdias se prepararem para os desafios do 

futuro. 

Sofremos um rigoroso programa externo de ajustamento orçamental com implicações 

para as nossas finanças públicas e, ressalta, de imediato, que, tendo o Estado um 

peso significativo no nosso orçamento, o mesmo não será um orçamento de 

expansão. Terá, antes, de ser um orçamento de contenção e de sustentabilidade 

financeira. 

A elaboração do nosso Plano de Atividades e do Orçamento, pela primeira vez, 

obedeceu a um processo de reflexão estratégica que teve em linha de conta a 

projeção plurianual do mandato da atual Mesa Administrativa, de modo a não criar 

dificuldades acrescidas para o período pós 2014, fixar internamente uma rigorosa 
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disciplina orçamental e manter uma capacidade operativa, para produzir informação 

financeira comparável entre os setores internos com maior peso. 

É neste quadro acentuado de políticas de austeridade orçamental, que não poderemos 

ficar indiferentes e teremos que implementar um conjunto de medidas que terão que 

refletir a palavra de ordem para 2013, que é só uma: Poupar, Poupar, Poupar.  

A sustentabilidade e a capacidade de investimento da Misericórdia estão, portanto, 

dependentes de uma rigorosa política de contenção da despesa, num desafio 

permanente ao profissionalismo, à transparência e à capacidade de sacrifício de todos 

os dirigentes e colaboradores desta Santa Casa. E, à frente de todo este esforço, a 

dar o exemplo, terá de estar necessariamente a Provedora, numa ação de direção e 

coordenação ainda mais profunda, pois o melhor conhecimento das necessidades e 

problemas da instituição assim o reivindicam. 

Face ao quadro acima exposto, a previsão de equilíbrio orçamental para o exercício 

relativo ao próximo ano apresenta-se como consequência lógica do essencial da ação 

estratégica que esta Mesa pretende levar a cabo. 

De qualquer modo, estamos crentes de que a situação de relativa estabilidade 

económico-financeira que a instituição vive lhe permitirá, não só prosseguir as 

respostas assistenciais que neste momento desenvolve, como ainda atacar 

fenómenos de fome e de pobreza que, infelizmente, têm vindo a surgir com insólita 

desumanidade. Assim se justifica a abertura do Gabinete de Inserção Social, com 

respostas sociais integradas aos mais necessitados, como disso é exemplo o 

fornecimento de refeições na nossa cantina social ou de outros bens essenciais, como 

o vestuário e outros, através da nossa Loja Social. 

Por outro lado, em termos de reorganização dos serviços administrativos, iremos 

proceder à regularização de todas as respostas sociais e à implementação de políticas 

de qualidade (visando a sua certificação) e de qualificação contínua de recursos 

humanos, a par da evolução dos serviços na área das tecnologias de informação e de 

comunicação e da adoção e harmonização de procedimentos, políticas que tantos 

benefícios importarão para a melhoria dos serviços prestados. 
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O outro grande desafio para 2013 traduz-se em reabilitar uma grande parte do 

património, através de obras de recuperação dos equipamentos degradados de forma 

a rentabilizar esses espaços e podermos responder às necessidades da comunidade. 

Fazer investimento num momento de grande controlo de despesa em virtude das 

atuais dificuldades não é um desafio fácil. Mas a Mesa Administrativa propõe-se a 

continuar a utilizar a mão-de-obra através de apoios concedidos pelo IEFP e a 

desenvolver uma audaz campanha de angariação de fundos, que poderão ser 

materiais ou de valor monetário. 

O apoio dos Irmãos e das Irmãs, conjuntamente com os nossos Colaboradores e 

Clientes, é imperioso para o cumprimento dos objetivos deste Plano de Actividades e 

do Orçamento para 2013. 

Albufeira, 20 de Novembro de 2012 

 

A Provedora, 

 

Patrícia Maria Arez Dias de Cintra Seromenho 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

No cumprimento do imperativo legal e estatutário compete apresentar o Plano de 

Atividades e o Orçamento para 2013 à Assembleia Geral da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira. 

A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, ao longo de trinta e quatro anos de 

existência, alargou a sua área de atuação, de forma a dar resposta às necessidades 

sociais existentes no concelho, apresentando, presentemente, Respostas Sociais que 

abrangem as áreas de: Infância e Juventude, Deficiência e Saúde Mental, Idosos, 

Educação e Formação Profissional, Violêncioa Domêstica, Ação Social, assim como a 

(Re) Inserção sócio-profissional. 

No início de 2012, uma nova Mesa Administrativa assumiu a direção da instituição, 

pretendendo dar continuidade à grandiosa obra da provedora cessante, e propondo-se 

a desenvolver uma re-organização interna que visa a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, otimizando os recursos existentes.  

No atual cenário sócio-económico, caracterizado por graves dificuldades financeiras, o 

papel das instituições de solidariedade é preponderante na garantia da 

sustentabilidade social, dependendo destas muitas das famílias da comunidade do 

concelho.  

A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, ao nível do primeiro semestre do corrente 

ano verificou  na sua forma de atuação e na situação financeira, o reflexo desta 

conjuntura económica nacional e europeia.  

Apesar das dificuldades atuais, as entidades de cariz social, são cada vez mais 

obrigadas a prestar um serviço de qualidade que garanta a satisfação dos utentes e 

simultaneamente a sustentabilidade das mesmas.  

Tendo por base estas diretrizes, para o ano de 2013, pretende esta Mesa 

Administrativa desenvolver uma estratégia que permita desenvolver um plano de 

intervenção baseado em reestruturações funcionais e estruturais que permitam 

garantir a sustentabilidade da instituição. 
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Esta forma de atuação, requer a implementação de ajustamentos estruturais, ao nível 

dos vários tipos de recursos afetos à organização, exigindo um maior esforço de todos 

os que nela participam, mas trabalhando de forma ciente de que é o único meio de 

continuar a dar uma resposta adequada na área do serviço social. 

Apesar do contexto adverso, a Misericórdia de Albufeira deverá, de acordo com a sua 

génese e matriz funcional, sempre no cumprimento das Obras de Misericórdia, 

identificar as lacunas existentes na área social, de modo a apresentar respostas 

adequadas às necessidades detetadas e através da prestação de um serviço de 

qualidade que vá ao encontro daqueles que mais necessitam.  

No domínio da comunicação e imagem, o reforço da presença da Santa Casa nos 

órgãos de comunicação social e a melhoria da eficácia do nosso sítio na internet, 

aliado a uma política de reforço do marketing social e da saúde, vai permitir obter 

ganhos de produtividade com resultados positivos. 

De forma a obter novos fundos para a Instituição, numa perspetiva de fundraising, 

pretende-se dinamizar o conceito de Responsabilidade Social, chamando a este 

processo empresas e particulares bem como a captação de mecenato.  

 

 

11..11..  PPRRIIOORRIIDDAADDEESS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS  PPAARRAA  

22001133  

Com base numa reestruturação que visa a concentração e centralização de serviços e 

departamentos, nomeadamente ao nível do aprovisionamento, das compras, dos 

recursos humanos, do património, da contabilidade e finanças, de forma a rentabilizar 

a capacidade técnica existente e melhorar a qualidade dos serviços prestados, 

pretende esta Mesa Administrativa seguir, em 2013, as seguintes prioridades 

estratégicas:  
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a) Investimento sustentável 

Com base nas Obras de Misericórdia desenvolver uma atividade que aumente as 

condições da qualidade de vida de todos aqueles que procuram apoio nesta 

instituição, de forma que toda a atividade atual não ponha em causa a 

continuidade futura da instituição;  

b) Controlo do défice por atividade  

De forma a manter o equilíbrio económico-financeiro e, desse modo, consolidar a 

sustentabilidade de programas de matriz social, identificando os projetos que 

devem ser assumidos como deficitários ou de tendência zero e quais os projetos 

que devem sustentar com a respetiva libertação de recursos financeiros;  

c) Controlo do crescimento e desenvolvimento da 

Instituição  

Através de uma verticalização de serviços e de todos os departamentos, visando o 

cumprimento legal dos requisitos de funcionamento e, em simultâneo, desenvolver 

e aplicar um sistema de controlo orçamental permanente a par de uma verificação 

da execução do planeamento; 

d) Qualidade dos Serviços 

Para além do simples desenvolver de atividade, pretendemos assegurar que todos 

os nossos serviços se rejam pelo assumir de princípios e condutas que dignifiquem 

a imagem da instituição, desenvolvendo e melhorando, no quotidiano, os serviços 

prestados de forma a garantir uma melhor e cada vez maior satisfação de todos os 

que a nós recorrem.  

A base estratégica, e todo o plano de intervenção, tiveram também em consideração 

os seguintes pontos:  

a) Impacto do aumento dos preços das matérias energéticas; 
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b) Congelamento dos escalões dos colaboradores, bem como a manutenção dos 

atuais níveis da massa salarial; 

c) Simulação de um decréscimo considerável nas rubricas de gastos, considerando, o 

programa interno de fusão de serviços administrativos e centralização das operações 

de aquisição de bens e serviços.  

 

Figura 1 - Estrutura geral da estratégia de intervenção da instituição 

 

 

11..22..  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  QQUUAALLIIDDAADDEE::  MMIISSSSÃÃOO,,  

VVIISSÃÃOO  EE  VVAALLOORREESS  

Política de Qualidade 

A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que intervém ao nível social no concelho de 

Albufeira. Desenvolve a sua atividade nas áreas da infância, juventude, idosos, 
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deficiência, doença mental, violência doméstica, qualificação, formação e (re) inserção 

socioprofissional, ação social. 

No âmbito da sua intervenção, rege-se pelos seguintes princípios:  

 Satisfazer as necessidades dos utentes, informar, acompanhar e encaminhar; 

 Optimizar os recursos existentes (físicos, humanos e financeiros); 

 Valorizar / Qualificar os colaboradores e apoiá-los ao nível psicossocial; 

 Melhorar os equipamentos existentes e adequá-los às atividades 

desenvolvidas; 

 Aposta constante na adopção de boas práticas e melhoria contínua dos 

serviços; 

 Desenvolver parcerias na comunidade; 

 Cumprir a legislação em vigor. 

 

 Missão 

A Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Albufeira orienta a sua missão para a 

promoção de respostas e iniciativas adequadas à prossecução dos seus fins e às 

necessidades diagnosticadas na comunidade, proporcionando serviços de apoio social 

diversificado a pessoas com necessidades ao nível socio-familiar, de educação, 

formação, qualificação, como forma a garantir a sua qualidade de vida, passando 

assim a contribuir para o desenvolvimento local e protecção de grupos sociais mais 

vulneráveis. 

Visão 

Promover o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade. 

 

Estratégia 

Para concretização da missão são realizadas intervenções em seis vertentes: 
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 Educação – estabelecimentos de apoio infantil (creches; jardins de infância e 

lares de acolhimento para crianças e jovens); 

 Formação – Centro de Formação e Qualificação Profissional certificado pela 

DGERT; 

 Integração Sócio Profissional – Acolhimento em residências para vítimas de 

violência doméstica e portadores de doenças infeto-contagiosas; Empresas de 

Inserção, Gabinete de Inserção Profissional; 

 Apoio à Deficiência e Doença Mental – Lar Residencial; Unidade de Vida 

Apoiada; Fórum Socio-Ocupacional e Reabilitação profissional; 

 Apoio a Seniores – Lar de Idosos; Centro de Dia; Apoio Domiciliário e 

Integrado; 

 Apoio Social – Gabinete de Inserção Social, com atendimento personalizado, 

Cantina Social e Loja Social. 

 

 Valores 

 Promover a sustentabilidade social; 

 Promover a igualdade de oportunidades e direitos; 

 Orientar-se pelas 14 Obras de Misericórdia; 

 Humanização dos serviços prestados; 

 Rigor e respeito pelo próximo; 

 Aceitação de todas as crenças, etnias e religiões; 

 Garantir os princípios da Qualidade 
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11..33..  EESSTTRRUUTTUURRAA  OORRGGÂÂNNIICCAA  
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22..  ÁÁRREEAASS  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

Com a alteração da Lei de Bases para a economia social, a qual veio implicar um 

conjunto de alterações estruturais em todo o quadro legislativo existente. Estas 

alterações, associadas ao novo enquadramento jurídico da relação das Misericórdias 

com a Conferência Episcopal Portuguesa, implicaram alterações urgentes ao nosso 

Compromisso, que se encontra desactualizado, pelo que a Mesa quer assumir o 

objetivo de elaborar um novo Compromisso durante o ano de 2013. 

Ao mesmo tempo, a Mesa entende que a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira 

deve ser uma Instituição da cidade de Albufeira e aberta à cidade. Motivo pelo qual, 

em nosso entendimento, deveremos ter voz activa em muitos dos acontecimentos que 

aqui se vão desenvolvendo. 

Pelo que, a resposta às solicitações da comunidade representa um domínio de 

atividade de grande relevo para a área social. Com o aumento do desemprego, da 

pobreza e da exclusão social, o esforço para assegurar o apoio aos mais carenciados 

exige profissionalismo e eficiência na gestão das situações colocadas, no dia-a-dia, e 

que congregam um conjunto de ações. 

  

22..11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

EE  CCOONNTTAABBIILLIISSTTIICCOO  

Neste departamento pretende a Mesa Administrativa dar continuidade a todo o 

trabalho de reorganização interna, iniciado em 2012 e consolidar as alterações 

implementadas, desenvolver o processo de integração de serviços e departamentos 

ao nível do aprovisionamento, das compras, dos recursos humanos, do património, da 

tesouraria, da contabilidade e finanças. 

O controlo interno é uma forma de organização que pressupõe a existência de um 

plano e de sistemas coordenados destinados a prevenir a ocorrência de erros e 

irregularidades ou minimizar as suas consequências e a maximizar o desempenho 

desta Instituição, pelo que é urgente criar manuais de procedimentos e regulamentos 
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que clarifiquem as responsabilidades e obrigações, as operações de base, os 

procedimentos e os fluxos documentais mais relevantes, de forma a pautar as 

relações internas e externas da Instituição por relações formais e transparentes. 

A situação financeira da Instituição apresenta-se fragilizada e com sérias dificuldades 

financeiras, revelando resultados negativos consecutivos (2009 a 2011) fruto de uma 

diminuição de rendimentos e pelo aumento dos gastos inerentes ao funcionamento 

das respostas sociais. 

Após esta análise é imperioso agir e delimitar as linhas orientadoras neste 

departamento para o próximo ano de 2013. Até ao final de 2012 estarão centralizados 

todos os serviços administrativos e contabilísticos da Instituição no mesmo edifício, a 

sede da Instituição. Por força desta mudança, e com o objectivo de reduzir despesa 

pretende-se rever todos os contratos relacionados com telecomunicações, 

combustíveis e restantes fornecedores, procuramos o melhor serviço/produto ao 

melhor preço. 

Já foi implementado um sistema de aquisições de serviços, através da auscultação ao 

mercado, e aceitação do mínimo de três propostas em carta fechada à Mesa 

Administrativa, assim como o setor das compras foi totalmente remodelado. Embora a 

evolução positiva, ainda se vislumbra um grande caminho para percorrer, é necessário 

implementar uma verdadeira metodologia de trabalho da “contagem ao cêntimo” e de 

total transparência. 

Esta área tem sofrido várias alterações fruto da dinâmica de trabalho da Mesa 

Administrativa, que tem dado seguimento a uma politica de gestão de outsourcing em 

vários serviços, tais como: 

 Gestão das cozinhas da Instituição, com uma análise bastante positiva tanto a 

nível financeiro como a nível operacional; 

 Revisor Oficial de Contas, que efetou uma auditoria contabilístico financeira, 

que recomendando a implementação imediata de procedimentos sistemáticos 

que regulem as operações da Instituição, uma vez que só um adequado 

sistema de controlo interno e de decisão, que funcione de forma permanente 

e eficaz permite prevenir e detar erros e irregularidades. 
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 Assessoria Jurídica, com vista à regularização de todos os processos da 

Instituição e ao acompanhamento na sua acção nas várias áreas de 

intervenção. 

Para esta reorganização tem sido muito útil, todas as recomendações dos vários 

Organismos que tutelam esta Instituição. É, uma nova abordagem ao conceito de 

“inconformidade detetada”, ou seja, a interpretação feita por esta Mesa Administrativa 

é, que se trata de uma oportunidade para melhoria dos serviços prestados a quem de 

nós necessita.  

Na área da modernização administrativa e dos Serviços de Tecnologias e de 

Informação, vamos continuar a implementar programas que permitam a 

sustentabilidade ambiental, a economia de meios com a eliminação do recurso ao 

papel e ao já ultrapassado sistema de transporte físico de documentos. 

É intenção desta Mesa Administrativa criar uma Rede Informática da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira atualizando o sistema informático interno, sendo consolidado 

e atualizado nos anos seguintes. Esta infraestrutura tecnológica permitirá melhorar, 

significativamente, o funcionamento da instituição, garantindo maior fiabilidade, 

celeridade e segurança no processamento e armazenamento de informação em 

suporte eletrónico, bem como a implementação de novas aplicações e serviços em 

linha. 

No intuito de garantir a funcionalidade dos recursos informáticos necessários à Santa 

Casa da Misericórdia de Albufeira, em 2012, contratámos uma pessoa através do 

Contrato Emprego de Inserção, com o objetivo de dar respostas aos eventuais 

problemas técnicos dos recursos informáticos, disponibilizados aos diversos serviços 

da instituição, bem como, de forma personalizada, prestar apoio aos utilizadores, no 

sentido de se consolidarem as suas competências ao nível das aptidões no uso da 

tecnologia informática, considerada, indispensável à atividade da Instituição. 

Na sequência deste plano, continuar-se-á a assegurar a criação, manutenção e 

disponibilização da informação necessária à atividade operacional e de gestão, 

garantindo a sua atualização, coerência, integração e acessibilidade, em tempo útil e 

de forma segura. 
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Considerando-se que nesta área de intervenção se assiste a um constante 

desenvolvimento, reestruturação e implementação de novas funcionalidades de 

sistemas operativos e funcionais, para 2012, e tendo em vista contribuir para a 

prossecução dos objetivos operacionais traçados para a S.C.M.A., tenciona-se atingir 

os seguintes objetivos técnicos: Identificar, definir e implementar, ao nível do sistema 

Informático, novos processos necessários ao cumprimento dos objetivos operacionais; 

Relativamente ao parque informático a estratégia definida é orientada para a 

reorganização e atualização sustentada dos equipamentos e software. É vontade 

desta Mesa desenvolver esforços para aquisição de Plantaforma Informática em 2013, 

com vista ao registo do: 

 Património; 

 Bens e Equipamentos; 

 Fluxo de correspondência 

Também está prevista a renovação de licenças das atuais aplicações informáticas 

aplicacionais. 

Durante o ano de 2013 prevê-se um alargamento da divulgação da informação através 

do Site e abertura de forma generalizado do portal institucional ao público em geral, 

bem como a melhoria e ampliação dos serviços prestado na área reservada, assim 

como a promoção do trabalho interno através da rede local ou da Intranet. 

 

22..11..11..  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

Tendo em conta o atual contexto económico nacional, torna-se fundamental para a 

Santa Casa da Misericórdia de Albufeira desenvolver a sua estratégia de reforço e 

valorização das competências dos seus colaboradores, mantendo o emprego e 

aumentando a empregabilidade proporcionando à organização as condições para que 

ela possa continuar a crescer e a desenvolver-se, reforçando a sua estrutura, e 

aumentando a sua capacidade de criação de valor acrescentado. 



PPLLAANNOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  EE  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22001133  

  

 16 

A valorização profissional e a formação contínua são duas vertentes fundamentais 

para uma maior eficácia e eficiência dos recursos humanos disponíveis, mantendo a 

política de mobilidade interna, tendente à crescente rentabilização dos meios humanos 

com a adequação das várias metodologias de intervenção, à nova realidade 

proveniente da centralização e integração dos vários Serviços de Recursos Humanos. 

A revisão e uniformização dos procedimentos organizacionais, de acordo com esta 

nova realidade, vão permitir a elaboração e aprovação de um Regulamento do 

Pessoal para a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, integrando o normativo do 

novo Acordo Colectivo de Trabalho em vigor e dos demais imperativos legais. 

Neste sentido, e de forma a dar resposta aos novos desafios que se colocam à 

Instituição em virtude das mudanças que atualmente estão em curso ao nível da 

produção de novos serviços / adoção de novos processos assim como na 

produção de processos e métodos organizacionais será dada formação interna 

nas seguintes áreas:  
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QQuuaaddrroo  11  ––  PPllaannoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  IInntteerrnnoo  22001133  

Ações de formação Nº 
Ações 

Horas 
formação 

Formandos 
abrangidos 

Grupo Alvo 

SST - Combate a Incêndios  

(1ª ação) 

1 10 14  Colaboradores - Lar Roseiral  

Novo código de trabalho  

Esclarecimento geral e orientador, 
tendo em conta a especificidade de 
cada Resposta Social 

1 8 12 Diretores técnicos e encarregados 

Primeiros Socorros 1ª 
Infancia 
Revisão de conhecimentos 

1 10 14  Ajudante ação educativa - 
Infancia e juventude (Geral)  

Primeiros Socorros 
 Adultos 

1 16 14  Ajudantes de Lar; Ajudantes de 
Apoio à Deficiência; Serviços 
Comuns  

Bons hábitos alimentares 
na infância  
Workshop para técnicos de educação 

1 10 12 Educadoras e Técnicos de 
educação 

Medidas de Autoproteção 

Lar Idosos Roseiral 

1 10 14 Colaboradores com funções no 
plano de evacuação de 
emergência 

Primeiros Socorros  
1ª infância 

1 16 14  Ajudante ação educativa - 
Infancia e juventude (Geral)  

Cuidados diretos com 
idosos  
Do tratamento ao relacionamento  

1 24 14 Ajudantes de Lar 

Medidas de Autoproteção  
Lar Residencial 

1 10 12 Colaboradores com funções no 
plano de evacuação de 
emergência 

Medidas de Autoproteção  

Centro Infantil "Quinta dos Pardais" 

1 10 14 Colaboradores com funções no 
plano de evacuação de 
emergência 

Medidas de Autoproteção  

 Creche Tempos de Infancia 

1 10 12 Colaboradores com funções no 
plano de evacuação de 
emergência 

SST - Combate a Incêndios  

(2ª ação ) 

1 10 14  Colaboradores - Lar Residencial 
e UVAP  

Cuidados diretos com 
deficientes  
Dos cuidados básicos ao 
relacionamento 

1 24 14 Ajudantes de Apoio à Deficiência 
(Lar residencial e UVAP) 

Primeiros Socorros - 
Adultos  
Revisão de conhecimentos 

1 16 14  Ajudantes de Lar; Ajudantes de 
Apoio à Deficiência; Serviços 
Comuns  

Higiene e Segurança 
Alimentar  
Revisão de Conhecimentos 

1 24 13  Ajudantes de Cozinha e 
Cozinheiros   
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A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira através destas acções de formação ou de 

outras, que se vejam a julgar necessárias, pretende alcançar os seguintes objetivos: 

 Desenvolver as competências dos seus colaboradores tornando-os mais aptos 

a responder às constantes e crescentes mudanças da realidade que os 

envolve; 

 Suprir as lacunas detetadas no desempenho das funções; 

 Aquisição de metodologias e ferramentas de organização e gestão do trabalho; 

 Reestruturar, introduzir novas práticas/métodos organizacionais e desenvolver 

os processos de gestão; 

 Recorrer a novos equipamentos/tecnologias no sentido de aumentar a 

produtividade e eficiência. 

 Criar um clima de motivação nos trabalhadores, com impacto na performance 

organizacional e nas equipas de trabalho; 

 Assegurar a segurança dos trabalhadores, a qualidade de vida e bem-estar dos 

utentes, ou seja, a qualidade da Instituição. 

 

Tendo patente as novas necessidades da Instituição face às exigências de níveis 

adequados de qualidade dos serviços, a SCMA prevê um ajustamento do seu quadro 

de pessoal para o ano de 2013, trabalho iniciado em 2012 de forma a ajustar o quadro 

de pessoal de cada resposta social às reais necessidades em conformidade com as 

exigências legais impostas. 

As principais linhas orientadoras dos recursos humanos irão permitir dar continuidade 

à política já desenvolvida, ao longo de 2012, acentuando as linhas de contenção de 

despesa e de racionalização de colaboradores a admitir, sempre numa lógica de 

acrescentar valor ao nosso produto, preferencialmente pela contratação de pessoal 

através dos apoios concedidos pelo IEFP, nomeadamente Estágios Profissionais, 

Passaporte Emprego para o Setor Social, Contrato Emprego-Inserção ou Contrato 

Emprego-Inserção +, ou através de outras medidas que possam vir a ser, uma mais-

valia para o equilíbrio orçamental. 

Importa salientar que, não estão contemplados despedimentos, a não ser por motivos 

imputáveis ao trabalhador, por processo disciplinar ou na renovação de contrato em 

que a avaliação de desempenho do trabalhador não seja adequada ás funções. 
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A implementação de um sistema de avaliação mais abrangente, que privilegie não só 

as competências mas igualmente a fixação de objectivos, a consolidação da política 

de renovação de quadros, promovendo, ainda, sempre que possível, acções de 

informação e formação para implementação de boas práticas nos nossos activos 

serão outras das linhas força do programa a implementar em 2013. 

A área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho tem sido uma área que tem 

merecido toda a atenção e dedicação da Mesa Administrativa desta Instituição, como 

forma de manter toda a qualidade de vida e de trabalho dos seus colaboradores e 

utentes. 

Assim sendo, e mantendo toda a importância que a matéria merece, o ano de 2013 vai 

consistir num aumento do investimento nesta área, com a preocupação constante de 

melhorar as condições de trabalho através de procedimentos e de aquisição de 

equipamentos que se considerem essenciais ao desenvolvimento adequado das 

tarefas em condições de segurança e higiene. 

A legalização dos equipamentos desta Instituição será, sem dúvida, um passo enorme 

a dar, para melhorar as condições dos trabalhadores e também dos utentes, 

contribuindo para um papel mais importante e seguro na comunidade. 

A produção e atualização de Planos Internos de Emergência e as Medidas de 

Autoproteção serão a via preferencial, produzindo todas as necessárias melhorias ao 

desenvolvimento das condições de segurança de todos os envolvidos com a 

Instituição. 

A salvaguarda da saúde dos trabalhadores será garantida pela Medicina no trabalho, 

que promove a adaptação do trabalho ao colaborador consoante as suas capacidades. 

Os processos da qualidade terão igualmente um papel importante ao definir 

procedimentos de trabalho avançados e sempre no estrito cumprimento da legislação 

em vigor no sentido de melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores e 

utentes. 
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22..11..11..11..  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  

  
 “Eu quis manifestar o meu apreço às numerosas pessoas, de idades 

diversas, que se comprometem gratuitamente ao serviço do próximo, 

quer na comunidade eclesial quer na civil. O voluntariado não é apenas 

um "fazer": é antes de tudo um modo de ser, que parte do coração, de 

uma atitude de gratidão em relação à vida, e estimula a "restituir" e 

partilhar com o próximo os dons recebidos. Nesta perspetiva, quis 

encorajar de novo a cultura do voluntariado. A ação do voluntariado não 

deve ser vista como uma intervenção "para encher" em relação ao 

Estado e às instituições públicas, mas antes como uma presença 

complementar e sempre necessária para manter viva a atenção para 

com os últimos e promover um estilo pessoal nas intervenções”. 

Papa Bento XVI (Audiência Geral. 12-09-2007) 

 

Não olhando a perfis socioeconómicos, as Misericórdias, desde há cinco séculos, têm 

estado no terreno em auxílio do mais necessitado tanto de bens materiais como de 

bens espirituais. Primeiro, em substituição do Estado, e depois em complementaridade 

a esse mesmo Estado.  

A génese das misericórdias provém do trabalho voluntário. A evolução dos tempos e 

da própria sociedade alargaram e "atualizaram" o conceito de Voluntariado, centrando 

o seu propósito em algo bem mais rico: a Solidariedade. Foi assim que iniciámos, 

durante o ano de 2012 um trabalho de angariação de voluntários, de forma intencional, 

estruturada e proativa. Esperamos, que no futuro esta iniciativa se mantenha, 

proporcionando aos nossos utentes/clientes uma abordagem mais próxima e 

humanizada e possibilitando aos voluntários o gratificante exercício da solidariedade.  

Aos voluntários, ao qual não lhe é exigido limite de idade, propomos um modo de estar 

na vida por via do qual a participação ativa e responsável nas diversas estruturas da 

sociedade, e em particular, na Misericórdia de Albufeira, se torne num imperativo de 

cidadania, civismo e de co-responsabilidade pelo bem comum. Cada um dá em função 

da sua vontade, da sua disponibilidade. Mas existe um efeito multiplicador, em termos 

de resultados, da ação da sociedade quando reunida e organizada. O importante é o 

comprometimento e o reconhecimento de que cada um de nós pode fazer a diferença. 
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O trabalho que tem vindo a ser realizado, no âmbito do voluntariado, ao longo de 

2012, lança as bases para que em 2013 se alargue a ação do voluntariado na Santa 

Casa da Misericórdia de Albufeira. Em 2012 apostámos na reorganização do nosso 

Voluntariado para o tornarmos mais sólido e eficaz: 

 Redefinimos e delimitámos o campo de atuação dos voluntários nos diferentes 

domínios de intervenção na Instituição, com base na uniformização e 

implementação de novos procedimentos; 

 Regulamentámos o serviço de voluntariado na instituição através de um 

Regulamento Interno para o Voluntariado; 

 Estabelecemos parceria com o Município através da adesão ao Banco de 

Voluntariado. 

Pretendemos no respeitante ao voluntariado, uma evolução crescente quanto ao 

número de voluntários integrados. Paralelamente a este aumento, constata-se um 

reconhecimento cada vez maior por parte dos quadros técnicos e restante pessoal 

para a importância do voluntariado na instituição. Assim, pretende-se:  

 Monitorizar e acompanhar o voluntário; 

 Proporcionar formação específica (perspetiva histórica e situação atual da 

Misericórdia de Albufeira; ética e voluntariado); 

 Alargar o voluntariado às camadas jovens salientando a importância da 

existência e do fortalecimento das relações intergeracionais. 

 Estabelecer e ampliar novas parcerias no âmbito da responsabilidade social 

das empresas e dos particulares. 

Apresentamos 6 domínios em que o Voluntariado pode intervir: 

 Culto (atividades de caráter religioso) 

 Acolhimento (atividades com idosos e/ou grandes dependentes) 

 Comunidade (atividades com idosos em Centro de Dia e dependentes no 

domicílio) 

 Educação (atividades lúdicas com crianças em Creche e Jardim de Infância) 

 Cultura (representação / divulgação da Instituição no exterior) 
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22..11..22..  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO,,  IIMMAAGGEEMM  EE  

RREELLAAÇÇÕÕEESS  EEXXTTEERRNNAASS  

Assegurar que as actividades da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira se pautem 

sempre por princípios e condutas que dignifiquem o seu prestígio e imagem externa, 

sempre num espaço de intervenção cívica na divulgação da doutrina social da Igreja, 

num contexto de cultura de solidariedade é um princípio orientador desta Mesa 

Administrativa. 

O processo de melhoria da imagem da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira é 

contínuo. Uma das formas de o fazer é revelando ao público interno e externo todas as 

atividades que se realizam na Instituição, apostando numa comunicação fácil e prática. 

Desta forma, informar é uma prioridade através dos seguintes meios: 

 

SSIITTEE  

A construção do novo site da Misericórdia (www.misericordiaalbufeira.com) em 2012, 

teve como objectivo proporcionar um sistema dinâmico de divulgação das atividades 

da SCMA, através de atualizações constantes, permitindo também aos cibernautas 

aceder a informação útil, assim como a divulgação relativa aos eventos promovidos 

pela instituição.  

A SCMA pretende promover a aproximação dos seus clientes ao Site institucional para 

alcançar uma redução de custos com impressão de papel, na medida que está 

disponível no site toda a documentação necessária por processo e para cada resposta 

social, assim como pretende aumentar a eficácia, através da rapidez nas respostas.  

Através da utilização da “área reservada” no Site, pretende-se uma maior aproximação 

a todos os irmãos desta misericórdia, disponibilizando todos os documentos para 

consulta, leitura e posterior aprovação em Assembleia Geral, privilegiando assim uma 

gestão transparente. 

BBOOLLEETTIIMM  

O boletim quadrimestral “A Candeia” retomará as suas publicações, agora num 

formato digital a incluir no site da Misericórdia. Este é um meio privilegiado de 

http://www.misericordiaalbufeira.com/
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divulgação de informações relativas às atividades, eventos, mas também uma forma 

de melhor dar a conhecer os sectores e os serviços desta Santa Casa. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

A relação com a comunicação social deve ser entendida como uma prioridade, de 

forma a apostar no envio de comunicados à imprensa que permitam ao jornalista 

explorar temas relacionados com esta Misericórdia. 

 

MMAARRKKEETTIINNGG  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EE  SSOOCCIIAALL  

No contexto de mercado cada vez mais concorrencial na área da oferta de serviços de 

infância, terceira idade e saúde, a SCMA vai continuar a consolidar a sua imagem 

salientando as suas mais-valias através de publicidade. Assim, em 2013, serão 

realizados suportes de divulgação para cada equipamento, com informação detalhada 

dos serviços oferecidos, as suas vantagens e as suas necessidades. 

Esta dinâmica visa obter a captação de novos fundos para a Instituição, através de um 

programa vocacionado para a obtenção de novas doações e ofertas, por parte de 

cidadãos e de empresas com responsabilidade social, que iremos denominar “OBRA 

SOLIDÁRIA.com ”. 

“Prestamos muita atenção ao custo de fazer alguma coisa, mas não nos preocupamos 

com os custos de nada fazer”, diz-nos um dos gurus do marketing Philip Kotler e, 

também neste domínio, a Instituição terá que ter uma política definida de divulgação 

dos seus produtos sociais junto de potenciais interessados. O marketing será uma 

ferramenta que poderá conceber as condições para a criação de mais riqueza e de 

captação de novos recursos. 

Ao mesmo tempo, teremos que nos preparar para um novo paradigma de 

financiamento que não seja baseado unicamente no Orçamento do Estado, mas passe 

também pela contribuição das famílias, da responsabilidade social das empresas e na 

captação de mecenato. 

  

  



PPLLAANNOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  EE  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22001133  

  

 24 

PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDEE  EEVVEENNTTOOSS  

O departamento continuará a dar apoio às valências, nomeadamente na promoção de 

eventos, através de cartazes, panfletos, convites e ainda outros suportes publicitários. 

AARRQQUUIIVVOO  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCOO//VVÍÍDDEEOO  

Dada a importância do registo dos eventos, não só como forma de divulgação, mas 

também como forma de manter testemunhos para a posteridade na História da SCMA, 

iremos efetuar um trabalho de recolha de imagens para arquivo. 

Da mesma forma iremos proceder ao registo fotográfico de todos os equipamentos e 

demais património da SCMA com o objectivo de criar um arquivo fotográfico da Obra a 

efectuada e sua evolução ao longo dos tempos. 

 

 

22..11..33..  GGEESSTTÃÃOO  EE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  

PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  

O princípio da recuperação e reabilitação do nosso património existente na zona 

histórica de Albufeira torna-se evidente pelo seu impacto na gestão e organização da 

cidade. O Programa Jéssica, no quadro da reabilitação urbana, e a nova legislação do 

arrendamento vão implicar uma presença activa da Misericórdia de Albufeira. 

Considerando a situação de crise que se vive, não se pode deixar de enunciar que as 

dificuldades também podem e devem representar oportunidades de investimento e de 

rentabilização de activos. A Mesa irá privilegiar o princípio da parceria com outras 

entidades, de modo a não onerar a Instituição e salvaguardando os seus mais 

legítimos interesses. 

A Mesa entende, assim, propor neste Plano de Actividades e Orçamento, que fique 

autorizada a estabelecer parceria com o Município de Albufeira para execução do 

estudo de viabilidade do projeto a desenvolver no “Antigo Hospital”, assim como do 

espaço da “Rua 5 de Outubro” e seleccionar os parceiros credíveis que lhe permitam a 

sua actuação conjunta na reabilitação de todo aquele património, comprometendo-se a 
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apresentar até ao final do próximo ano uma proposta concreta de rentabilização do 

Património degradado. 

A gestão patrimonial desta Santa Casa deriva do cumprimento de uma exigência legal, 

alicerçando-se, necessariamente, na elaboração de um inventário geral dos elementos 

constitutivos do património, este que per si não é estanque no tempo, exigindo um 

acompanhamento contínuo e atualizado. 

 

É este inventário que possibilita o conhecimento exato e total da composição do 

Património Institucional, promovendo a sua rentabilização quer funcional, quer na 

melhoria contínua na qualidade dos serviços, assente nos princípios de economia, 

eficiência e eficácia, em função das atividades desenvolvidas por cada e/ou todas as 

respostas sociais. 

 

Da mesma forma assume e assumirá um suporte indissociável ao sistema 

contabilístico e de controlo, uma vez que é por meio deste que se dispõe de elementos 

para a elaboração do Balanço Inicial e das Demonstrações Contabilísticas, assim 

como faculta dados necessários à contabilização das amortizações. 

 

Assim, para o ano de 2013 comprometemo-nos a: 

1. Inventariar e documentar o imobilizado corpóreo adquirido onerosamente ou 

gratuitamente e produzido internamente no decurso da atividade operacional; 

2. Criar o “Regulamento do Cadastro e Inventário do Património da Santa Casa 

da Misericórdia de Albufeira” nos diversos setores, para aprovação no ano de 

2013, que irá de encontro, objectivamente, com a implementação do Sistema 

de Gestão de Qualidade. 

 

 

AArrqquuiivvoo  HHiissttóórriiccoo  

Prevê-se a constituição de uma equipa para realizar um trabalho monográfico de 

levantamento e registo de todo o espólio desta Santa Casa, e posterior feitura de um 

Regulamento de Utilização, uma tarefa que não apresenta dificuldades, antes um 

cuidado muito especial atendendo ao número de solicitações até hoje verificadas.  
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O espólio desta Santa Casa Arquivo encontra-se alojado na Capela, de onde constam 

variadíssimas obras de arte sacra e no Museu da Santa Casa de Albufeira, a Antiga 

Casa do Despacho, em armários antigos, adaptados e construídos em madeira com 

portas envidraçadas, transferidos e oriundos do antigo Hospital.  

 

Surge necessidade de acondicionar todo o espólio existente em armários adequados, 

assim como de proceder ao seu restauro. 

 

Ainda no âmbito da conservação, foi reconhecida a urgente necessidade de proceder 

a uma desinfestação de todos os livros e documentos existentes por se haver 

constatado haver parasitas e fungos muito perigosos, assim como a própria 

digitalização de todo o arquivo. 

 

 

22..22..  IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAASS;;  

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA  

Tendo como propósito contínuo, potenciar e melhorar as condições nos serviços e 

valências da Instituição, o Departamento de Infraestruturas, Equipamentos e Logística 

(D.I.E.L.), através dos seus serviços de manutenção, obras e de transportes, propõe 

as seguintes implementações para o próximo ano: 

Transportes 

 Aquisição de uma carrinha devidamente equipada para o Apoio Domiciliário, 

para substituição da atual que se encontra avariada com um orçamento para 

reparação não compensatório. 

 Necessidade de uma carrinha, com lotação de 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. 
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 Tratamento de chapa e serviço de pintura para carroçaria de 4 viaturas, devido 

ao avançado nível de degradação apresentado. 

 

Oficina de Manutenção 

 Transformação da carpintaria numa oficina de manutenção para dar resposta 

às várias obras de manutenção e requalificação do património da Santa Casa 

de Albufeira. 

 

Manutenção do Património 

Execução de obras de recuperação das infra-estruturas existentes por forma a 

preservar o património da instituição e, em simultaneo, desenvolver todos os 

processos inerentes à reestruturação dos equipamentos em funcionamento de forma a 

garantir o cumprimento dos requisitos legais atualmente em vigor.  

 

 

22..33..  AATTIIVVIIDDAADDEESS  RREELLIIGGIIOOSSAASS  

No ano de 2013, dar-se-á continuidade às atividades de carácter religioso 

designadamente: 

Missa Dominical e Semanal 

Dar-se-á cumprimento ao serviço religioso Mensal na Capela do Lar do Roseiral da 

Misericórdia de Albufeira. 

Celebração de Missas de sufrágio por alma dos irmãos, benfeitores, utentes e 

funcionários falecidos. 
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Comemoração de datas relevantes 

Ao longo do ano realizar-se-ão diversas iniciativas, com vista à comemoração de datas 

de maior importância para esta comunidade institucional, nomeadamente o Dia do 

Idoso, Dia de Nossa Senhora de Fátima, Dia do Doente. 

Assistência espiritual e religiosa 

Manter um capelão privativo para a conveniente assistência espiritual, religiosa aos 

utentes e aos funcionários da instituição, bem como a realização dos atos ao exercício 

do culto divino. 

 

22..44..  ÁÁRREEAA  SSOOCCIIAALL  

 

A área de intervenção social constitui-se como a área de excelência que deve, 

sempre, contribuir para o cumprimento da missão da Misericórdia de Albufeira. 

Conscientes da instabilidade económica e financeira que afeta todo o País, onde a 

taxa de desemprego da região é a maior do País, com tendência ainda para aumentar, 

procuraremos minimizar a carência de recursos e fazer de suporte para suprir algumas 

necessidades básicas, como a alimentação e o vestuário a pessoas que estão 

temporariamente com dificuldades, ou que já se encontram num processo de 

exclusão.  

Pela prestação de serviços e apoios, através do Gabinete de Inserção Social, munido 

de uma equipa multidisciplinar procurar a satisfação das necessidades, problemas e 

expectativas daqueles que beneficiam das diferentes Respostas Sociais integradas na 

área social, nomeadamente as crianças em risco e as mulheres vítimas de violência 

doméstica, as pessoas idosas, os sem abrigo e as pessoas/famílias em situação de 

grande precariedade económica.  
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Prevê-se que o ano de 2013 seja particularmente difícil e exigente, resultante da crise 

económica e social que o país atravessa, pelo que o plano de atividades definido para 

esta área deve ser realista e exequível face aos recursos disponíveis, num contexto 

em que os apoios públicos tendem a reduzir, o que obriga à procura de alternativas, 

nomeadamente do ponto de vista financeiro.  

Definiram-se por isso, estes eixos estratégicos de intervenção prioritários que se 

assumem, por um lado, como meio para dar continuidade a politicas já em curso e, por 

outro, de consolidação de resultados, sem deixar, ainda, de considerar a capacidade 

de empreender novas acções que se venham a justificar, com a evolução dos pedidos 

protagonizados pelas necessidades apresentadas pela comunidade.  

 

AA..  ÁÁRREEAA  DDAA  DDEEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  

  

LLaarr  RReessiiddeenncciiaall  ““SS..  VViicceennttee””  

O Lar Residencial São Vicente é uma resposta social que tem como destinatários 

jovens e adultos com deficiência mental e física de ambos os sexos com idades igual 

ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidos, temporariamente ou 

definitivamente, de residir no seu seio familiar. Podem ainda ser admitidos no Lar, 

jovens com idade inferior a 16 anos, desde que se tenham esgotado as possibilidades 

de encaminhamento para outras respostas sociais. 

O Lar São Vicente tem como principais objectivos: Disponibilizar apoio permanente ou 

temporário a jovens e adultos com deficiência; promover condições de bem-estar e 

qualidade de vida ajustadas às necessidades dos utentes; promover estratégias de 

reforço de auto-estima, autonomia pessoal e social e privilegiar a interacção com a 

família e a comunidade, no sentido da integração social dos utentes.  

São prestados aos utentes os serviços de alojamento, alimentação, cuidados de 

higiene e imagem, apoio social, apoio médico e de enfermagem, fisioterapia, e 

atividades recreativas e ocupacionais. 
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 As Actividades Ocupacionais dividem-se por 5 salas: a Artes Criadas, o Cantinho dos 

Sonhos, a Empreita/ Cestaria, o Tapete Mágico, a Classe de movimentos e a 

Expressão Musical, que dão apoio a todos os utentes, divididos em grupos, num 

horário semanal das 9.30h às 13.00h e das 14.00h às 17.30h. 

Em termos de melhorias para o ano de 2013 prevê-se uma reestruturação a nível dos 

Ateliers, aumento do espaço físico e uma candidatura a um Projeto para uma Sala de 

Snoezelen. O conceito da Sala de Snoezelen proporciona conforto, através do uso de 

estímulos controlados, e oferece uma grande quantidade de estímulos sensoriais, que 

podem ser usados de forma individual ou combinando os efeitos da música, notas, 

sons, luz, estimulação táctil e aromas.  

 

““CCaassaa  ddaa  PPaazz””  

A Unidade de Vida Apoiada e Fórum Sócio – Ocupacional, inseridos na Casa da Paz, 

são duas respostas sociais orientadas para apoiar utentes com patologia psiquiátrica, 

em parceria com o Centro Distrital de Segurança Social do Algarve e a Administração 

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

O Acordo de cooperação para a Unidade de Vida Apoiada é de 20 utentes sendo o do 

Fórum Sócio - Ocupacional de 30 utentes. Atualmente, as vagas da Unidade de Vida 

Apoiada encontram-se totalmente preenchidas, faltando ao Fórum Sócio – 

ocupacional, o preenchimento de seis vagas. 

Este plano contempla as atividades programadas para o ano de 2013, sendo uma 

continuação do trabalho desenvolvido na Casa da Paz – Unidade de Vida Apoiada/ 

Fórum Sócio – Ocupacional. Para que este plano se torne operacional, é necessário 

conhecer toda a realidade institucional, de modo, a trabalhar de forma concisa e 

coerente a especificidade desta população. De modo, a organizar a funcionalidade de 

todas estas questões, a equipa técnica procedeu à elaboração deste plano, 

evidenciando os utentes e o desenvolvimento das suas necessidades e 

potencialidades, incentivando a participação das famílias e da comunidade envolvente. 
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A aposta para 2013 visa a continuação da implementação do Sistema de Gestão da 

Qualidade, valorizando os setores que contribuam para o bem-estar e qualidade de 

vida dos utentes, indo ao encontro das suas necessidades reais, harmonizando 

internamente as regras de funcionamento das respostas sociais. Pretende-se, desta 

forma, uma melhoria contínua dos serviços prestados, utilizando a máxima “Mais do 

que uma ferramenta de trabalho é um estado de espírito”, sendo um dos princípios 

básicos da gestão da qualidade. Os resultados obtidos com a prática do conceito de 

melhoria contínua não são resultados imediatamente visíveis, “o caminho faz-se 

caminhando”, e assentam em pequenas melhorias que continuadamente vão ser 

implementadas com vista a atingir uma maior eficácia. Pretende-se, assim, encarar os 

problemas como uma oportunidade de melhoria em vez de não-conformidades, com 

vista a alcançar resultados consistentes e duradores, constituindo uma mais-valia à 

distinção dos serviços prestados. 

As principais melhorias a implementar na Casa da Paz, prendem-se com a elaboração 

de um diagnóstico de necessidades a nível da reestruturação do espaço físico, 

procurando um melhoramento do equilíbrio das estruturas interiores e exteriores, 

através da construção/remodelação das mesmas e avaliação/reformulação do 

funcionamento geral da resposta social Fórum Socio Ocupacional. Pretende-se, 

igualmente, um aumento de intervenções externas de entidades com vista a fomentar 

relações de futura parceria, assim como, a minimização dos gastos através de 

mecanismos de controlo interno de orçamento. 

A título de conclusão, este plano visa a organização de atividades direcionadas aos 

utentes, tendo como principal objetivo uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar 

dos mesmos. Procura-se, deste modo, o desenvolvimento das capacidades dos 

utentes, a nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e integração 

sócio cultural, assim como, proporcionar uma vida mais harmoniosa, criativa e 

dinâmica, valorizando as suas necessidades e competências. 
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BB..  ÁÁRREEAA  DDOO  IIDDOOSSOO  

LLaarr  ““  OO  RRoosseeiirraall””  

O Lar de Idosos “Roseiral” foi inaugurado no dia 8 de Julho de 2006, por sua Ex.ª Prof. 

Doutor Padre Vítor Melícias. Esta Resposta Social tem capacidade para acolher 

sessenta utentes, que por razões de ordem socioeconómica ou por 

ausência/indisponibilidade de suporte familiar, necessitam de estar integrados em 

equipamento social adequado.  

A capacidade do Lar encontra-se, de momento totalmente preenchida. 

Relativamente ao ano de 2013, pretende-se dar continuidade a todo o trabalho 

realizado nesta Resposta Social e, por outro lado, promover a melhoria da qualidade 

dos serviços, nomeadamente, através da formação contínua dos colaboradores, da 

promoção de uma abordagem multidisciplinar na intervenção com a população alvo, 

bem como da reestruturação de alguns instrumentos de registo, monitorização e 

avaliação das atividades desenvolvidas e serviços prestados. 

Pretende-se ainda adequar a gestão desta Resposta Social à conjuntura económica e 

social atual, através da análise da situação económico-financeira da mesma e da 

optimização dos recursos, tendo em vista, não só a melhoria da qualidade dos 

serviços, bem como a satisfação dos utentes. 

 

AAppooiioo  DDoommiicciilliiáárriioo  

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de 

cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência, velhice ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporariamente ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades 

básicas e/ou actividades de vida diária. Na procura do bem-estar do utente, espera-se 

que ele possa permanecer no seu lar o máximo tempo possível.  

Devido ao envelhecimento progressivo da população ocorrem com maior frequência 
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situações de vulnerabilidade física e psíquica, que possibilitam o aparecimento de 

situações patológicas crónicas, que originam, na maioria dos casos, dependência 

dentro de limites nem sempre controláveis pelo próprio e ao seu agregado familiar, 

como é o caso das demências. De ressaltar que a situação de dependência pode 

ocorrer em qualquer outro grupo de idade, podendo igualmente necessitar deste tipo 

de Resposta Social. 

Ao instituir-se legalmente a Resposta Social Serviço de Apoio Domiciliário, no âmbito 

de medidas de políticas destinadas à população em situação de dependência, 

procurou-se que a mesma possibilitasse uma oferta de serviços diversificados, cujo 

acesso corresponde à concretização de direitos de cidadania. 

As diferentes alterações que se tem verificado na sociedade actual, sobretudo ao nível 

da composição e funções do grupo familiar, da solidariedade intergeracional e social e 

à insuficiência de respostas adequadas ao controlo das situações de dependência, 

continua-se a encontrar no Serviço de Apoio Domiciliário uma resposta que contribui 

para colmatar algumas das dificuldades com que elas próprias e ou o seu agregado 

familiar se debatem diariamente. Actualmente a Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira presta apoio a 30 utentes, tem acordo de cooperação para 36 utentes. 

Todas as respostas sociais direccionadas para a prestação de cuidados a idosos, 

deveriam tentar trabalhar em rede, esta seria uma forma de rentabilizar tempo e 

acções para com os seus utilizadores, não devendo esquecer os familiares que 

surgem como parceiros principais. 

Relativamente ao ano de 2013 pretende-se melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, através não só da formação contínua dos colaboradores, bem como da 

monitorização dos serviços prestados, no sentido de garantir a satisfação dos utentes. 

Pretende-se também proceder a uma angariação de fundos, no sentido de adquirir 

uma nova carrinha adaptada para transporte de alimentos, dado o desgaste daquela 

que é utilizada actualmente. 
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CCeennttrroo  ddee  DDiiaa  

A experiência acumulada determina, igualmente, que se deva dar enfoque à formação 

e ao apoio aos cuidadores informais, já que conciliar a vida profissional com a 

prestação de assistência aos familiares dependentes é uma tarefa complexa e 

exigente.  

Esta resposta social funciona revestida de uma figura informal no Lar o Roseiral, o 

objetivo para 2013 é regularizar esta resposta e negociar com a Segurança Social um 

Acordo de Cooperação, com vista a dar resposta aos vários pedidos da comunidade. 

Para dar resposta de qualidade nesta área torna-se necessário a aquisição de uma 

carrinha para transporte de pessoas com limitações de mobilidade. 

Neste contexto, a divulgação da resposta de Alojamento Temporário para 

descanso dos cuidadores e familiares deve constituir, igualmente, um eixo de 

intervenção a ampliar.  

CC..  ÁÁRREEAA  EEDDUUCCAACCIIOONNAALL  

  

CCrreecchhee  ““  TTeemmppooss  ddee  IInnffâânncciiaa””  

A Creche “Tempos de Infância”, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira, foi construída pela Câmara Municipal de Albufeira, tendo sido inaugurada a 

20 de Agosto de 1996 por Arsénio Manuel Vieira Catuna, Presidente da Câmara 

Municipal de Albufeira, na altura.  

É uma resposta social sem fins lucrativos, destinada a receber crianças com idades 

compreendidas entre os 4 e os 36 meses de idade, com capacidade para 50 crianças, 

das quais 45 são abrangidas pelo protocolo de cooperação com a Segurança Social.  

Com a preocupação constante de prestar um serviço de qualidade, prevê-se a 

adaptação e melhoria de algumas práticas e métodos de trabalho. Com base no 

Sistema de Gestão da Qualidade da Segurança Social, pretende-se continuar a definir 
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procedimentos, a criar e implementar instrumentos de trabalho, tendo em vista as 

necessidades e expectativas do cliente, a sua satisfação e a promoção do bem-estar e 

pleno desenvolvimento da criança. 

Como tal, é também primordial proporcionar à criança um ambiente dinamizador de 

aprendizagens, dotado de equipamentos e materiais adequados que facilitem a 

descoberta e a interação num espaço seguro. Pretende-se melhorar/substituir alguns 

recursos físicos existentes na Creche, sendo que o mais emergente passa por 

reparar/substituir o pavimento de algumas áreas, tendo em conta que as zonas mais 

críticas são o refeitório, uma das salas e o hall de entrada/corredor. Além disso, é 

igualmente necessário restaurar/substituir as cadeiras de refeições, bem como 

consertar/substituir o ar condicionado do refeitório. 

De forma a dar resposta às necessidades da população e ao mesmo tempo aumentar 

a procura de vagas nesta resposta social, será alargado o período de inscrições, deste 

modo as inscrições passarão a estar disponíveis ao longo de todo o ano. 

Outras alterações/melhorias que sejam consideradas necessárias ao bom 

funcionamento desta resposta social serão ponderadas e implementadas, se 

exequíveis. 

  

CCeennttrroo  IInnffaannttiill  ““QQuuiinnttaa  ddooss  PPaarrddaaiiss””  

O Centro Infantil “Quinta dos Pardais” foi inaugurado a 18 de Maio de 1996 pelo 

Primeiro-ministro Dr. António Guterres, tratando-se de um edifício construído de raíz, 

pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira. 

É uma resposta social sem fins lucrativos, constituída por creche e jardim-de-infância e 

que acolhe crianças dos 4 meses à idade de ingresso no 1º ciclo. A creche é 

composta por uma sala de berçário com acesso ao fraldário e à copa de leites, uma 

sala para crianças de 1 ano e uma sala de atividades para crianças de 2 anos, tendo 

uma capacidade para 50 crianças, de acordo com o protocolo de cooperação com a 

segurança social. O jardim-de-infância tem capacidade para 75 crianças, de acordo 
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com o protocolo de cooperação entre o ministério de educação e a segurança social, e 

as suas instalações são compostas por três salas de atividades. 

Pretende-se em 2013 realizar no Centro Infantil um trabalho mais virado para a família 

e a comunidade. A parceria entre escola, a família e comunidade é indispensável para 

uma Educação de qualidade que depende de uma boa relação entre familiares, 

gestores, educadores, funcionários e crianças. Mostrar quem somos, o que fazemos, 

que estamos aqui de e para todos: é esse o nosso principal objetivo para 2013.  

O papel da escola mudou, não se centraliza mais em si mesma. Abre-se cada vez 

mais ao diálogo e abandona conceitos cristalizados. Quanto mais se aproxima dos 

pais e da comunidade, quanto mais mantém com eles uma parceria afinada, mais 

alcança a identidade cultural da criança, os aspetos sociológicos que a cercam e uma 

aprendizagem real, efetiva. 

Para além destes aspetos de abertura e parceria/intercâmbio com a família e 

comunidade, pretendemos ainda melhorar o nosso espaço físico, tanto interior como 

exterior através da remodelação dos mesmos. No espaço exterior pretendemos limpar 

os jardins, dinamizar as hortas pedagógicas e o parque infantil. No espaço interior 

queremos proporcionar aos nossos utentes um ambiente mais confortável, colorido e 

caloroso, através da limpeza e decoração dos espaços. 

 

LLaarr  ddee  CCrriiaannççaass  ““OOss  PPiirriillaammppooss””  ee  JJoovveennss  ““AA  GGaaiivvoottaa””  

O presente Plano de Actividades apresenta os principais aspectos a desenvolver para 

o próximo ano de 2013, nos Lares de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira, fazendo parte do Plano Geral da instituição. 

Os Lares de Crianças “Os Pirilampos” e de Jovens “Gaivota” são equipamentos 

sociais que têm por finalidade o acolhimento de crianças e jovens, de ambos os sexos, 

no sentido de lhes proporcionar estruturas de vida tão aproximadas quanto possível às 

da família, com vista ao seu desenvolvimento global e à sua inserção na sociedade. 
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O Lar de Infância “Os Pirilampos” localiza-se na Quinta das Pedras, Branqueira, 

localidade situada na zona periférica de Albufeira, foi criado em 1983 e acolhe 

crianças dos 0 aos 12 anos de idade. O Lar de Jovens “Gaivota” localiza-se no espaço 

da sede da Santa Casa da Misericórdia, situado na Rua do Oceano em Albufeira e foi 

criado em 1986. Por sua vez, o Lar de Jovens destina-se ao acolhimento de jovens 

entre os 12 e os 21 anos de idade.  

Os principais objectivos dos Lares são: 

 Promover o respeito pelos direitos dos jovens e demais intervenientes; 

 Promover a participação activa dos jovens na organização e funcionamento 

geral do lar; 

 Proporcionar aos jovens a satisfação de todas as suas necessidades básicas; 

 Proporcionar meios que contribuam para sua valorização individual, social e 

profissional; 

 Acompanhar e estimular o seu desenvolvimento físico e intelectual, bem como 

a aquisição de normas e valores; 

 Garantir, com o recurso aos serviços de saúde, os cuidados necessários a um 

bom nível de saúde, assim como a uma alimentação equilibrada e de encontro 

à faixa etária; 

 Assegurar os meios necessários ao seu desenvolvimento pessoal, à sua 

formação escolar e profissional, em cooperação com a escola e as estruturas 

locais de formação profissional; 

 Promover a sua integração na comunidade cívica e religiosa; 

 Criar, sempre que possível, condições para a ocupação dos tempos livres, de 

acordo com os interesses e potencialidades dos jovens. 

O presente Plano de Actividades pressupõe a prossecução destes objectivos e foi 

elaborado em consonância com o plano de intervenção definido no âmbito das 

reuniões de interlocução da Segurança Social.  

Para o próximo ano de 2013, prevê-se a continuidade de um trabalho de melhoria e de 

implementação do sistema de gestão da qualidade, assim como o desenvolvimento de 

acções de reorganização interna em ambos os lares da Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira.  
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Estas alterações refletem-se não só do ponto de vista da estrutura física, dos espaços 

e remodelação das salas, como também do ponto de vista dos recursos humanos, 

tendo o presente plano como princípios orientadores a definição e reavaliação dos 

projectos de vidas das crianças/jovens; a melhoria e reorganização das áreas; e a 

reestruturação do funcionamento e dos recursos internos. 

Para além das atividades programadas com as crianças/jovens no âmbito das acções 

lúdico pedagógicas, prevê-se também o desenvolvimento de projetos e ações com 

vista à angariação de fundos e materiais para remodelação e melhorias das infra-

estruturas.  

A Resposta Social de Lar de Jovens designado por “Gaivota”, com capacidade para 46 

utentes tem acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital de Faro do 

Instituto da Segurança Social. 

Todos os menores acolhidos nos Lares têm processo de promoção e proteção, ou no 

Tribunal de Família e Menores ou na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 

com excepção dos maiores de 21 anos. É feita uma articulação estreita e regular com 

as referidas entidades, nomeadamente, com os técnicos gestores dos respectivos 

processos, sendo no caso do Tribunal, as técnicas da Equipa de Assessoria da 

Segurança Social de Faro, no sentido de definir o projeto de vida das crianças e 

acompanhar a sua situação socio-familiar. 

Importa ainda salientar que, para além do funcionamento do dia-a-dia e das rotinas da 

instituição, existe a preocupação constante em desenvolver atividades de carácter 

lúdico e pedagógico para os nossos utentes, assim como de os integrar em atividades 

da comunidade e modalidades desportivas e recreativas dinamizadas por entidades 

externas. 

 

DD..  ÁÁRREEAA  DDAA  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

O Departamento da Formação está englobado no espaço físico denominado por 

“Espaço Bússola” localizado nos Brejos, Branqueira e engloba as seguintes atividades: 

o Departamento de Formação, com ações de Formação Profissional (Formação 



PPLLAANNOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  EE  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22001133  

  

 39 

interna; UFCD´s e Sistema de Aprendizagem) e a Unidade de Reabilitação 

Profissional. Neste espaço encontra-se ainda o Gabinete de Inserção Profissional, 

várias salas de formação para aluguer e ainda o Centro de Produção Agrícola. 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira fez uma clara e 

definitiva aposta na formação profissional tendo centralizado todas as respostas na 

área da formação todas no mesmo espaço físico, formando assim o Centro de 

Formação da Misericórdia, que contém todas as condições para funcionar com 

excelência. 

Acreditada desde 1998, O seu campo de intervenção tem abrangido diferentes 

modalidades de formação, desde a qualificação profissional, a formação especial, 

formação profissional e cursos de educação e formação de adultos (EFA). As áreas de 

formação, também, são diversificadas e atualmente esta instituição está certificada, 

desde maio do corrente ano, das seguintes áreas: 010- Programas de Base; 341 – 

Comércio; 345 – Gestão e Administração; 481 – Ciências Informáticas, 525 – 

Construção e Reparação de Veículos a Motor; 541 – Industrias Alimentares; 622 – 

Floricultura e Jardinagem; 761 – Serviços de Apoio a Crianças e Jovens; 769 – 

Serviços Sociais – Programas não Classificados noutra área de formação; 811 – 

Hotelaria e Restauração; 862 – Segurança e Higiene no Trabalho. 

 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddaa  FFoorrmmaaççããoo  

Após as alterações realizadas no Manual de Qualidade referente à Atividade 

Formativa, o qual contempla os requisitos e procedimentos necessários à certificação 

da instituição como entidade formadora, foram também feitas alterações na estrutura 

do plano de atividades, de forma a responder às exigências da certificação. 

Por este motivo, o atual modelo de plano de atividades do Departamento de 

Formação, distingue-se do modelo geral da instituição, estando refletidas todas as 

fases inerentes a um processo formativo, nomeadamente: Planificação; 

Desenvolvimento e Avaliação.  
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Para uma análise mais clara, o plano apresentado, encontra-se segmentado com base 

nas diferentes áreas de intervenção formativa. 

Primeiramente são apresentados os objetivos gerais e comuns do Departamento de 

Formação, assim como as diferentes etapas necessárias para que os mesmos sejam 

alcançados. Para cada tipologia formativa, são seguidamente apresentados todas as 

etapas definidas no Manual de Qualidade da Atividade Formativa (MQAF).  

 

FFoorrmmaaççããoo  PPrrooffiissssiioonnaall  

Esta nova estrutura do plano de atividades, revela uma maior incidência na análise de 

indicadores que permitem a verificação contínua da qualidade da formação 

desenvolvida, originando ações regulares de melhoria de procedimentos.  

A Formação Interna é dirigida aos funcionários da entidade com vínculo laboral, 

pretendendo aumentar as suas competências profissionais e  desenvolver a 

qualificação, de forma a elevar a sua produtividade e empregabilidade, visando desta 

forma uma  prestação de serviço com melhor qualidade por parte da instituição.   

Para o ano de 2013, o  Plano de Formação Interna pretende que, no atual universo de 

180 colaboradores, 44% dos mesmos cumpram o número de horas de formação 

contínua prevista no nº 2 do Artigo 131º da Lei 7/2009 de 12 de Fevereiro. Este plano 

prevê o  desenvolvimento de 9 ações de formação certificada e 6 realizadas em 

contexto real de trabalho, tendo estas como objetivo específico o desenvolvimento de 

competências que se apliquem diretamente na atividade profissional desenvolvida 

pelos colaboradores.  

O Departamento de Formação iniciou em 22 de outubro de 2012 um curso de 

aprendizagem de Técnico de Apoio à Gestão. Esta tipologia visa a formação de jovens 

e a sua inserção no mercado de trabalho, permitindo o prosseguimento de estudos. 

Trata-se de um curso de formação inicial de dupla certificação, destinado a jovens com 

idade inferior a 25 anos, com o terceiro ciclo de ensino básico e que não detenham 

uma habilitação escolar de nível secundário. Esta formação, durante o ano de 2013, 

continuará o seu desenvolvimento, estando o seu final previsto para Novembro de 
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2014 (3625 horas). O principal objetivo nesta tipologia, será o de manter o grupo de 

formação com quinze formandos.  

Durante o ano de 2012, no âmbito do financiamento POPH – medida 8.2.3, foi 

aprovada a candidatura apresentada em 2011, estando previsto o desenvolvimento de 

11 ações de formação de nível II.  

Tendo em conta o elevado número de ações aprovadas, verificou-se a necessidade de 

transição de 8 ações para o 1.º trimestre de 2013.  

Para além destas, encontra-se também prevista a realização de novas ações dentro 

desta tipologia, cujas áreas temáticas serão definidas com base no diagnóstico de 

necessidades a realizar também no primeiro trimestre de 2013. 

Estas ações permitem percursos flexíveis, de duração variável de 25 a 50 horas, 

sendo dirigidas ao público em geral (empregados ou desempregados), com idade igual 

ou superior a 18 anos e prioritariamente sem a conclusão do ensino básico ou ensino 

secundário.  

Esta oferta é também dirigida para as entidades empregadoras da região, 

nomeadamente as que exercem atividade nas áreas de hotelaria, restauração, 

turismo, comércio e construção civil, ao abrigo do previsto no Programa Formação 

Algarve. 

 

UUnniiddaaddee  ddee  RReeaabbiilliittaaççããoo  PPrrooffiissssiioonnaall  

A Unidade de Reabilitação Profissional (URP) desenvolve ações de formação 

profissional para pessoas com deficiência e incapacidades, com a duração de 3600 

horas. Os cursos realizam-se no âmbito da Medida de Qualificação Profissional de 

Pessoas com Deficiência e Incapacidades através de candidaturas anuais com 

execução correspondente a um ano civil. Os grupos abrangem formandos com uma 

grande heterogeneidade ao nível das características, potencialidades e incapacidades, 

o que determina a realização de percursos formativos individuais; as entradas na 

formação ocorrem ao longo do ano em momentos diferentes, sendo estes formandos 
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integrados no grupo de formandos já existente no curso. Assim, a planificação geral de 

cada curso corresponde a um ano civil, ocorrendo as fases da formação em momentos 

concretos e em simultâneo em todos os cursos existentes.  

Dentro da atividade não formativa da Unidade de Reabilitação, o Centro de Recursos 

do Centro de Emprego de Loulé e Portimão para a área da deficiência, desenvolve a 

sua atividade na área de:  

 Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego 

 Apoio à colocação; 

 Apoio pós colocação.  

Neste âmbito de intervenção são abrangidas apenas pessoas inscritas para emprego 

e ou formação, com deficiência das funções mentais, das funções auditivas e motoras 

de grau ligeiro. 

A Unidade de Reabilitação Profissional desenvolve ações de apoio à colocação, 

acompanhamento pós colocação e de informação, avaliação e orientação profissional 

para a qualificação e o emprego, com base em pedidos de intervenção efetuados por 

técnicos destes Centros de Emprego. 

As acções de IAOP têm por objectivo o estudo psicológico de pessoas com 

necessidades de formação/emprego e o despiste dos seus interesses vocacionais e 

aptidões instrumentais para definição do projecto profissional a partir de 

autoconhecimento e informação sobre profissões e postos de trabalho.  

O Apoio à Colocação tem por objectivo encontrar no mercado de trabalho da região, 

respostas de emprego compatíveis com as características e necessidades destas 

pessoas. 

O Acompanhamento Pós-Colocação destina-se a apoiar os trabalhadores com 

deficiência e incapacidade já integrados no mercado de trabalho, com vista a facilitar a 

manutenção e consolidação do emprego. 

Estas intervenções inscrevem-se num Plano Anual de Ação que é apresentado pela 

entidade à Delegação Regional do IEFP,IP.. 
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GGaabbiinneettee  ddee  IInnsseerrççããoo  PPrrooffiissssiioonnaall  

É uma estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com o Centro de 

Emprego de Loulé, iniciou a sua atividade em 15 de Maio de 2012, e presta apoio a 

jovens e adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu 

percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Tem como destinatários desempregados, jovens ou adultos, que necessitem de apoio 

na resolução do seu problema de inserção ou reinserção profissional. Neste âmbito 

são prestados os seguintes serviços:  

 Informação profissional para jovens e adultos desempregados; 

 Apoio na procura ativa de emprego; 

 Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou 

reinserção profissional; 

 Divulgação de ofertas de emprego e colocação de desempregados nas ofertas 

disponíveis e adequadas; 

 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, 

qualificação e empreendedorismo; 

 Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no 

emprego e na formação profissional no espaço europeu; 

 Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em 

regime de voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho; 

 Outras atividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos nos 

Centros de Emprego. 

A criação do Gabinete de Inserção Profissional é um instrumento para facilitar a 

acessibilidade ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo social junto das 

populações mais jovens que se apresentam como carentes de competências 

profissionais e de outras populações carenciadas com problemas sociais graves. 
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22..55..  OOUUTTRRAASS  ÀÀRREEAASS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO    

A sustentabilidade financeira da Instituição ao longo dos anos residiu, exclusivamente 

no seu desempenho operacional (desenvolvimento das suas atividades sociais). Neste 

contexto os resultados operacionais foram negativos ao longo destes três últimos 

anos, onde se pode concluir que o desempenho operacional da Instituição não foi o 

mais eficaz tendo-se tornado desfavorável na sua consolidação financeira.   

Com o objetivo de manter a sustentabilidade financeira, num cenário de restrições 

financeiras, com um Plano de Acção negociado entre a UMP e ISS para 2013-2014 

inferior á inflação, em que o apelo é “fazer mais com menos dinheiro” é imperioso para 

a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira: 

 Dotar os equipamentos das respostas sociais de melhores condições físicas e 

de conforto, promovendo a qualidades das respostas sociais e desta forma 

alargar o campo de acção para outro público-alvo, podendo assim suportar o 

equilíbrio financeiro. 

 Dinamizar e incrementar as empresas lucrativas da qual é detentora, 

Pastelaria Jasmim e Empresa de Jardinagem “Espaço Verde” com o objetivo 

de aumentar a rentabilidade das mesmas;  

 Requalificar o seu património para criar uma bolsa de arrendamento e 

aumentar a receita com rendas; 

 Dinamizar projetos sociais com rentabilidade, como por exemplo o projeto 

Centro de Produção Agrícola – “A Bússola Ambiental” e o projeto do 

Artesanato. 

  

PPrroodduuççããoo  AAggrrííccoollaa  

O “Espaço Bússola” encontra-se inserido numa área de produção agrícola, pelo que, 

durante o ano de 2012, foi reativada a exploração hortícola visando o auto-

abastecimento da instituição, tendo como objetivo futuro a redução de custos na 

aquisição destes produtos.  
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Iniciado o processo de investimento no Centro de Produção Agrícola – “A Bússola 

Ambiental”, com o consequente aumento das condições de conforto e de produção 

agrícola, será o momento de rentabilizar este magnifico equipamento agrícola. 

A produção de produtos hortícolas, aliada a outras tipologias de produção, poderá 

possibilitar a existência de receitas fixas que permitam que este Centro de Produção, 

seja um projecto de carácter empresarial e de suporte á nossa actividade sócio-

caritativa. 

Este projeto tem como principais objetivos: 

 Dinamização de um terreno de produção agrícola, com área de 2,2 ha; 

 Produção para consumo interno; 

 Fornecimento de excedentes para o exterior; 

 Promoção de boas praticas ambientais e agrícolas junto da população jovem 

da região, com uma vertente pedagógica;  

 Promoção do contacto dos utentes com a natureza, para a promoção de 

hábitos e tarefas ao ar livre e sensibilização para hábitos de alimentação 

saudável; 

O objetivo para 2013 será o de aumentar a área de produção, visando a 

sustentabilidade do consumo interno e, em simultâneo, desenvolver uma vertente 

pedagógica que vá ao encontro das necessidades e interesses da comunidade escolar 

do concelho, assim como dos utentes da Instituição. 

  

AArrtteessaannaattoo  

Porque a sustentabilidade também passa por não deixar morrer saberes do 

passado, a instituição pretende dinamizar as áreas de produção de empreita e 

tapeçaria tradicional que, até ao inicio de 2012, eram atividades apenas 

utilizadas como ocupação dos utentes da área da deficiência.  

Dar a conhecer e chamar quem queira aprender, é o meio que pretendemos 

utilizar para garantir que estes conhecimentos chegarão a gerações futuras, 
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havendo nas gerações atuais o sinal de reconhecimento por todo um trabalho e 

empenho que é demonstrado em cada peça que é produzida.  

Para 2013 encontram-se desde já protocoladas parcerias que permitirão uma 

comercialização dos nossos produtos, nomeadamente a parceria com a 

Câmara Municipal de Albufeira, a qual viabilizará que, mensalmente, os 

produtos artesanais da instituição sejam comercializados no mercado 

municipal, e a efetuada com a União das Misericórdias Portuguesas na qual 

está prevista a divulgação e comercialização dos nossos produtos a nível 

nacional.  
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33..  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  

Pressupostos na elaboração 

A elaboração das contas de exploração previsional de 2013 teve como base a 

informação direta da contabilidade. Para o efeito, foram tidos em conta os gastos e 

rendimento acumulados até ao mês de setembro de 2012, os orçamentos, protocolos 

e acordos de cooperação com as entidades financiadoras e a realidade salarial dos 

recursos humanos. 

Depois de obtida esta base, foi a mesma anualizada e corrigida para aqueles que são 

os objetivos propostos pela Mesa Administrativa. 

Na elaboração do presente orçamento, foi ainda tido em conta a legislação 

contabilística que regulamenta o setor das IPSSs, pelo que os critérios contabilísticos 

assumidos são os da Normalização Contabilística para as Entidades do Sector 

Não Lucrativo – ESNL, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09 de 

Março, Portaria n.º 105/2011 de 14 de março e Portaria n.º 106/2011 de 14 de março. 

 

Passamos a referenciar no orçamento de exploração previsional os códigos de contas 

e notas que merecem mais destaque: 

Código 61 do SNC – O código de “Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias 

Consumidas”, ao contrário de em anos anteriores, deixa de refletir os géneros 

alimentares consumidos nas várias respostas sociais da instituição. Tal deve-se ao 

facto de estar contratada para o exercício económico em questão, a firma 

http://www.serunion.pt.. 

No entanto, o gasto com as matérias-primas necessárias para a prestação de serviços 

das atividades comerciais continua contemplado neste código, conforme o seguinte 

quadro: 

 

 

http://www.serunion.pt/
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Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 

      

  

Previsão 
dos 

valores 
sem 

correções 

Correções por 
reduções/aument
os atividade ou 

outros índices de 
atualizações 

Nota 
Orçamento 
ano 2013 

Mat. Primas e Mercadorias da P. 
Jasmim  

 
34.114,90   

1 
34.114,90 

Mat. Primas e Mercadorias do 
Esp.Verde 

 
20.973,63   

1 
20.973,63 

Mat. Primas das Atividades 
Artesanais 

 
0,00 1.000,00 

2 
1.000,00 

Mat. Primas Horta e Quinta 
Pedagógica 

 
0,00 1.500,00 

3 
1.500,00 

    

Tota
l 57.588,52 

 

 

Nota 1 - Perspetiva-se para a empresa de Jardinagem Espaço Verde e Pastelaria 

Jasmim, ao nível dos gastos com as matérias-primas e as mercadorias, a manutenção 

dos valores anualizados em 2012; 

Nota 2 – Está previsto o acréscimo de € 1.000,00 (mil euros) pelo facto de as 

atividades artesanais da instituição assumirem um papel mais preponderante; este 

gasto é decorrente do aumento do volume de vendas contemplado na rubrica 71; 

Nota 3 – As matérias-primas da horta e da quinta pedagógica surgem pela reativação 

destas atividades. Podemos ter estas considerações de igual forma na rubrica 71. 

Código 62 do SNC – A rubrica 62 está totalizado com base no seguinte quadro de 

sub-rubricas: 
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Fornecimentos e Serviços Externos 

 

Previsão dos 

valores sem 

correções 

Correções por 

reduções/aumentos 

atividade ou outros 

índices de atualizações 

Notas 
Orçamento ano 

2013 

 621 - Subcontratos 403.131,28 0,00   403.131,28 

Serunion 387.451,28   4 387.451,28 

de Espaço Verde 13.280,00     13.280,00 

de Gaivota 2.400,00     2.400,00 

622 - Serv.especializados 160421,69 -20447,85   139.973,84 

Trab.especializados  39.126,69 9.428,00 5 48.554,69 

Honorários 78.056,74 -13.429,75 6 64.626,99 

Conserv.reparação 32.892,21 -16.446,10 7 16.446,11 

Outros 10.346,06     10.346,06 

623 - Materiais 142.234,56 -6.368,19   135.866,37 

Ferramentas e Utensílios 7.310,14     7.310,14 

Mat.escritório 10.173,17 -305,20 8 9.867,97 

Mat.higiene e limpeza 116.302,95 -5.815,15 9 110.487,80 

Mat.didático 8.261,43 -247,84 8 8.013,59 

Outros 186,86     186,86 

624 - Energia e Fluidos 172.617,02 -2.595,88   170.021,14 

Eletricidade 73.234,47     73.234,47 

Gasóleo e gasolina 40.932,60 -1.227,98 8 39.704,62 

Gás 45.596,64 -1.367,90 8 44.228,74 

Água 12.853,30     12.853,30 

Outros 0,00     0,00 

625 - Desl. Estadas 5.610,26 0,00   5.610,26 

626 - Serv.Diversos 64.406,95 -11.349,10   53.057,85 

Comunicação 26.203,29 -4.000,00 10 22.203,29 

Seguros 12.530,59 -7.349,10 11 5.181,49 

Serviços Limpeza e higiene 6.035,11     6.035,11 

Enc.saúde utentes 16.893,81     16.893,81 

Outros 2.744,16     2.744,16 

Total 948.421,75 -40.761,02 

 

907.660,73 
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Nota 4 – A firma Serunion, já anteriormente referenciada, representa uma nova 

contratação em julho de 2012. Para análise da decisão, podemos considerar o 

seguinte mapa: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

É de referir que a opção não tem só benefícios financeiros, pois a prestação de 

serviços abrange a elaboração de ementas, serviço de nutricionista e asseguram 

HCCP. 

Nota 5 – A rubrica “trabalhos especializados” foi acrescida em € 4.428 e € 5.000, 

referentes ao contrato com a sociedade de revisores oficiais de contas “Domingos 

Barão, José Silva & Daniel Vicente, SROC” e à previsão do gasto extraordinário para 

controlo e registo do património da Instituição, respetivamente; 

Nota 6 – A descida apresentada nesta rubrica é fruto da recente contratação de dois 

enfermeiros em regime de trabalho dependente. Estes vieram substituir os serviços de 

enfermagem, que até meados do ano de 2012 eram prestados em regime de trabalho 

independente (vulgo “recibos verdes”). Nesta rubrica, foi, de igual modo, retificado o 

valor de € 24.287,14 para € 35.603,04, referente ao valor orçamentado para a Unidade 

de Reabilitação Profissional em formadores; 

Quadro análise Serunion 

   
 

Valor Anual Previsto 

 
2011 2013 

Serunion   358.684,04 

Gastos Com Recursos Humanos 12.507,15   

Custo M.Consumidas* 360.398,20   

Higiene Cozinhas 4.941,88   

Higi. E Saúde Alim. 6.645,08   

   Total 384.492,31 358.684,04 

   Obs: Para efeitos de análise não foi considerada a cantina social 
em 2013 e as respostas sociais que não estão em funcionamento 
em 2011. 
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Nota 7 – Os gastos com conservação e reparação, em 2013, perspetivam-se que 

baixem em 50%. Influi para esta situação o acréscimo de donativos em material e a 

contratação dos CEIs (Contrato Emprego Inserção) que representam uma mão-de-

obra qualificada de baixo custo. A acrescer a esta situação, é de considerar que este 

encargo encontra-se contabilizado na rubrica 63 do SNC (gastos com o pessoal); 

Nota 8 – O material de escritório, o material didático e os combustíveis, perante a 

opção de recorrer à central de compras e aos concursos públicos de aquisição, está 

corrigido em 3% de poupança; 

Nota 9 – O material gasto em higiene e limpeza encontra-se corrigido em 5%, meta 

derivada das políticas apresentadas na Nota 8 e do facto de os encargos com material 

de limpeza das cozinhas da Instituição terem passado para a responsabilidade da 

Serunion; 

Nota 10 – Nos gastos com a comunicação, por força da instalação da central, da 

renegociação dos contratos existentes em internet, serviços móveis e fixos e da 

integração dos serviços administrativos num único edifício, perspectiva-se uma 

redução de € 4.000 (quatro mil euros). 

Nota 11 – Os seguros contemplados nesta rubrica seguem os encargos com a nova 

contratualização conforme o seguinte mapa, situação que representa uma poupança 

de € 7.349,10 (sete mil trezentos e quarenta e nove euros e dez cêntimos): 

Apólice Prémio anual 

Apl.RC 23746047 1.267,00 

Apl.753094208 (Frota) 1.073,85 

Apl.753145660 
(Autocarro) 867,98 

Apl.ME23747719 223,09 

Apl.ME23747720 209,10 

Apl.ME23747724 261,29 

Apl.IN23747535 114,44 

Apl.IN23747514 241,03 

Apl.IN23747522 406,80 

Apl.AG23747138 259,98 

Apl.AG23752268 256,93 

Total 5.181,49 
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Código 63 do SNC – O apresentado como gastos com o pessoal, por necessidade de 

preenchimento do orçamento, está seccionado em dois grandes grupos, o primeiro 

“das vendas e dos serviços prestados” e o segundo “dos serviços administrativos” 

foram calculados conforme os seguintes mapas: 

 

 

Gastos com o pessoal "das vendas e dos serviços prestados" 

 

Remunerações sujeitas a TSU conforme 
seguinte taxa 

Remunerações x 14 meses 0% 11,90% 16,40% 20,30% 20,80% 

Espaço Bússola         565,00 

Casa Abrigo         2.596,00 

Casa da Paz         7.831,00 

Centro Infantil Qª Pardais         20.537,00 

Creche da Guia         9.441,00 

Pirilampos         3.841,00 

Roseiral     585,00   22.245,00 

Jasmim         1.730,00 

Gaivota         6.184,00 

S.Vicente   542,00     13.190,00 

Espaço Verde         6.152,00 

URP         6.347,46 

Comuns         8.445,00 

Isenção horário         1065,38 

Trab.noct         1914,22 

Ch.equipa         400,00 

Mensal 
 

542,00 585,00 0,00 112.484,06 

Anual (mensal x 14) 
 

7.588,00 8.190,00 0,00 1.574.776,84 

      

 

 
 
 
 
 

    Gastos com o pessoal "dos serviços administrativos" 

 

Remunerações sujeitas a TSU conforme 
seguinte taxa 

Remunerações x 14 meses 0% 11,90% 16,40% 20,30% 20,80% 

Administrativos   510,00 660,00 3.044,10 10.936,32 

Isenção horário         596,2 

Mensal 
 

510,00 660,00 3.044,10 11.532,52 

Anual (mensal x 14) 
 

7.140,00 9.240,00 42.617,40 161.455,28 
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A acrescentar aos mapas está ainda o valor mensal de € 65,50 (sessenta e cinco 

euros e cinquenta cêntimos) como falhas de caixa, o valor médio mensal de € 

1.984,28 (mil novecentos e oitenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos) como 

subsídio de refeição e os Estágios, CEIs e EACEs que se encontram totalizados em € 

120.028,32 (cento e vinte mil e vinte e oito euros e trinta e dois cêntimos). 

Para análise dos projetos protocolados com o “IEFP”, apresenta-se o seguinte mapa 

da situação atual, que demonstra o benefício da sua utilização: 

Quadro dos projetos CEIs (representa o gasto mensal de € 1.341,44) 

Projeto Áreas profissionais 
Pessoas 

abrangidas 
Vencimento  

Taxa 
Social 
Única 

Total 
Encargos 
Mensais 
Trabalho 

Dependente 

Total de 
Encargos 
Mensais 

CEIs 

CEI/009 Jardinagem/ Agricultura 3 

494,00 € 100,78 € 594,78 € 41,92 

494,00 € 100,78 € 594,78 € 41,92 

494,00 € 100,78 € 594,78 € 41,92 

CEI/013 

Pedreiros 2 
542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Carpinteiro 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Pintor 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Eletricista 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Canalizador 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 
41,92 

CEI/034 Operador de lavandaria 1 486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

CEI+/ 005 Loja Social 1 494,00 € 100,78 € 594,78 € 41,92 

CEI/046 

Pedreiros 2 
542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Carpinteiro 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Jardineiro 1 494,00 € 100,78 € 594,78 € 41,92 

Serventes 2 
486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

CEI/053 Cozinheiros 2 
494,00 € 100,78 € 594,78 € 41,92 

494,00 € 100,78 € 594,78 € 41,92 

CEI/054 Costureira 1 502,00 € 102,41 € 604,41 € 41,92 

CEI/069 Técnico Informática 1 630,00 € 128,52 € 758,52 € 41,92 

CEI/082 

Carpinteiros 2 
542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Eletricista 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Pintor 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Serventes 2 486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 
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486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

Serralheiro Civil 1 542,00 € 110,57 € 652,57 € 41,92 

Estafeta 1 486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

006/EACE Copeira 1 494,00 € 100,78 € 594,78 € 0 

007/EACE Limpezas 1 494,00 € 100,78 € 594,78 € 0 

005/EACE 
Ajudante Ação 
Educativa 1 502,00 € 

102,41 € 604,41 € 
0 

008-
A/EACE Jardineiro 1 494,00 € 

100,78 € 594,78 € 
0 

008-
B/EACE Jardineiro 1 494,00 € 

100,78 € 594,78 € 
0 

003/EACE Serviços Gerais 1 494,00 € 100,78 € 594,78 € 0 

004/EACE Jardineiro 1 494,00 € 100,78 € 594,78 € 0 

CEI/084 Serviços Gerais 3 

486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

486,00 € 99,14 € 585,14 € 41,92 

Total   39 20.018,00 € 4.083,67 € 24.101,67 € 1341,44 

 

O gasto mensal de € 1.341,44 (mil trezentos e quarenta e um euros e quarenta e 

quatro cêntimos), representa uma poupança de € 22.760,23 (vinte e dois mil 

setecentos e sessenta euros e vinte e três cêntimos), pelo fato de o gasto em mão de 

obra em trabalho dependente seria de € 24.101,67 (vinte e quatro mil cento e um 

euros e sessenta e sete cêntimos. 

Relativamente aos seguros, a instituição passou da taxa de 0,90% para 0,46% o que 

origina uma poupança anual de € 8.002,87 (oito mil e dois euros e oitenta e sete 

cêntimos) sobre os valores assegurados. 

Em cumprimento do n.º 2 do artigo 131.º da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro (código do 

trabalho) a instituição irá disponibilizar em gastos com a formação o montante de € 

3.000 (três mil euros. 

Ainda como sub-rubrica de gastos com o pessoal, está a segurança e saúde no 

trabalho, que se encontra prevista conforme o seguinte quadro: 

Segurança e Saúde 

 
Qt Per capita 2013 

Medicina 179 6,65 1190,35 

Segurança e Saúde 179 1,49 266,41 

   
1456,76 
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Em fardas e equipamentos, pelo ano de 2012 ter sido ano de aquisições, fica apenas 

destinada a verba de € 1.000 (mil euros). 

Código 64 do SNC – Este quadro é decorrente de anos anteriores com a influência 

das aquisições em ativos fixos tangíveis do ano em questão. 

Códigos 68 do SNC – As anualizações previstas nos outros gastos são as 

apresentadas no seguinte quadro: 

Outros Gastos 

 

Previsão 
dos 

valores 
sem 

correções 

Correções por 
reduções/aumentos 
atividade ou outros 

índices de 
atualizações 

Notas 
Orçamento 
ano 2013 

 681 Impostos 2.580,00 -1.700,00 12 880,00 

6881 - 
Corr.exerc.ante 0,00     0,00 

6883 - Quotizações 1.009,71     1.009,71 

68881 - 
Enc.c/formandos 57.098,19 24.634,91 13 81.733,10 

6888 - Outros 2.147,86     2.147,86 

   
Total 85.770,68 

Nota 12 – Os impostos estão reduzidos em € 1.700,00 (mil e setecentos euros) por se 

tratar de uma taxa definida e não renovável com a obtenção da certificação da 

formação junto da entidade oficial. 

Nota 13 – Os encargos com formandos foram ajustados para os valores em 

orçamentos previstos em candidaturas. 

 

Código 69 do SNC 

Nota 14 - Os encargos com juros de financiamento (empréstimos) vão, em 

perspectiva, reduzir por força de estar a chegar ao fim dos prazos da grande maioria 

dos empréstimos, e, na fase final dos mesmos o valor das prestações referirem-se, na 

sua essência, à componente capital: 
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Gastos Financeiros 

 

Previsão 
dos 

valores 
sem 

correções 

Correções por 
reduções/aumentos 
atividade ou outros 

índices de 
atualizações 

Notas 
Orçamento 
ano 2013 

 Juros 
financiamento 12.449,32 -6.449,32 14 6.000,00 

 

Código 71 do SNC 

Os ganhos em vendas, relativamente ao previsto para 2012, serão conforme o 

seguinte quadro: 

Vendas 

 

Previsão 
dos 

valores 
sem 

correções 

Correções por 
reduções/aumentos 
atividade ou outros 

índices de 
atualizações 

Notas 
Orçamento 
ano 2013 

Jasmim (pão + jogo) 20.465,32     20.465,32 

Esp.Verde 21.197,30     21.197,30 

Actividades Artezanais 1.423,01 6.076,99 15 7.500,00 

Unidade de Reabilitação Profissional 3.590,29     3.590,29 

Horta e Quinta Pedagógica 85,66 4.914,34 15 5.000,00 

Loja social   15.642,86 16 15.642,86 

    
73.395,77 

 

Nota 15 – As atividades artesanais e a horta pedagógica vão sofrer um ponderável 

aumento em virtude de ser um dos pontos de expansão das atividades da instituição. 

 

Nota 16 – A loja social surge em 2012, na sequência da necessidade de atender um 

novo tipo de cliente social. As vendas a este nicho de mercado ostentam o valor de € 

15.642,86 (quinze mil seiscentos e quarenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos). 
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Código 72 do SNC 

As prestações de serviços, contempladas no seguinte mapa e com as notas 17, 18, 19 

e 20. 

Prestações de Serviços 

Mensalidades Respostas Sociais 

Previsão dos 

valores sem 

correções 

Correções por 

reduções/aumentos 

atividade ou outros 

índices de 

atualizações 

Notas 
Orçamento 

ano 2013 

Creche Pardais 54.022,27 -1.080,45 17 52.941,82 

Jardim Pardais 77.821,50 -1.556,43 17 76.265,07 

Creche Guia 59.355,35 -1.187,11 17 58.168,24 

Lar Residencial "S.Vicente" 120.674,86     120.674,86 

Lar de Idosos "O Roseiral" 271.583,05     271.583,05 

Centro Dia 20.550,93     20.550,93 

Apoio Domicíliário 40.091,94     40.091,94 

Serviço Apoio Domiciliário Integrado 5.775,19     5.775,19 

Forum Sócio Ocupacional+Unidade 

Vida Apoiada 77.501,58     77.501,58 

Residência Autonomização    9.000,00 18 9.000,00 

  

Total 

 
732.552,68 

 

Nota 17 – Motivada pela crise, as mensalidades dos clientes das respostas sociais 

ligadas às creches e jardins vão pagar menos 2%; 

Nota 18 – Nova resposta social com valor perspectivado no mês de setembro de 

2012. 

Nota 19 – As atividades comerciais, relativamente a 2012, vão apresentar o mesmo 

valor anualizado; 

Prestações de Serviços das Atividades Comerciais 

Esp.Verde 139.451,25   19 139.451,25 

Jasmim 28.391,53   19 28.391,53 

Jasmim Comissão Jogo  6.240,03   19 6.240,03 

  

Total   174.082,81 
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Nota 20 – As quotizações para 2013 representam o valor de € 3.015,70 (três mil e 

quinze euros e setenta cêntimos). 

 

Código 75 do SNC 

Os “Subsídios, Doações e Legados à Exploração” estão contemplados conforme os 

seguintes mapas: 

Comparticipações das Segurança Social para as Respostas Sociais 

Acordos de 
Cooperação 
Segurança Social 

 

Per Capita 
Valor Mensal Valor Anual Correções Notas Total 

Creche Pardais 50 242,97 12.148,50  145.782,00     145.782,00 

Creche Guia 45 242,97 10.933,65  131.203,80     131.203,80 

Jardim Pardais (AAS) 75 62,93 4.719,75  56.637,00 -3.775,80 24 52.861,20 

Jardim Pardais (AE) 75 111,25 8.343,75  100.125,00 -6.675,00 25 93.450,00 

Lar Crianças "Os 
Pirilampos" 17 475,21 8.078,57  96.942,84     96.942,84 

Lar Jovens "Gaivota" 46 475,21 21.859,66  262.315,92     262.315,92 

Lar Residencial 
"S.Vicente" 38 943,04 35.835,52  430.026,24     430.026,24 

Casa Abrigo "A 
Cegonha"  10 673,20 6.732,00  80.784,00     80.784,00 

Casa da Esperança 0     0,00     0,00 

Paderne - FSO 30 241,42 7.242,60  86.911,20     86.911,20 

Paderne - UVA 20 423,34 8.466,80  101.601,60     101.601,60 

Lar Idosos 60 351,83 21.109,80  253.317,60     253.317,60 

Centro de Dia 0     0,00     0,00 

Domicílio 36 239,22 8.611,92  103.343,04     103.343,04 

ADI
 
 10 358,83 3.588,30  43.059,60     43.059,60 

Cantina Social 65 2,50 4.875,00  58.500,00     58.500,00 

       
1.940.099,04 

Prestações Familiares – € 32.013,99; 

Protocolo com Município de Albufeira – € 20.540,66; 

ARS - Acordo Enfermagem – € 5.537,64; 

Programa Expansão e desenvolvimento Pré-Escolar – € 12.363.84; 
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Protocolos com o IEFP e FSE, conforme os seguintes mapas: 

 

Gabinete de Inserção Profissional Valor Anual Correções Notas Total 

Alínea b) do nº1 do Artº15 (3*IAS) 1.257,66     1257,66 

Alínea c) do nº1 do Artº15 (24*IAS) 10.061,28     10061,28 

 
Total 

  
11.318,94 

 
 
 

    Fundo Social Europeu Valor Anual Correções Notas Total 

Unid. Reabilitação Profiss 85% orçamentado para 2013 216.420,00     216.420,00 

Centro de Recursos 21.677,29     21.677,29 

 

Total 

  

238.097,29 

 

 

     
 Estágios, CEIs e EACEs Qtd Valor Mensal Valor Anual Correções Notas Total 

Estágios (100%) 3 2075,13 24901,56     24.901,56 

Estágios (75%) 1 518,78 6225,39     6.225,39 

Alimentação 
estágios(100%) 4 375,76 4509,12     4.509,12 

Seguro estágios 4   480,00     480,00 

CEI (50%) 30 1257,66 15091,92     15.091,92 

CEI+ (90%) 1 377,298 4527,58     4.527,58 

EACE (100%) 7 2934,54 35214,48     35.214,48 

Alimentação EACE (100%) 7 657,58 7890,96     7.890,96 

Transporte (100%) 7 366,80 4401,60     4.401,60 

    
Total 

  
103.242,61 

 

Doações e heranças 

(donativos) Valor Anual Correções Notas Total 

     Financeiros 36.498,87 -1.498,87 21 35.000,00 

     Géneros 5000 35000 22 40.000,00 

 

Total 

  

75.000,00 

  

Nota 21 – Os donativos de origem financeira vão ser corrigidos para o valor de € 

35.000 (trinta e cinco mil euros), em virtude das dificuldades atuais da economia 

nacional. 
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Nota 22 – Os donativos em géneros vão revestir o papel de donativos a pessoas 

individuais e pessoas coletivas cujo interesse crescente é denominado por “atividades 

sociais das empresas”. Estas tipologias de donativos tem vindo a crescer com a 

implementação de projetos como a “loja social” ou as “atividades socias das 

empresas”. 

 

Código 78 do SNC 

Os “outros rendimentos e ganhos” preconizam os seguintes mapas: 

 

Pelo aluguer de salas de formação: 

Aluguer de salas de 
formação 

Previsão Anual 
2013 

Centro Formação Setor 
Alimentar 12000,00 

IEFP 4000,00 

ISQ 3000,00 

Outros 5000,00 

Total 24.000,00 

 

 

Pelas rendas e cessão de exploração: 

Rendas e Outros 
Rendimentos 

 Renda Mário Vargas 1.885,44 

Cessão Exploração 
Residencial 59.085,37 

Parque de Estacionamento 3.000,00 

Total 63.970,81 

 

Pelos subsídios ao investimento: Anexo I
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Nota 23 – Pelos eventos que instituição irá promover em 2013 está previsto o encaixe 

de € 10.000 (dez mil euros). 

 

Considerações Gerais– Em termos de estrutura de gastos podemos afirmar que 

aquela que mais pondera na estrutura são os gastos com o pessoal em 67%, seguida 

dos fornecimentos e serviços externos com 26%. 

 

 

 

Ao nível dos rendimentos, tal como é representado em mapa, a instituição vê como 

principal influxo os acordos de cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social, 

este representa 69% do total seguido das prestações de serviço com 25%. 

2% 

26% 

67% 

3% 2% 0% 

Estrutura de Gastos 

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  

Fornecimentos e serviços externos 

Gastos com o pessoal 

Gastos de depreciação e de amortização 

Outros Gastos e Perdas 

Gastos financiamento 
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Outras Considerações – Em termos de análise, os gastos e ganhos, outrora 

contemplados em POCIPSS, nas contas 690 e 790 estão repartidos nos vários 

códigos de gastos e ganhos do SNCESNL. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2% 

25% 

69% 

4% 

Estrutura de Rendimentos 

Vendas Prestações de serviços 

Subsídios exploração Outros Rendimentos e Ganhos 
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44..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

A definição de um Plano de Actividades e Orçamento, numa situação de difícil 

conjuntura financeira, não é tarefa fácil para o momento atual da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira. Ao longo de 34 anos esta Misericórdia, esteve sobre a 

mesma gestão, assistiu-se a um grande crescimento ao nível das respostas sociais, 

uma obra verdadeiramente benemérita. No entanto com evolução dos tempos, o 

paradigma social foi alterado, a sociedade transformou-se assim como as exigências 

legais. Pelo que este momento impõe uma gestão eficaz e transparente.  

Nunca, como hoje a Misericórdia de Albufeira foi tão necessária e teve de estar tão 

presente, pelo que temos a obrigação de saber obter a resposta que vai permitir 

transformar problemas em soluções para os mais carenciados. 

Desde a área da segurança social à educação, passando pela formação, desde a 

deficiência às mulheres vítimas de violência, desde os sem abrigo aos jovens, desde 

os idosos à saúde, não podemos esquecer a nossa história.  

Justifica-se, deste modo, o reforço de todas as parcerias, Institucionais, Empresariais 

e Individuais com o objectivo de dizer ao poder político e á comunidade em geral que a 

Misericórdia de Albufeira cumpre o seu desígnio fundacional no cumprimento das 

catorze obras de Misericórdia, e que a sua acção depende da acção de todos e vice 

versa. 

A nossa disponibilidade é completa, desde que se cumpra um requisito fundamental: a 

observação do princípio da sustentabilidade financeira da Santa Casa. 

Assim sendo, consideramos que nos devemos preparar para todos os desafios que se 

possam colocar á Misericórdia de Albufeira como um actor de primeira linha, 

permitindo aos mais pobres a esperança de terem uma voz. 

É costume dizer que o futuro não se prevê. Prepara-se. 

Este é o nosso Compromisso — um Compromisso entre a tradição e a modernidade 

dentro de uma linha de caridade cristã com a solidariedade da sociedade civil ao 

serviço dos mais carenciados e necessitados do nosso apoio espiritual e material. 
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A Mesa gostava de agradecer nesta nota final aos Irmãos e Irmãs pela sua confiança. 

Aos nossos colaboradores pelo seu empenho, motivação e interesse em fazerem 

parte integrante nesta mudança. A todos os beneméritos a ajuda preciosa na 

concretização da obra desta Misericórdia. À antiga provedora, a D. Helena Serra, este 

legado que muito nos apraz gerir em prol dos que mais necessitam.  

Não podemos desiludir as futuras gerações. 
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AANNEEXXOOSS  

Anexo I – Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimentos 

Anexo II - Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos 

 

 

 

 

 

 


