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1. INTRODUÇÃO 

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

Orçamento para 2016 à Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira. 

Após um ano de inúmeras alterações estruturais visando o cumprimento legal do previsto no 

Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário - Biénio 2015-2016; das Circulares 

4 e 5 da Direção Geral da Segurança Social e Decreto Lei nº 172-A/2014 de 14 de novembro, a 

instituição é também obrigada a redefinir o Plano de intervenção anteriormente desenhado, 

criando uma estratégia de atuação alargada, inerente à alteração prevista no nº 1, do Artigo 21º 

- C, do Decreto-lei nº 172-A/2014 de 14 de novembro. O mandato de Órgãos Sociais foi alterado 

de três para quatro anos e verificou-se assim, a necessidade de adaptação dos objetivos 

anteriormente traçados, de forma a dar resposta às necessidades funcionais e estruturais de 

toda a instituição.  

O presente plano reflete os objetivos definidos para o ano de 2016 inerentes a Departamentos, 

Serviços e Atividades Diretas com utentes da instituição.  

2. DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 

2.1 - Intervenção Sénior 

Durante o ano de 2015, várias foram as ações de melhoria estrutural e funcional adotados nesta 

área, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados e, consequentemente a 

preservação/melhoria da qualidade de vida dos utentes.  

As alterações estruturais realizadas, permitiram a celebração de acordo de cooperação para a 

Resposta Social de Centro de Dia, criaram novos espaços para realização de atividades lúdicas 

e estimulação cognitiva e sensorial, garantindo as condições de capacidade da Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas se manter nos sessenta utentes.  

Ao nível funcional, foram definidos processos e procedimentos com base na norma ISO 

9001:2008, refletindo-se numa melhoria significativa de algumas áreas funcionais, como são 

exemplo o Tratamento de Roupas; Cuidados de Higiene e Imagem e Alimentação.  

Em 2016 pretende-se dar continuidade à implementação do Sistema de Gestão de Qualidade, 

tendo como principais objetivos, o desenvolvimento de procedimento nas áreas de Candidatura; 

Atendimento e Cuidados de Saúde.  

A formação profissional, com base num princípio de formação/ação, será outro dos grandes 

objetivos para a área sénior, visando esta uma motivação das equipas de ação direta, melhoria 
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das suas competências profissionais e relacionais e, consequentemente uma melhoria dos 

cuidados prestados, refletida na qualidade de vida dos utentes.  

 2.1.1 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia 

Com a conclusão da restruturação física já mencionada, durante o ano de 2016 será 

desencadeado, novamente, o processo de verificação de cumprimento legal das condições do 

edifício, visando a validação da licença de funcionamento, tendo os novos espaços e respetiva 

utilização dos mesmos.  

A melhoria e a criação de espaços específicos para a realização de atividades lúdicas, 

entretenimento e reabilitação física, implicará um investimento em equipamentos e materiais 

específicos para o trabalho com idosos, criando desta forma as condições adequadas a uma 

intervenção de acordo com as necessidades dos diferentes utentes. De forma mais específica, 

encontra-se prevista a requalificação do espaço interno das salas de convívio/lazer e atividades, 

assim como do espaço destinado às atividades de reabilitação e estimulação na área da 

fisioterapia.  

Ao nível de funcionamento, dando continuidade às alterações iniciadas em 2015, serão 

melhorados os procedimentos inerentes aos Processos de Candidatura; Admissão e 

Acolhimento e Plano Individual. Dentro destes Processos, pretende-se que fiquem definidos e 

aplicados procedimentos na área de Cuidados de Saúde e Administração Terapêutica. Na área 

de melhoria de procedimentos, o objetivo centra-se nos procedimentos de Avaliação da 

Admissibilidade e Hierarquização e Aprovação dos candidatos, visando esta melhoria uma 

avaliação mais adaptada e adequada ao perfil dos utentes, tendo em conta as condições 

estruturais e funcionais da ERPI.  

Ao nível funcional, a qualidade dos serviços prestados, será reforçada através do cumprimento 

do Plano de Formação Interno, o qual visa o reforço de competências técnicas e pessoais dos 

colaboradores, assim como, esclarecimentos e modo de atuação para implementação dos 

procedimentos definidos.  

Especificamente para a Resposta Social de Centro de Dia, durante o ano de 2016, e para além 

do já mencionado, será efetuado um reforço da divulgação desta atividade, visando um aumento 

do número de inscritos.  

Tendo em conta a área geográfica considerada como prioritária, as campanhas a desenvolver 

serão centradas na comunidade das freguesias de Albufeira; Olhos d´Água e Guia. Nesta 

estratégia, para além de materiais de divulgação, com uma periodicidade trimestral serão 

desenvolvidas ações de esclarecimento presencial, nas quais serão apresentadas de forma 

dinâmica as principais caraterísticas do serviço e atividades desenvolvidas.  
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As estratégias de divulgação visam um aumento gradual do número de utentes na Resposta 

Social de Centro de Dia, sendo o objetivo de primeiro semestre a manutenção dos quinze utentes 

previstos em acordo de cooperação, aumentando no segundo semestre para vinte utentes.  

2.1.2 - Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

Ao nível funcional, no que se refere à implementação do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), 

o Serviço de Apoio Domiciliário seguirá diretrizes idênticas às definidas para ERPI e Centro de 

Dia, adaptando necessariamente às suas especificidades.  

O principal objetivo da Resposta Social será de garantir a qualidade dos serviços prestados, 

reforçando procedimentos, competências da equipa e meios de apoio disponíveis. A este nível, 

de realçar que até ao final do ano de 2015 encontra-se prevista a substituição da carrinha com 

maior antiguidade ao serviço, sendo adquirida uma carrinha específica para a atividade. Com 

esta ação toda a frota automóvel da Resposta Social, para além recente, encontra-se totalmente 

equipada e adequada ao serviço prestado, o que permitirá garantir a qualidade do serviço 

prestado ao nível do equipamento de apoio.  

No que se refere aos Serviços de Alimentação, Higiene, Cuidado e Imagem, o objetivo será o de 

garantir a qualidade da execução dos mesmos, tornando o serviço diferenciado e adequado às 

necessidades dos utentes.  

Para além dos Serviços Básicos, estarão também disponibilizados serviços extras que, de 

acordo com as necessidades dos utentes, poderão ser solicitados. Estes serviços, como são 

exemplo a enfermagem; terapia da fala, apoio psicológico, fisioterapia ou pequenas reparações 

domésticas, terão um custo adicional previamente estabelecido, tendo os mesmos, como 

principal objetivo tornar o Serviço de Apoio Domiciliário num serviço o mais próximo possível das 

necessidades globais dos utentes.  

Nesta Resposta Social, também se verificará uma maior incidência na divulgação da mesma. 

Esta será focalizada nos locais onde poderá existir um maior número de potenciais interessados 

nos serviços, nomeadamente Clínicas Hospitalares; Hospitais e Hotéis. Pretende-se com a 

divulgação a efetuar, demonstrar que o Serviço de Apoio Domiciliário tem uma abrangência muito 

mais ampla do que aquela que muitas vezes lhe é associada, podendo ser um apoio essencial, 

não só para a população idosa como para todos aqueles que, temporariamente ou de forma 

continuada necessitem de auxílio para as suas atividades da vida quotidiana.  

A qualidade, verificada através de inquéritos de satisfação aos utentes, e a diferenciação do 

serviço, associada à divulgação do mesmo, serão os meios a adotar para que o número de 

utentes previstos em acordo seja mantido, sendo este um dos objetivos para 2016.  
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2.2 - Intervenção na área da Deficiência e Saúde Mental  

 2.2.1 - Lar Residencial “S.Vicente” 

Com a entrada em vigência da Portaria nº 59/2015, a qual define as condições de funcionamento 

e instalações dos estabelecimentos residenciais para pessoas com deficiência e incapacidade, 

os objetivos definidos para esta Resposta Social visam o cumprimentos de aspetos previstos na 

referida base legal e os quais carecem de análise, de forma a implementar/ rever estratégias de 

atuação de acordo com o preconizado.     

Das áreas a melhorar, são objetivos de 2016 o cumprimento dos seguintes pontos: 

 Artigo 14º Equipa - Quadro de Pessoal / Recursos Humanos 

Cumprindo a Reposta Social o previsto ao nível colaboradores com a categoria de Ajudante de 

Ação Direta e Serviços Gerais, pretende durante o ano de 2016 adaptar a sua estrutura funcional 

de forma a garantir atividades de animação sociocultural, salientando a sua realização durante o 

fim-de-semana.  

De realçar que, o Lar Residencial, em funcionamento desde 1986, possui uma orgânica 

organizacional que se tem vindo a adaptar às novas exigências, quer estruturais, quer funcionais. 

No que se refere ao quadro de pessoal, a equipa técnica existente, muito embora não comtemple 

nenhum colaborador com a categoria de Animador Sociocultural, é constituída por uma Psicóloga 

e uma Técnica de Reabilitação, a qual coordena uma equipa de monitores, funções estas não 

previstas na nova Portaria.  

Mediante o exposto, pretende o Lar Residencial, alterar a sua dinâmica funcional para que os 

Técnicos em funções desenvolvam as atividades lúdicas, ocupacionais e de estimulação 

cognitiva e sensorial de acordo com as necessidades dos utentes, potenciando assim a equipa 

existente e garantido assim o cumprimento da exigência legal.  

Ainda dentro desta área, pretende-se que a equipa multidisciplinar afeta ao lar, seja ainda 

reforçada, com uma afetação da fisioterapeuta em funções na instituição, complementando a 

ação de reabilitação a ser desenvolvida com os utentes.  

 Artigo 7º - Capacidade  

A nova Portaria define como capacidade máxima 30 utentes, sendo a atual ocupação de 38 

utentes, numero previsto em acordo de cooperação.  

De forma a cumprir o previsto em legislação e mantendo o acordo de cooperação, encontra-se 

previsto para o ano de 2016, a intervenção na estrutura do edifício do lar de forma a aumentar a 
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área de alojamento e garantir condições segurança. Esta intervenção dependerá da execução 

prévia de projeto arquitetónico, o qual, para além da ampliação da área residencial, comtemplará 

uma melhoria das áreas funcionais.  

Para além da adaptação geral do edifício, a qual estará condicionada a parecer do Instituto da 

Segurança Social, será de prever até ao final de 2018 requalificação dos equipamentos de apoio 

e mobiliário dos espaços comuns e individuais, de forma a garantir a segurança e conforto dos 

utentes.  

A existência de Atelieres Ocupacionais, como estruturas de apoio ao Lar Residencial, fez com 

que surgisse um novo objetivo para o quadriénio 2015-2018. Dado o funcionamento destas áreas 

de atividade, torna-se possível, após algumas alterações ao nível estrutural, poder oferecer à 

comunidade um Centro de Atividades Ocupacionais, devidamente reconhecido pelo Instituto de 

Segurança Social e com estabelecimento de acordo de cooperação para o mesmo. Sendo este 

um objetivo a três anos, torna-se imperativo iniciar o desenvolvimento desta ideia durante o ano 

de 2016, pretendendo-se que a mesma seja apresentada aos organismos competentes logo que 

apresente um funcionamento adequado ao previsto a esta tipologia de intervenção.  

2.2.2 - Unidade de Vida Apoiada e Fórum Socio ocupacional “Casa da Paz” 

Tal como previsto no Plano de Atividades de 2015, para este equipamento, o objetivo estratégico 

definido visa a obtenção da licença de utilização para o tipo de intervenção desenvolvida ( 

Unidade de Vida Apoiada e Fórum Socio-Ocupacional).  

De forma a alcançar o objetivo mencionado, para o ano de 2016 encontram-se planificadas as 

seguintes ações:  

 Levantamento estrutural do edifício preexistente 

Esta ação será realizada durante o primeiro trimestre de 2016, permitindo desta forma ter uma 

base de trabalho para readaptação e reestruturação do edifício, de forma a este responder às 

exigências legais inerentes à atividade desenvolvida.  

 Elaboração de projeto de arquitetura, tendo por base a legislação em vigor, salientando 

as propostas apresentadas pela Direção Geral de Saúde, mediante diploma específico, 

o qual prevê a integração da estrutura na Rede Nacional de Cuidados Integrados na área 

da saúde mental.  

Após o levantamento da estrutura, será analisada a legislação aplicada para a atividade em 

questão, sendo apresentado o projeto arquitetónico que contemple, não só as melhorias a serem 

adaptadas, como a criação de novas áreas e equipamentos de apoio, de forma a responder às 

exigências legais e consequentemente às necessidades reais dos utentes.  
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Dadas as caraterísticas do edifício, durante o decorrer do processo referido nos dois pontos 

anteriores, haverá necessidade de dar continuidade a uma manutenção de carater corretivo e 

preventivo, para que as condições oferecidas continuem a respeitar as necessidades dos 

utentes, garantindo a manutenção/melhoria da sua qualidade de vida.  

Ao nível de funcionamento organizacional, 2016, pretende-se cimentar procedimentos, criando 

dinâmicas formativas que permitirão às Equipas responder aos desafios do trabalho com utentes 

com doença mental.  

 

2.3 - Intervenção com Crianças e Jovens 

 2.3.1 - Creche “Tempos de Infância” 

Os grandes objetivos definidos para 2015, voltam a estar presentes na definição da estratégia 

de intervenção para 2016. Muito embora se considerem alcançados, existe a necessidade de 

reforçar as intervenções de melhoramento do espaço físico, assim como manter as campanhas 

de divulgação da Resposta Social que aumentaram consideravelmente o número de inscrições, 

mas que se pretende ainda que este número continue em crescente.  

Referente à reestruturação e manutenção do edifício, de salientar a necessidade de substituição 

do pavimento e reparação da impermeabilização da cobertura e paredes do edifício.  

Verificam-se também necessidades, com resolução prevista para 2016, que estarão 

dependentes do contato a ser realizado com a Camara Municipal de Albufeira e Junta de 

Freguesia da Guia, entidades que, segundo o acordo estabelecido para esta Resposta Social, 

têm como responsabilidade a atuação ao nível estrutural do equipamento. Neste âmbito, de 

realçar a necessidade de um sistema de controlo entradas na Creche, o qual é essencial para o 

garantir da segurança das crianças. Ainda no âmbito estrutural, será apresentado às entidades 

mencionadas, a proposta da criação de uma sala de trabalho, através da cobertura do pátio 

interno do edifício, o qual não se encontra com nenhum tipo de aproveitamento, assim como 

reestruturação das instalações sanitárias das crianças, as quais apresentam caraterísticas que 

não correspondem às necessidades atuais das crianças.  

Tal como já referido, a campanha publicitária realizada durante o ano de 2015, refletiu-se num 

aumento significativo do número de inscrições. Considerando que o mesmo deverá ser mantido, 

ou mesmo aumentado, é proposto para o ano de 2016, a continuidade desta ação, sendo 

baseado nos mesmos princípios:  

 Lona publicitária – colocação no espaço exterior de uma lona publicitária de 

modo a divulgar e identificar a resposta social;  
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 Elaboração e distribuição de flyers – durante o primeiro trimestre distribuição do 

um flyer já criado, com várias informações úteis e dirigido ao público-alvo da 

Resposta Social - grávidas e mães com filhos até aos três anos. Prevê-se a 

distribuição de 200 flyers em vários locais estratégicos, como centros de saúde, 

farmácias, clínicas, estabelecimentos comerciais, entre outros.  

 Publicitação nas redes socias – a utilização das redes sociais é uma forma 

positiva e gratuita de demonstrar o trabalho desenvolvido na Creche, e neste 

sentido prevê-se a publicitação de pelo menos duas atividades por mês. 

 

Também objetivado para o ano de 2015 e com uma execução de sucesso, as campanhas de 

angariação de fundos, voltam a ser objetivo para o ano de 2016, encontrando-se previstas as 

seguintes atividades:  

 Caminhada de Pais – Durante o segundo trimestre será dinamizada esta atividade que 

proporcionará uma ativa interligação entre as famílias e as crianças;  

 Barraquinha na “Festa do Frango da Guia” – No ano de 2015, embora não tenha sido 

possível a participação nesta iniciativa local, no entanto a Creche pretende novamente 

participar, este ano com uma vertente diferente da praticada pelos participantes, 

propondo uma intervenção mais direcionada para a Pastelaria e Doçaria caseira. Esta 

participação, para além da angariação de fundos pretende também ser uma forma de 

envolver a Creche na comunidade local e uma forma de criar dinâmicas familiares entre 

crianças da creche; 

 Campanha “Cabaz de Natal” – durante o mês de novembro e dezembro, em colaboração 

com as famílias dos utentes, serão criados vários cabazes com produtos alimentares 

para sortear na festa de natal da Creche.  

 Banquinha de natal – durante o mês de dezembro existirá uma banquinha de natal na 

Creche com elementos decorativos de Natal construídos com a participação dos utentes 

assim como bolos confecionados pelas colaboradoras/famílias. 

 

2.3.2 - Centro Infantil “Quinta dos Pardais” 

Os objetivos definidos para o ano de 2016, dão continuidade à restruturação verificada durante 

o ano de 2015, a qual incidiu não só ao nível estrutural como também funcional.  

Com conclusão prevista ainda para 2015, as obras realizadas permitiram reorganizar o 

funcionamento do Centro Infantil, tendo sido aumentado o número de salas de creche (duas 

salas de berçário; duas de um ano e duas de dois anos), passando este espaço a ter uma 

capacidade para oitenta e quatro crianças, sendo sessenta e sete delas abrangidas por acordo 
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de cooperação. Na área de Jardim de Infância a capacidade encontra-se em cinquenta crianças, 

número igual ao previsto em acordo de cooperação.  

Após a intervenção descrita, o objetivo para o ano de 2016 será o de verificação, por parte das 

entidades competentes, do cumprimento dos requisitos legais para o funcionamento tanto da 

área de creche como de jardim-de-infância, estando esta verificação prevista para o primeiro 

trimestre de 2016.  

Ao nível da intervenção no exterior do edifico, sendo a mesma a ultima fase de atuação de 

requalificação prevista no Fundo de Reestruturação do Setor Social (FRSS), pretende-se que a 

mesma fique concluída até ao final do primeiro semestre.  

Muito embora o desenvolvimento das obras tivesse causado alguns constrangimentos, foi feito, 

tal como previsto no anterior Plano, um investimento na divulgação do Centro Infantil. Esta 

divulgação teve um impacto positivo no número de inscrições, sendo de prever para o ano de 

2016, uma continuidade das ações de marketing e publicidade para divulgação da Resposta 

Social. Estas ações incidirão na divulgação através dos seguintes métodos:  

 

 Lona publicitária – colocação no espaço exterior de uma lona publicitária de modo a 

divulgar e identificar a resposta social;  

 Elaboração e distribuição de flyers – durante o primeiro trimestre distribuição do um flyer; 

com várias informações úteis e dirigido ao público-alvo da Resposta; 

 Elaboração e distribuição de cartazes – dois meses antes da abertura do ano letivo;  

 Publicitação nas redes socias. 

 

Prevê-se assim, que a capacidade máxima da Resposta Social seja atingida, fator derivado não 

só da divulgação, como também das condições que o Centro Infantil passa a poder oferecer às 

crianças do Concelho.  

   

Outro dos objetivos igualmente delineados para 2015 e o qual terá continuidade em 2016, será 

o de requalificação da equipa técnica e educativa. Para que este objetivo seja atingido, prevê-se 

o desenvolvimento de ações de formação que permitam o reforço das competências em falta. 

No Plano de Formação Interno encontra-se previsto tanto o encaminhamento para formações 

promovidas por entidades externas, privilegiando as ações cofinanciadas, assim como ações 

desenvolvidas internamente através do Centro de Formação da instituição.  

 

Como metodologia de equilíbrio financeiro, será dada também continuidade a ações de 

angariação de fundos, as quais, para além da vertente financeira, funcionam como meios 

dinamizadores de interligações com pais e familiares e mesmo com a comunidade geral do 

Concelho.  
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2.3.3 - Lar de Infância “Pirilampos” e Lar de Jovens “Gaivota” 

A reestruturação prevista para os Lares de Infância e Juventude, com a publicação das Leis 

141,142 e 143 de 8 de setembro de 2015, permitiu delinear as primeiras diretrizes de adaptação 

para estas Respostas Sociais. Com a designação de Casas de Acolhimento, onde é dado  maior 

enfâse à relação afetiva  familiar, a uma vida diária personalizada e à integração na comunidade.  

Com base nas novas diretrizes e conjugando as mesmas com os objetivos internos da instituição, 

foram definidas algumas estratégias de atuação, tanto ao nível estrutural como funcional, 

adequando assim, às novas exigências já apresentadas, estando conscientes, no entanto, que 

num curto espaço de tempo, novas orientações serão publicadas, sendo aguardadas, a todo o 

momento a(s) Portaria(s) específicas para o funcionamento destas Respostas Sociais.  

Das alterações  delineadas, é percetível a necessidade de desenvolvimento de um Projeto para 

a estrutura física que permita que crianças e jovens se sintam em meio familiar, aproximando, o 

quanto possível, este espaço físico a um meio habitacional tradicional, composto por quartos, 

salas comuns; salas de refeições e áreas em se desenvolvam atividades quotidianas de 

promoção à autonomização, como são exemplo áreas para cozinha (pequenas dimensões) e 

área de tratamento de roupas.  

Para a concretização do Projeto arquitetónico destas novas Respostas Sociais, será desde já a 

ter conta a necessidade de: 

 Definição da Faixa Etária do Lar; 

 Definição da Capacidade pretendida para o estabelecimento em função das 

necessidades de acolhimento diagnosticadas; 

 Definição das unidades funcionais (conjunto de espaços e compartimentos fisicamente 

agrupados para permitir proporcionar às crianças ambiente mais individualizado, 

confortável e humanizado); 

 Levantamento de medidas de segurança necessárias e previstas pela lei a incluir no 

projeto de arquitetura do Lar. 

Para as definições acima referidas, será necessário aguardar pelas diretrizes mais específicas 

já referidas. 

Ainda na área de alteração estrutural, será ainda de prever, como objetivo de Plano estratégico 

2018, a criação de um apartamento de autonomização. Este apartamento serviria como 

incubadora à integração na vida socioprofissional, evitando e minimizando os riscos inerentes ao 

choque provocado por saídas abruptas do meio institucional para a comunidade.  

No que se refere ao Recursos Humanos afetos a estas Respostas Sociais, de acordo com a 

legislação publicada, será efetuada uma adequação progressiva dos quadros existentes às 
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necessidades apresentadas. Esta adaptação será efetuada de forma progressiva e 

acompanhando o desenvolvimento da adaptação da estrutura física.  

Neste ponto será também reforçada a formação interna, garantindo assim que toda a equipa em 

funções apresente as devidas competências para o desenvolvimento de um trabalho conjunto 

de complementaridade, que se refletirá em estratégias eficazes para o cumprimento do definido 

nos Planos Sócio Educativos Individuais das crianças e jovens. De salientar que nas equipas 

pretende-se que, os Docentes destacados pelo Ministério da Educação e Ciência, assumam um 

papel mais ativo, com maior relevância e com responsabilização.  

Com a restruturação de Recursos Humanos a ser definida será também criada a figura de Gestor 

de Caso de processo, assim como, a identificação do Educador de Referência. Esta medida, 

permitirá assim, uma maior personalização dos casos, aproximando, uma vez mais, ao meio 

familiar.  

Tendo sido iniciado em 2015, pretende-se em 2016 consolidar procedimentos e implementar 

estratégias para o desenvolvimento do processo sócio educativo individual específico para 

crianças e jovens que apresentam diferentes perturbações psicossociais e de doença mental, 

realçando de que se trata de uma realidade com um crescente número de casos.  

Para além da legislação mencionada, de referir também as diretrizes do Instituto da Segurança 

Social (ISS), o qual tem acompanhado diretamente a atividade desenvolvida pela instituição, 

através dos técnicos do Centro Distrital, os quais com base em visitas de acompanhamento vão 

traçando algumas das melhorias consideradas base para um processo de melhoria.  

Também com base em orientações do ISS, surge a necessidade de apresentação de um relatório 

semestral de avaliação, o qual se baseia nos pontos base considerados essências para a 

integração da criança/jovem. Este relatório, com muitos pontos em comum com a avaliação já 

definida para a instituição, ajudará a sistematizar todas as ações desenvolvidas não só com a 

criança/jovem, como também com a família, com a comunidade, com os recursos humanos de 

apoio e até mesmo ao nível de estrutura física de apoio.  

De salientar ainda que, a ação com crianças e jovens institucionalizados, através da criação do 

Centro de Acolhimento Familiar e Parental, passou a estar fortemente reforçada, sendo possível 

o desenvolvimento de uma ação de atuação em várias frentes, que assumem 

complementaridade e se refletem na qualidade de vida das crianças e jovens, perspetivando-se 

que durante 2016 seja possível quantificar os benefícios obtidos por esta complementaridade de 

atuação.  
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2.3.4 – Centro de Acolhimento Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) 

Com inicio em agosto de 2015, o Centro de Acolhimento Familiar e Aconselhamento Parental 

pretende em 2016 acompanhar setenta e sete famílias.  

Esta recente Resposta Social visa a qualificação familiar mediante a aquisição e o fortalecimento 

de competências parentais nas diversas dimensões da vida familiar e compreende níveis 

diferenciados de intervenção de cariz pedagógico e psicossocial que, de acordo com as 

caraterísticas das famílias, integram as seguintes modalidades:  

 Preservação familiar 

Esta medida pretende prevenir a retirada da criança ou do jovem do seu meio natural de 

vida. Nesta modalidade encontra-se previsto o acompanhamento de vinte e cinco 

famílias; 

 Reunificação familiar 

Esta medida pretende o retorno da criança ou jovem ao seu meio familiar, 

designadamente nos casos de acolhimento em instituição ou em família de acolhimento, 

através de uma intervenção focalizada e intensiva que pode decorrer em espaço 

domiciliário e/ou comunitário. Nesta modalidade o objetivo será o acompanhamento de 

trinta famílias. 

 Ponto de Encontro Familiar.  

Esta modalidade pretende constituir, um espaço neutro e idóneo, no qual o objetivo será 

a manutenção ou o restabelecimento dos vínculos familiares nos casos de interrupção 

ou perturbação grave da convivência familiar, designadamente em situação de conflito 

parental e de separação conjugal. 

Nesta modalidade serão abrangidas, em 2016, vinte e duas famílias.  

As atividades a serem desenvolvidas, tendo em conta o âmbito das modalidades de intervenção, 

serão diferenciadas e de acordo com a situação e caraterísticas das famílias, reforçando e 

fortalecendo o seu desenvolvimento nas redes de suporte social. As atividades serão focadas na 

família, no âmbito de projetos de treino de competências parentais e familiares, de autoajuda ou 

de suporte social, que serão essencialmente fundamentadas em ações de formação parental e 

apoio psicopedagógico e social.  
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2.4 - Apoio social a famílias e inserção socioprofissional 

 2.4.1 - Casa de Abrigo “A Cegonha” 

Durante o ano de 2014, com o apoio financeiro da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género, foi possível a realização de benfeitorias ao nível do interior da Resposta Social, as quais 

permitiram a melhoria da qualidade de vida das mulheres vítimas de maus tratos acolhidas na 

instituição.  

Durante o ano de 2016, pretende-se dar continuidade às melhorias iniciadas, sendo o exterior 

da Resposta Social o grande objeto de intervenção.  

Com pedido de financiamento dirigido à Srª Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e 

da Igualdade – Drª Teresa Morais, a qual visitou a instituição em julho do corrente ano, é 

pretendido uma melhoria geral das infraestruturas de exterior da Resposta Social.  

O pedido apresentado, para além da criação de uma estrutura limite que visa o aumento da 

segurança e privacidade das utentes, inclui a criação de um espaço destinado às crianças 

menores a cargo das utentes. Este espaço, para além do equipamento infantil específico, reunirá 

ainda, as condições para que as utentes possam conviver e desenvolver tarefas quotidianas de 

promoção da sua autonomia, fator essencial para público-alvo da Resposta Social.  

Ao nível do interior do equipamento, com base em recursos internos, será dada continuidade ao 

Plano de Manutenção preventiva e corretiva, estando igualmente prevista a criação de uma 

divisão de forma a criar um novo espaço de apoio às atividades desenvolvidas.  

 

 2.4.2 - Centro de Formação Bússola 

A atividade formativa de qualquer entidade encontra-se obrigada a certificação por parte das 

entidades competentes. A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, através do Centro de 

Formação Espaço Bússola detém a certificação de qualidade como entidade formadora emitida 

pela DGERT, facto que obriga à observância de normas específicas de acordo com os requisitos 

da certificação; em consequência, o modelo do Plano de Atividades do Centro de Formação, 

reflete as diferentes fases do processo formativo - Planificação, Desenvolvimento e Avaliação - 

conforme se encontram descritas no Manual de Qualidade da Atividade Formativa. 

Durante 2015, através do Centro de Formação, a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira 

ampliou o leque de certificações como entidade formadora, acrescentando à certificação de 

qualidade emitida pela DGERT, a certificação setorial para a realização de cursos de 

Aprendizagem ( certificação IEFP,IP) e de ações de Distribuição, Comercialização e Aplicação 

de Produtos Fitofarmacêuticos ( certificação pelo Ministério da Agricultura e do Mar). 
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O Plano de Atividades para 2016 do Centro de Formação, no que concerne ao Departamento de 

Formação, engloba as várias áreas de intervenção formativa e não formativa existentes: 

1-  Departamento de Formação 

 Reabilitação Profissional/qualificação profissional 

 Sistema de Aprendizagem 

 Formação Modular Certificada ( Unidades de Formação de Curta Duração), 

orientada para ativos empregados e desempregados, a título individual ou 

empresarial 

 Formação Interna 

 Formação financiada integrada em medidas de combate ao desemprego – 

Acordo de Cooperação com o IEFP.  

2- Gabinete de Inserção Profissional 

3- Centro de Recursos para as pessoas com deficiências e incapacidades 

No momento atual, em que se verifica a entrada em vigor do novo Quadro Comunitário de Apoio 

Portugal 2020, ao nível da formação financiada ainda subsistem incertezas quanto ao modelo de 

financiamento de alguns programas e tipologias de formação. Encontra-se, neste caso, uma das 

tipologias de formação com maior peso, em termos dos recursos humanos e financeiros, no 

Plano de Atividades, que é a formação profissional para pessoas com deficiências e 

incapacidades. A especificidade deste tipo de formação, o facto de englobar ações plurianuais e 

a sua relevância para a inserção social destas pessoas, no combate à exclusão e à 

discriminação, conduziu à inclusão desta componente no Plano no pressuposto que esta 

formação continuará objeto de financiamento, embora na presente data ainda não existam 

orientações sobre o modelo de financiamento para 2016. Por este motivo, o plano de 

desenvolvimento pessoal para a formação profissional para pessoas com deficiências e 

incapacidades a realizar em 2016 foi elaborado com base no modelo atual. 

Neste quadro de incerteza quanto ao financiamento, não foram incluídos no Plano de Atividades 

dois cursos de formação na modalidade EFA (Educação Formação de Adultos), que se 

pretendem realizar em 2016. Estes cursos, com as saídas profissionais de Técnico de Turismo 

e Técnico Auxiliar de Saúde, permitem a qualificação de nível IV e certificação escolar do 12º 

ano. Na origem desta omissão encontra-se o facto de ainda não existir aviso de abertura para as 

candidaturas apesar das mesmas estarem previstas para outubro-novembro de 2015.  

A realização de ações da Medida Vida Ativa, que nos últimos dois anos tem tido um peso 

significativo na atividade do Centro de Formação, pelos meios físicos, materiais e humanos que 

envolve, também não foi contemplada no Plano de Atividades e na previsão de orçamento porque 

na atualidade não dispomos de informação acerca do pacote de formação que fará parte do 

Acordo de Cooperação a celebrar com o IEFP,IP. para 2015-2016. 
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O setor da formação, historicamente, está em constante mudança, o que dificulta o planeamento 

a médio e longo prazo. Além das condicionantes atrás identificadas, durante os próximos meses 

e, durante todo o ano de 2016, poderão surgir oportunidades de realização de ações de 

formação, que não estão previstas no presente Plano.  

Neste contexto, o Plano agora apresentado poderá ser alterado em função da conjuntura que se 

venha a verificar ao longo do ano, sendo estas mudanças consideradas nos Avaliações/Balanços 

intermédias. 

Devido à diversidade de tipologias de atividade que o Centro de Formação realiza, o Plano para 

2016 encontra-se segmentado para facilitar a sua análise, embora na prática se verifique uma 

estreita interligação e articulação dos recursos humanos, materiais e financeiros de acordo com 

o princípio da gestão racional orientada para a eficácia e eficiência. 

 

 Plano do Departamento de Formação 

O presente Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) para 2016 contempla a continuidade das 

modalidades de formação desenvolvidas no Centro de Formação e a introdução de novas 

vertentes orientadas para a qualificação e aumento de competências profissionais de ativos 

empregados e desempregados. 

Para cada modalidade formativa, são seguidamente apresentados o plano, objetivos e metas 

para 2016. 

 

Reabilitação Profissional/qualificação profissional de pessoas com deficiências e 

incapacidades 

 

O Plano de Formação para 2016, prevê abranger 38 formandos em quatro cursos: 

Pasteleiro(a) Padeiro(a) – 14 formandos 

Cozinheiro(a) – 10 formandos 

Mecânico (a) de Automóveis Ligeiros -  8 formandos 

Operador(a) de Jardinagem - 6 formandos 

 

A formação irá desenvolver-se na modalidade de formação inicial, em percursos formativos com 

base nos referenciais adaptados que constam no Catálogo Nacional de Qualificações ( CNQ) e 

que permitem a dupla certificação – Profissional, de nível II e Escolar ao nível do 9º ano. 

 

A organização da formação está de acordo com o Guia Organizativo da Formação Profissional 

e Certificação de PCDI criado pelo Departamento de Formação Profissional do IEFP,IP, para os 
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percursos formativos de 3600 horas destinados a pessoas com deficiências ou incapacidade nas 

funções mentais (percurso B).  

 

Sendo o objetivo principal da formação a qualificação profissional das pessoas com deficiencia 

ou incapacidades, o plano de formação para 2016 irá incluir unidades formativas 

complementares que visam promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

funcionais que, no conjunto, serão facilitadoras de uma atitude assertiva e da aquisição de 

competências profissionais. Esta abordagem holística vai, também, potenciar a capacidade de 

adaptação e inserção profissional destas pessoas. 

O plano prevê o início de uma nova componente Educação Física “ Exercício e Saúde” para 

estimular, promover e habilitar os formandos de competências físicas fundamentais para a saúde 

e facilitadoras da aprendizagem e da inserção. 

 Assim, o PDP, além das componentes do Referencial de Formação do CNQ, engloba as 

unidades formativas complementares: 

- Técnicas Básicas de Primeiros Socorros (6,5 horas)  

- Economia doméstica (13 horas)  

- Afetos e Competências parentais (13 horas)  

- Educação Física “ Exercício e Saúde” ( 3 horas/semana, ao longo do ano) 

- Reabilitação Funcional (25h). 

 

As atividades de formação irão decorrer durante 232 dias, sendo a carga horária diária prevista 

de 6h00 ou 6h30,  consoante a modalidade em que decorre a formação prática ( simulada ou  

em contexto real de trabalho, respetivamente).  

 

Como já foi referido, o desenvolvimento da formação nesta tipologia tal como se encontra no 

Plano de Desenvolvimento Pessoal, está condicionada ao modelo de financiamento que vigorará 

em 2016, do qual ainda não existe conhecimento. 

 

Sistema de Aprendizagem 

Para 2016 está prevista a realização de 2 ações, abrangendo 40 formandos, com as saídas 

profissionais de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Restaurante/Bar.  

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.  
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Formação Modular Certificada (Unidades de Formação de Curta Duração) 

O Plano prevê a realização de ações formação não financiada, sendo os custos suportados pelos 

destinatários individuais ou empresas. 

Estas ações desenvolveram-se em 4 vertentes:  

- Distribuição, Comercialização e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos: a legislação 

recentemente aprovada obriga que os agentes que vendem ou usam estes produtos necessitem 

de autorizado pelo Ministério da Agricultura e do Mar. Com este objetivo, está prevista a 

realização de 3 ações de formação, Atualização em Distribuição e Comercialização de Produtos 

Fitofarmacêuticos e Atualização em Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos ( 2 ações) com a 

duração de 14h00.  

No âmbito de parcerias com outras entidades, como associações de agricultores, poderão ser 

desenvolvidas outras ações nesta área, nomeadamente Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos, as quais não foram consideradas no presente Plano pois têm carácter 

ocasional. 

- Hotelaria: está prevista a realização de ação de formação de Governanta de Hotel, com a 

duração de 150 horas, que permitirá a profissionais com experiência nesta área e o 3º ciclo do 

Ensino Básico, obter qualificação e perspetivas de progressão na carreira. 

- Língua estrangeira: terá a duração de 50 horas. Será um complemento opcional do curso de 

Governanta de Hotel mas também se destina a outros interessados. As ações serão realizadas 

nas áreas de Língua Inglesa, Língua Alemã e Língua Francesa, nos níveis inicial e avançado. 

- Formação modular certificada para ativos empregados que permita responder às obrigações 

legais das PME's no âmbito da formação profissional ( Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro – art. 

130 a 134), através da realização de um Pacote de 35h00 ( Pacote 35) formação/ano nas áreas 

de TIC, Segurança e Saúde no Trabalho e Língua Estrangeira. Estão previstas 3 ações. 

 

Além destas áreas de intervenção, o Plano prevê a realização de ações de formação que 

constituem uma nova resposta às necessidades formativas do mercado de trabalho, 

nomeadamente o aumento de qualificações dos ativos empregados para tornar as empresas 

mais modernas e competitivas e, também, o aumento das competências profissionais dos 

desempregados para melhorar a sua empregabilidade. A diversificação da oferta formativa indo 

ao encontro das necessidades das empresas – Formação à Medida – possibilita também o 

cumprimento da exigência legal do Código do Trabalho que no respetivo n.º 2 do art.º 131.º 

estabelece que "ao trabalhador deve ser assegurado, um número mínimo de 35 horas anuais de 

formação certificada". 
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Esta formação poderá ser desenvolvida com o apoio da medida do IEFP “Cheque-Formação” 

destinada a ativos empregados e desempregados. 

 

Formação Interna 

A Formação Interna tem como destinatários os colaboradores da entidade com vínculo 

laboral. Pretende aumentar as suas competências e qualificações profissionais de forma a elevar 

a sua produtividade e os níveis de qualidade na prestação de serviço parte da instituição.   

Para o ano de 2016, o  Plano de Formação Interno prevê o desenvolvimento de 8 ações 

de formação, abrangendo 250 formandos, o que permitirá aos atuais colaboradores da entidade 

frequentar mais do que uma ação, no cumprimento do número de horas de formação contínua 

prevista no nº 2 do Artigo 131º da Lei 7/2009 de 12 de Fevereiro. Este Plano como objetivo 

específico, o desenvolvimento de competências que se apliquem diretamente na atividade 

profissional desenvolvida pelos colaboradores. 

 De modo a reduzir os custos com a formação e, em simultâneo, diversificar as áreas de formação 

frequenta e, ainda, manter os níveis de qualidade exigidos, alguns destes colaboradores poderão 

integrar ações financiadas por medidas de apoio à formação nomeadamente o Cheque-

Formação. 

 

Formação integrada em medidas de combate ao desemprego – Acordo de 

Cooperação  

Prevê-se a realização de ações financiadas destinadas a desempregados; irão decorrer durante 

o 1º semestre de 2016, com maior volume de realização nos 3 primeiros no âmbito da Medida 

Vida Ativa sendo celebrado um Acordo de Cooperação com a Delegação Regional do IEFP,IP. 

Neste momento ainda não existem dados para a elaboração do PDP. 

 

Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

O GIP consiste numa estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com o Centro 

de Emprego de Loulé, prorrogou a sua atividade em 2015, sendo o atual Protocolo até 31 de 

julho de 2016. O GIP 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:  
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 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; 

 Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

 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 atividades em regime 

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

 Outras atividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos nos Centros 

de Emprego. 

 

Centro de Recursos para pessoas com deficiências e incapacidades 

O Centro de Recursos no âmbito do Acordo de Cooperação realiza intervenção junto de pessoas 

com deficiência e incapacidade inscritas no Centro de Emprego e Formação Profissional do 

Barlavento-Serviço de Emprego de Portimão (para utentes residentes no concelho de Silves) e 

do Centro de Emprego de Loulé, nas seguintes áreas: 

 

- Informação, Avaliação, Orientação para a Qualificação e o Emprego ( IAOQE) que inclui a 

prescrição de produtos de apoio; 

- Apoio à colocação ( AC); 

- Acompanhamento Pós-colocação ( APC); 

- Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas; 

- Emprego apoiado e apoio às empresas e outras entidades empregadoras no domínio da 

empregabilidade das pessoas com deficiências e incapacidades; 

- Avaliação da capacidade de trabalho de pessoas com deficiências e incapacidades. 

 

Estas intervenções técnicas são realizadas apenas na sequência de pedidos de intervenção dos 

Serviços de Emprego com Protocolo e no, seu conjunto, têm por objetivo permitir a este público 

a definição do projecto profissional a partir de autoconhecimento e informação sobre profissões 
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e postos de trabalho disponíveis, a obtenção e manutenção de um trabalho, a progressão na 

carreira. As intervenções permitem, também, a avaliação da funcionalidade, incapacidade e 

necessidade da atribuição de produtos de apoio ou dispositivos mais adequados para minimizar 

as limitações no acesso ao desempenho da atividade ao nível do emprego ou da formação. 

 

Embora o Centro de Recursos englobe as áreas de intervenção mencionadas, anualmente são 

elaborados planos de ação diferenciados e apresentadas candidaturas separadas, 

especificamente a IAOQE e AC + APC.  

 

Embora à data, ainda não existam dados disponíveis para 2016, nomeadamente previsão de 

encaminhamentos pelo IEFP,IP, o Plano de ação da IAOQE prevê abranger 24 utentes, de 

acordo com a execução dos últimos anos. 

 

A meta a que nos propomos corresponde a 100% de atendimento dos utentes encaminhados 

para as intervenções técnicas.  

Em casos da necessidade de produtos de apoio, temos como meta a prescrição em todas as 

situações, nas quais se verifique que a atribuição destes produtos ou dispositivos irá facilitar o 

acesso ao desempenho de atividade ao nível do emprego ou da formação. 

 

Será elaborado, por cada intervenção de IAOQE, um relatório final de Avaliação e Orientação 

Profissional e/ou de Prescrição de produtos de apoio, consoante os casos, a enviar ao Centro 

de Emprego que a solicitou com sugestão de encaminhamento para formação, apoio à colocação 

ou outra medida. 

 

O plano de ação do Apoio à Colocação prevê o atendimento de 12 pessoas e a sua inserção 

laboral de através de contrato de trabalho ou de outra medida de apoio à contratação, como 

Estágios Profissionais e Contratos Emprego Inserção. 

O Acompanhamento Pós Colocação irá abranger 18 pessoas.  

 

Assim, ao longo de 2016, o Centro de Recursos irá realizar intervenções técnicas abrangendo 

54 pessoas. 

 2.4.3 - Gabinete Inserção Social (GIS) 

O Gabinete de Inserção Social disponibiliza à comunidade um conjunto de serviços de apoio que 

potenciam a melhoria da qualidade de vida, contribuindo para uma reintegração social de uma 

população afetada por carências de várias ordens, às quais os serviços disponibilizados visam 

dar resposta ou colmatar as necessidades detetadas.  

Seguindo uma intervenção que pretende ir mais além do que apenas o assistencialismo, o 

Gabinete de Inserção Social pretende desenvolver uma atuação mais direta junto da população 
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carenciada do concelho, através de atividades de acompanhamento que permitam a 

identificação dos problemas que levam à situação de carência e com base nos mesmos 

desenvolver estratégias de intervenção que permitam a integração socioprofissional e alteração 

de vulnerabilidade.  

Como intervenção de apoio imediato, de forma a garantir bens de primeira necessidade, o GIS 

tem como objetivos para 2016:  

 Cantina Social  

 Manter o número de indivíduos abrangidos pelo protocolo de colaboração das duas 

cantinas, num total de cento e sessenta e cinco utentes abrangidos;  

 Loja Social  

Garantir a entrega de vestuário, mobiliário e/ou equipamentos domésticos ao agregado 

familiar carenciado, segundo necessidades detetadas; 

Desenvolvimento de campanhas de angariação de roupas; 

Rentabilização dos donativos entregues na instituição, através da sua divisão por 

tipologia de género e faixa etária, no caso de roupa para crianças. 

 Banco de Ajudas Técnicas 

Dinamização e divulgação do banco de ajudas técnicas. Constituído por equipamento 

de apoio a pessoas em situação de dependência permanente ou temporária, cuja 

situação de saúde requeira a utilização de ajudas técnicas, este banco pretende servir 

toda a população do concelho e mesmo de outras áreas geográficas da região.  

 Banco de Material Didático 

Dinamização do banco de material didático através de campanhas de divulgação como 

forma de beneficiar um maior número de famílias carenciadas, potenciando de igual 

forma o volume de material doado.  

 Cabazes Alimentares 

Através do desenvolvimento de campanhas de recolha de bens alimentares não 

perecíveis e apoio do Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados (FEAC), pretende-se 

durante o ano de 2016 distribuir cabazes alimentares a 27 famílias carenciadas 

(Beneficiários do Rendimento Social de Inserção), não beneficiárias da cantina social.   
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No âmbito de intervenção de apoio à integração socioprofissional, em 2016, o GIS pretende 

desenvolver as seguintes ações:  

 Promover ações de sensibilização/formação dirigidas a desempregados com o objetivo 

de reforçar o acesso ao mercado de trabalho;  

 Garantir a inserção dos utentes da Cantina social / Loja social em Atividades Socialmente 

Uteis (ASU) ;  

 Facilitar a integração social da comunidade cigana através de ações de participação em 

atividades concelhias;  

 Promover o envolvimento dos utentes na resolução dos seus próprios problemas, 

através de ações de sensibilização de promoção da autonomização; 

 Promover a inserção dos menores em equipamentos de infância; 

 Promover, sempre que se justifique, uma articulação direta com a Resposta Social 

CAFAP, como forma de apoio à inserção sociofamiliar.  

2.5 - Outras áreas de Intervenção Social 

 2.5.1 - Artesanato 

Esta área, em 2016, representa uma continuidade da atividade já existente, em que o principal 

objetivo continua a ser uma divulgação que assegure que todos os produtos são devidamente 

valorizados, não só pelo cariz artesanal, que é a base da sua execução, como também pela 

componente social inerente aos mesmos. 

Tal como tem sido possível verificar, os produtos resultantes da interligação das três áreas ( 

Tecelagem, Empreita e Artes Plásticas) tem resultado num incremento da procura, associado a 

uma valorização dos mesmos.  

Para 2016, pretende-se que a instituição continue a garantir a sua presença nos eventos 

regionais de Artesanato, assim como, em todo o tipo de iniciativas em que seja possível 

demonstrar a mais-valia do empreendorismo e inovação social, como formas de apoio à 

sustentabilidade institucional.   

 2.5.2 - Projeto Agrícola e Ambiental  

A área de exploração agrícola da instituição, ampliou o seu âmbito de intervenção durante o ano 

de 2015. Na área produtiva foi iniciada a transformação de produtos, com a confeção de doces 

e licores.  

Com a criação dos produtos referidos, houve ainda a necessidade de criar uma marca visando 

assim um plano de divulgação e marketing adequado aos produtos mencionados e o qual terá o 

seu maior desenvolvimento durante o ano de 2016.  
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Ainda na área produtiva, será dada continuidade ao auto abastecimento das cozinhas da 

instituição, as quais continuam a ser geridas por empresa externa. O consumo interno da 

produção será assim refletido num abatimento à faturação mensal, uma vez que a produção é 

utilizada como matéria-prima na confeção das refeições.  

No que se refere à componente pedagógica será dada continuidade às atividades desenvolvidas 

com utentes da instituição, assim como escolas do concelho, dando continuidade ação que 

envolve pais e filhos numa atividade pedagógica de interligação geracional.  

Para o ano de 2016, pretende-se que a atividade com utentes institucionalizados ou beneficiários 

de serviços de outras Respostas Sociais seja alargada a outras instituições do concelho. 

Este alargamento, para além de uma dinamização da atividade, pretende ainda garantir a 

sustentabilidade financeira desta área de intervenção.  

 

 2.5.3 – Loja Social – Comercial 

No espaço onde se desenvolvia a atividade de pastelaria, a qual foi encerrada no dia 28 de 

fevereiro de 2015, será iniciada a atividade comercial de Loja Social, aberta à comunidade em 

geral.  

Para além do apoio social desenvolvido pelo Gabinete de Inserção Social, pretende a instituição 

rentabilizar o espaço físico e em simultâneo disponibilizar produtos em segunda mão, a preços 

significativamente a abaixo dos valores de mercado, provenientes de donativos efetuados à 

instituição e que, após de as necessidades internas estarem supridas, ficam como excedentários. 

 

 2.5.4 – Desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular 

Através de protocolo de colaboração, celebrado com a Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares/ Direção de Serviços da Região do Algarve, em setembro de 2015, é previsto o 

desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular no âmbito da Portaria nº 644-A/2015 

(2ª serie), de 24 de agosto.  

Neste protocolo, em que a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira assume o papel de entidade 

promotora, tem a instituição o compromisso de implementar as Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC), em parceria com o Agrupamento de escolas, constituído pelas escolas 

EB1/JIde Caliços; EB1/JI de Correeira e EB1/JI de Vale de Pedras, de acordo com a planificação 

aprovada pelo Conselho Geral sob proposta do Conselho Pedagógico.  
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Para além da implementação das AEC´s, terá ainda a instituição responsabilidade ao nível de 

Gestão de Recursos Humanos; Gestão de materiais espaços físicos para o desenvolvimento das 

atividades.  

Este protocolo, sendo uma nova área de abrangência da instituição, é encarado como uma mais 

valia devido à proximidade criada com o setor da educação. Tendo em conta as Respostas 

Sociais ativas na instituição, a proximidade referida deverá ser considerada como um meio 

facilitador de diálogo, principalmente no que se refere à áreas com intervenção junto de crianças 

e jovens.  

3 - Departamento Financeiro e Administrativo 

Durante o ano de 2015, no que se refere à instalação de software, foi efetuado todo o processo 

de incorporação, estando previsto para 2016 a rentabilização dos programas instalados, tendo 

em conta que este é processo progressivo, uma vez que o software em questão se encontra a 

ser construído à medida das necessidades da instituição.  

Durante este processo, toda a equipa receberá formação de forma ser possível uma máxima 

rentabilização dos programas contabilísticos, gestão de recursos humanos, gestão de utentes, 

gestão de irmãos, imobilizado e processamento salarial.  

Dadas as novas exigências desta área, será ainda necessário redefinir funções da equipa, para 

que cada elemento tome conhecimento dos objetivos a serem alcançados, método a ser adotado 

para rentabilizar meios disponíveis e metodologia de avaliação de resultados a ser 

implementada.  

 

4- Departamento Recursos Humanos e Qualidade 

 4.1 - Gestão de Recursos Humanos 

De forma a cumprir o previsto em Plano Estratégico, em 2016, na área de Gestão de Recursos 

Humanos, será dada continuidade ao plano de atuação com base nos seguintes objetivos:  

 Processo Administrativo  

Garantir o cumprimento da legislação laboral, dando continuidade aos procedimentos já 

implementados.  

 Processo Motivacional 
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Com o sistema de avaliação de satisfação de colaboradores já implementado foi possível 

aferir a existência de áreas onde é necessária uma intervenção de forma a 

manter/melhorar os níveis motivacionais.  

Neste sentido, é pretendido para o ano de 2016 o desenvolvimento de estratégias 

motivacionais de acordo com o perfil de cada Resposta Social/ Categoria profissional de 

forma a garantir um bem-estar no trabalho dos colaboradores da instituição.  

Das estratégias a adotar encontra-se previsto o reconhecimento da qualidade do 

trabalho prestado, podendo o mesmo ser efetuado através de recompensa tangível ou 

intangível.   

Também para o ano de 2016 encontra-se prevista a revisão da tabela salarial, a qual 

não sofre alterações desde o ano de 2010. Este fator, também se pensa vir a contribuir 

para o aumento do nível de satisfação dos trabalhadores.  

Ao nível de desempenho, com base nos resultados de avaliação aplicada durante 2015, 

foi possível definir áreas em que é necessário melhorar competências dos 

colaboradores.  

Para além dos resultados da avaliação de desempenho, foi ainda elaborado diagnóstico 

das necessidades formativas, no qual foram apresentadas que muito embora de 

imediato ainda não se reflitam no desempenho do colaborador, são consideradas como 

essenciais para a intervenção futura das Respostas Sociais.  

Com base no exposto é apresentado o seguinte Plano Formativo:  

     
Ações de formação Nº de ações Horas de formação Formandos 

Abrangidos 
Grupo alvo 

Desenvolvimento da 
ação de Primeiros 
Socorros - reciclagem 

 
2 

 
14 

 
50 

 
Colaboradores SCMA 

Desenvolvimento da 
ação de Plano de 
Evacuação 

 
1 

 
7 

 
25 

 
Colaboradores SCMA 

Desenvolvimento da 
ação de Medidas de 
Autoproteção  

 
1 

 
7 

 
25 

 
Colaboradores SCMA 

Desenvolvimento da 
ação de Fundamentos 
Gerais de Segurança no 
Trabalho 

 
 

1 

 
 

7 

 
 

25 

 
Colaboradores SCMA 

Desenvolvimento de 
um pacote de 
formação que visa dar 
resposta as 
necessidades 
formativas 
identificadas: Relações 
Interpessoais, Gestão 
de Conflitos, Ética 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

42 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

Colaboradores SCMA 
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Profissional e Gestão 
de Stress 
Desenvolvimento da 
ação de Igualdade de 
Oportunidades 

 
1 

 
7 

 
25 

 
Colaboradores SCMA 

Desenvolvimento da 
ação de SST - Combate 
a Incêndios 

 
1 

 
7 

 
25 

 
Colaboradores SCMA 

Desenvolvimento da 
ação de Primeiros 
Socorros - Iniciação   

 
1 

 
14 

 
25 

 
Colaboradores SCMA 

Totais 10 105 250  

 

 Processo Estratégico 

Durante o ano de 2015, foram as Equipas de Liderança chamadas a participar 

ativamente nos Processos de Gestão de Recursos humanos, Gestão financeira e Gestão 

de Utentes.  

Este procedimento visa uma responsabilização e método motivacional, para que todos 

se sintam parte integrante da dinâmica da instituição. Tendo em conta os resultados 

positivos obtidos em 2015, pretende-se dar continuidade a esta forma de atuação.  

Com uma periodicidade trimestral, a Equipa de Direção Técnica será reunida para 

analisar a atuação geral da instituição, avaliar e definir estratégias de atuação 

específicas para cada área de intervenção. Cada Diretor Técnico terá assim como 

responsabilidade, não só definir, em consonância com a Mesa Administrativa da 

instituição, as estratégias a adotar, como também terá de motivar as equipas que lidera, 

para que todos possam ser parte integrante do desenvolvimento da instituição.  

  4.1.1 - Voluntariado 

Esta área será caracterizada pela continuidade do projeto “Voluntários de Coração”. A divisão 

das áreas de voluntariado por três vertentes, tem tido um impacto positivo na recetividade das 

ações propostas, refletindo-se numa avaliação mais adequada às necessidades da instituição.  

Desta forma, para 2016, serão desenvolvidas ações de divulgação, novamente baseadas nas 

áreas de Voluntário Direcionado; Voluntariado Técnico e Voluntariado Ativo (Projeto individual):  

 Voluntariado Direcionado 

Direcionado para áreas identificadas pela instituição  

 Voluntariado Técnico 
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Dirigido especificamente para estudantes, vocacionada para o aperfeiçoamento de 

competências profissionais com a aplicação de conhecimentos práticos em contexto real de 

trabalho que, num futuro se transformarão numa mais-valia curricular e pessoal,  

 Voluntariado Ativo de projeto individual 

Dirigido a todos os que pretendam colaborar como voluntários na instituição através do 

desenvolvimento de novas ideias.  

 

As ações de divulgação terão como base as necessidades da instituição, podendo estas ser de 

carater pontual, como por exemplo apoio a eventos desenvolvidos pela instituição, ou de carater 

contínuo, como é exemplo o objetivo de criação de um grupo de voluntários para 

desenvolvimento de ações de combate á solidão, ação esta direcionada aos utentes do Serviço 

de Apoio Domiciliário que residam em áreas com elevada probabilidade de isolamento.  

 4.2 - Qualidade 

Durante o ano de 2016 será dada continuidade à implementação do Sistema de Gestão de 

Qualidade, visando a conclusão na área sénior (ERPI e centro de Dia; SAD) e inicio na área da 

deficiência e Saúde Mental ( Lar Residencial e Unidade de Vida Apoiada) . 

O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), continuará a ser desenvolvido apenas com recurso 

a meios internos, com base nas diretrizes dos referenciais aplicáveis ao terceiro setor, 

nomeadamente os Manuais da Gestão da Qualidade nas Respostas Sociais, delineado pelo 

Instituto da Segurança Social (ISS), e a NP EN ISO 9001:2008.  

 

5 - Departamento de Comunicação e Imagem 

Dando continuidade à missão de prestar o apoio necessário à promoção das atividades 

desenvolvidas na instituição, através da criação e manutenção de canais de comunicação que 

facilitem a sua divulgação, o Departamento de Comunicação e Imagem (GCI) pretende: 

 Comunicar eficazmente com os diferentes públicos; 

 Colaborar nas ações de comunicação tanto a nível interno como externo, acompanhando 

a evolução dos públicos-alvo da instituição; 

 Apoiar a sustentabilidade da instituição, divulgando principalmente os serviços das 

seguintes respostas sociais: Centro de Dia e Apoio Domiciliário;  

 Reforçar e difundir a imagem identificadora da SCMA através do melhoramento da sua 

comunicação visual. 
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5.1 – Comunicação Visual 

 

Ações: 

 

 Definir e implementar um projeto de sinalética de orientação e identificação da 

instituição, promovendo a melhoria da identidade visual da SCMA. O projeto de sinalética 

pretende ser implementado de forma padronizada. Prevêem-se as seguintes ações: 

 

o Na sede: Identificar de forma uniforme os edifícios correspondentes às 

respostas socias da instituição; identificar as entradas de acesso à sede e 

implementar um sistema de sinalética direcional; 

 

o No Lar “O Roseiral”: Sinalizar as salas sem identificação e afixar na 

receção/entrada um quadro que identifique a localização dos diferentes espaços 

do lar; 

 

o Na Creche tempos de infância: identificar as entradas da creche, a rede que 

delimita o espaço, e sinalizar as suas diferentes salas; 

 

o Na Casa da Paz: identificar a entrada do edifício; 

 

o No Centro Infantil “Quinta dos Pardais: implementar um sistema de sinalética 

direcional (visando a definição da direção dos percursos), identificar a entrada 

do centro (portão principal) visando auxiliar o reconhecimento do edifício a longa 

distância) e sinalizar as portas das diferentes salas e espaços. 

 

 

 Dar continuidade ao processo de identificação da frota da instituição. 

 

 

5.2 – Comunicação Online 

 

Aprimorar e aumentar a presença online da SCMA, visando aumentar o alcance das 

publicações e potenciando a comunicação direta com os públicos-alvo, através das 

seguintes ações: 

 

 Continuar a divulgar as atividades (internas e direcionadas para o exterior) através da 

página oficial de facebook e website da instituição; 

 

 Alcançar a meta de 3500 likes na nossa página de facebook (sem custos associados); 
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 Renovação do website oficial da instituição; 

 

 Manter a produção e administração de notas de imprensa e mailings na comunicação 

com parceiros, colaboradores, utentes e os media; 

 

 Criação de uma conta numa rede social para a creche “Tempos de infância” e centro 

infantil “Quinta dos Pardais”. 

 

PRESENÇA ONLINE DA SCMA: 

 

Site:

www.misericordiaalbufeira.com 

Facebook:  

Lar O Roseiral 

Facebook:

Centro de 
Formação

Blogue:

Tempos de 
Infância

Blogue:

Quinta dos Pardais

Facebook oficial: 
SantaCasaDaMisericordiaDeAlbufeira

Canal oficial do Youtube
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5.3 – Documentos de Divulgação Institucional 

 

No que se refere aos documentos de divulgação institucional pretende-se: 

 Dar continuidade o processo de criação de panfletos de divulgação para cada resposta 

social (respostas sociais com panfletos elaborados/atualizados: CAFAP, ERPI “ 

Roseiral”, Serviço de Apoio Domiciliário; Centro de Dia; e Centro de Formação 

“Bússola”).  

 

 Manter a produção de cartazes promocionais e panfletos informativos para divulgação 

das iniciativas da instituição; 

 

 Manter a produção e administração de notas de imprensa e mailings na comunicação 

com parceiros, colaboradores, utentes e os media. 

 

 

DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE DIA  

 

 Afixação de cartazes/lona em zonas estratégicas; 

 Divulgação de conteúdos digitais nos meios habituais e estratégicos; 

 Criação de vídeo promocional do serviço; 

 Criação de vídeo de divulgação com depoimentos dos utentes; 

 Dia aberto: para captação de potenciais utentes mediante a experimentação do serviço. 

 

 DIVULGAÇÃO DO APOIO DOMICILIÁRIO 

 

 Afixação de cartazes/lona em zonas estratégicas; 

 Divulgação de conteúdos digitais nos meios habituais e estratégicos; 

 Comunicação via mailing e segmentada aos públicos –alvos: 

 Criação de vídeo promocional do serviço; 

 Criação de vídeo de divulgação com depoimentos dos utentes. 
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5.4 - Eventos 

 

 Pretendemos produzir e divulgar eventos que contribuam para o reforço da imagem da 

instituição, promoção das suas respostas sociais e potenciar a aproximação da 

comunidade à instituição;  

 

 Promover e assegurar a participação da SCMA e das suas Respostas Sociais em 

eventos da comunidade apropriados à divulgação da instituição; 

 

 Produzir materiais de divulgação adequados à consecução dos objetivos atrás 

enunciados (panfletos de divulgação, lonas, vídeos, documentos digitais e cartazes); 

 

 Promover iniciativas internas destinadas a desenvolver um sentimento de pertença à 

“comunidade SCMA”; 

 

 Gerir, produzir e fazer circular a informação - interna, institucional e/ou veiculada pelos 

media - relevante para a comunidade SCMA. 

 

 

 

PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE INICIATIVAS 

 

 Iniciativa de organização interna;  

 Iniciativa de organização conjunta com outras entidades; 

 Iniciativa de organização externa na qual participamos. 

?  Data a definir 
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 1º TRIMESTRE 

DATA ATIVIDADE 

 JANEIRO 

 (SEM PREVISÃO) 

 FEVEREIRO 

? Dia Aberto: Centro de Dia 

?  Encontro Regional de Boccia 

9 Carnaval 

 MARÇO 

? VIII Torneio Internacional de Futebol Adaptado 

? Gala Solidária 

24 Procissão dos Painéis da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira para 

adoração do Santíssimo. 

25 Procissão do Enterro do Senhor dentro da Igreja Matriz 

27 Páscoa 

 2º TRIMESTRE 

DATA ATIVIDADE 

 ABRIL 

JÁN- ABR Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância 

MAR-

ABR 

Campanha “Mais para todos” (LIDL) 

10 Dia Aberto: Loja Social 

18 Comemoração do dia Internacional dos Monumentos e Sítios.  

(Semana de 18 a 22.04) 

? ANDEBOL4ALL 

? Grande festa do sorriso - Zoomarine 

 MAIO 

1 Dia da Mãe / Dia do Trabalhador 

? Community Day – Algarve Shopping 

--- Dia Aberto: Centro de Dia 

 JUNHO 

1 Dia da Criança 

13 Dia Aberto: Loja Social 

? VIII Encontro Intercultural 
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? Arraial de St. António 

? VII Concurso de quadras séniores 

 3º TRIMESTRE 

 JULHO 

? Dia da Solidariedade - Fiesa 

? Festival Al-buhera 

? Festa de final de ano letivo – Quinta dos Pardais 

? Festa de final de ano letivo – Tempos de Infância 

? Convívio para colaboradores - SCMA 

 AGOSTO 

? Dia Aberto: Centro de Dia  

 SETEMBRO 

2, 3 & 4 Festas do pescador 

10 Comemoração do Dia Internacional da Grávida  

(9 de Setembro) – Quinta dos Pardais 

 4º TRIMESTRE 

 OUTUBRO 

1 Comemoração do Dia Internacional do Idosos 

15 Iniciativa pelo combate à pobreza e inclusão social 

(Dia Internacional da Erradicação da Pobreza – 17.11) 

? IV AGE- Soluções de Emprego & Empreendedorismo 

 NOVEMBRO 

? Dia Aberto – Centro de dia 

 DEZEMBRO 

3 Comemoração do dia Internacional da pessoa com deficiência 

? VI Mercado Solidário 

? Mercado de Natal 

? Festa de Natal 

? Jantar de Natal 
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6 - Departamento de Aprovisionamento 

Nesta área, os objetivos definidos para 2015 não foram totalmente cumpridos, continuando a ser 

considerados como prioritários na forma de intervenção pretendida para a instituição.  

Desta forma, mantem-se como objetivos para 2016:  

 Dinamização do procedimento de gestão de stocks; 

 Gestão de stock aplicado aos donativos; 

 Criação de área de economato para produtos de limpeza e higiene. 

Para além do cumprimento legal ao nível da locação ou aquisição de bens móveis e serviços, 

encontra-se também previsto, o desenvolvimento do procedimento de avaliação de 

fornecedores.  

 

7 - Departamento de Gestão Imobiliária e Património 

Esta área de intervenção continuará a ser dividida em dois pontos distintos:  

 Preservação / melhoria das estruturas físicas das Respostas Sociais; 

 Património da instituição sem atividade social associada.  

 

No que se refere ao primeiro ponto, durante 2016, haverá uma maior incidência nas Repostas 

Socias do Lar Residencial “S.Vicente”; Unidade de Vida Apoiada “Casa da Paz” e Casa de 

Abrigo “A Cegonha”.  

No Lar Residencial, para além da manutenção da área edificada já existente, pretende-se, tal 

como já foi referido, aumentar a sua capacidade e requalificar os espaços de utilização comum, 

mais especificamente às áreas de refeitório e salas de convívio.  

Na Unidade de Vida Apoiada, após a Declaração de Interesse Público, obtida em agosto de 

2013, seguiu-se a confirmação de alteração do Plano Diretor Municipal a 14 outubro de 2015, a 

qual prosseguirá para publicação em Diário da República, permitindo assim que o equipamento 

desenvolva todas as intervenções necessárias para obtenção da licença de utilização adaptada 

à nova tipologia enquadrada na atividade de Cuidados continuados  

Neste sentido pretende-se desenvolver, numa primeira fase, o levantamento de todas as 

alterações necessárias, para que posteriormente se possa planificar as várias áreas de ação, 

assim como respetiva calendarização.  
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Na Casa Abrigo “A Cegonha” as intervenções a desenvolver centram-se no exterior do edifício, 

sendo que as mesmas, para além de melhorarem consideravelmente a segurança e privacidade 

das utentes, serão essenciais para a garantia da qualidade de vida das utentes, assim como, os 

menores a seu cargo.  

Ainda no que se refere à melhoria/ requalificação do património associado à intervenção das 

Respostas Sociais, no Plano Estratégico 2015-2018, encontra-se prevista a reestruturação dos 

Lares de Infância e Juventude. Ao nível legal, durante o ano de 2015 saíram as primeiras 

diretrizes de atuação e em relação às quais se aguarda uma maior especificidade.  

Das diretrizes já apresentadas, prevê-se a necessidade de uma restruturação ao nível das faixas 

etárias a abranger, a qual poderá resultar numa unificação do espaço físico dos dois Lares, 

obrigando assim, a uma requalificação profunda do equipamento físico.  

Também inserido no Plano Estratégico 2015-2018, encontra-se prevista a ampliação da 

Estrutura Residencial para Idosos, sendo que, durante o ano de 2016, pretende-se avaliar e 

desenvolver a planificação física e financeira, desta hipótese, garantido uma solução sustentável 

para a instituição.  

 

Relativamente ao segundo ponto, o objetivo será dar continuidade ao definido no Plano de 2015, 

nomeadamente no que se refere arrendamento do espaço sito na 5 de Outubro, assim como, à 

cedência de exploração do prédio afeto ao Edifício Rainha Dª Leonor.  

Para além dos imóveis referidos, será identificando qual o património que, através do sistema de 

exploração direta, arrendamento ou cedência de exploração possa ser considerado uma fonte 

de financiamento para a instituição, estando também previstas obras de manutenção que 

inviabilizem a degradação dos restantes imóveis. 

 

No que se refere às antigas instalações da Misericórdia de Albufeira, localizadas no centro 

histórico da cidade de Albufeira, a relevância histórica e patrimonial deste espaço, torna, tal como 

já previsto em Plano Estratégico, imperativa uma intervenção que permita a preservação do 

edifício, mas que em simultâneo revitalize a sua utilização. 

Em outubro de 2015, verificou-se uma ativação dos programas de Reabilitação Urbana 

desenvolvidos pela autarquia, sendo de prever para o ano de 2016 o desenvolvimento da 

parceria entre a instituição e a Município, no sentido de reabilitar a área mencionada.  

Os projetos a desenvolver nesta área, para além da parceria referida, dependerão de programas 

de apoio que venham a surgir durante o decorrer dos próximos anos, sendo intenção da 

instituição analisar os mesmos, de forma a verificar a sua pertinência nos objetivos de 

sustentabilidade gerais.  
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8 – Manutenção e Gestão de Frotas 

Tendo em conta a antiguidade da maioria das estruturas físicas das Respostas Sociais da 

instituição, os valores inerentes à manutenção dos mesmos são elevados, sendo a atividade 

prevista a inerente a reparações de alvenaria, pintura, canalização e eletricidade. Neste ponto 

são ainda previstas ações de manutenção de equipamentos, nomeadamente na área 

aquecimento de água e controlo de temperatura do ar. 

Ao nível de Gestão de Frotas, o objetivo para 2016 será a continuidade do controlo da utilização 

dos veículos internos e minimizar os custos de manutenção dos mesmos.  

No que se refere ao objetivo de diminuição dos custos de manutenção de viaturas, encontra-se 

previsto em orçamento a renovação de três veículos da frota, sendo que os veículos a serem 

substituídos apresentam, para além de uma idade superior a quinze anos, uma total 

desadequação à atividade desenvolvida e níveis de consumo elevados.  

 

9 - Atividades Religiosas 

No ano de 2016, dar-se-á continuidade às atividades de carácter religioso, designadamente: 
 
Missa Dominical e Semanal 
 
Dar-se-á cumprimento ao serviço religioso Mensal na Capela da Estrutura Residencial para 

Idosos - Roseiral da Misericórdia de Albufeira. 

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

falecidos. 

 
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, entre outras. 

Continuidade da tradição de Páscoa designada por Procissão dos Painéis, para adoração do 

Santíssimo, assim como a participação ativa da instituição na Celebração da Paixão do Senhor 

com adoração da cruz e comunhão e Procissão do Enterro do Senhor, realizada na Igreja Matriz 

de Albufeira.  

Mês de Maio – Com a revisão dos estatutos da irmandade, realizada em 2015, foi determinado 

o Mês de Maio como mês da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira. Sendo também o “Mês 

de Maria” pretende-se definir comemorações conjuntas entre a instituição e a paróquia local, 

dando assim, uma maior relevância a este evento religioso em consonância com a comemoração 

institucional.  

 Ainda durante Maio, será dada continuidade à atividade de reza semanal do terço, juntamente 

com utentes e colaboradores da instituição.  
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Catequese 
 
Durante o ano de 2015, as crianças e jovens dos Lares de Infância frequentaram a catequese, 

tendo sido desenvolvidas estratégias que permitiram cativar o grupo alvo e facilitaram a logística 

necessária à frequência das sessões de catequese. Durante 2015, pretende-se dar continuidade 

a este procedimento.  

 

No âmbito religioso, será inaugurada em 2016 a nova capela da instituição, localizada na 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas a qual será um espaço de culto destinado a utentes, 

familiares e colaboradores da instituição, muito embora possam também ser desenvolvidas 

atividades abertas à comunidade em geral.  

10 – Orçamento para o exercício económico 

10.1 – Nota introdutória 

Conforme determina a alínea c) do número 1 do artigo 21.º do Compromisso da Irmandade, vem 

a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, propor, para apreciação e 

votação, o seguinte orçamento, de Exploração Previsional e Investimentos para o exercício 

económico de 2016. 

10.2 – Pressupostos na elaboração 

Na elaboração das contas de exploração previsional de 2016 foi considerada a informação direta 

da contabilidade, pelo que podemos afirmar que o registo histórico foi o mais relevante. 

Assim, foram tidos em conta os gastos e rendimento acumulados até ao mês de setembro de 

2015, os orçamentos, protocolos e acordos de cooperação com as entidades financiadoras e a 

realidade salarial dos recursos humanos. 

Depois de obtida esta base de trabalho, foi a mesma atualizada e ajustada para aqueles que são 

os objetivos propostos pela Mesa Administrativa. 

O impacto previsional decorrente da Adesão ao Fundo de Reestruturação do Sector Solidário, 

também este já com transcrição na contabilidade de 2015, foi tido em conta nestas 

demonstrações financeiras. 

 

Na elaboração do presente orçamento, foi ainda tida 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 Setor Não Lucrativo – ESNL. 

Na elaboração do orçamento de 2016, foram consideradas unitariamente as diversas atividades 

da Santa Casa. Esta desagregação possibilita o enquadramento dos gastos e rendimentos nos 
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diversos centros de custo, por forma a analisar a execução orçamental e implementar um 

controlo de gestão mais eficaz. 

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

que merecem mais destaque: 

Nota 1 - O código 61 do SNC - “Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas” 

reflete os custos com géneros alimentares e outras matérias-primas para desenvolver as 

atividades do espaço Bússola. Este código totaliza o valor de € 11.550. 

 

Nota 2 - A rubrica 62 do SNC está totalizada com base no seguinte quadro de sub-rubricas: 

Fornecimentos e Serviços Externos 

 

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1.021.628,39

621 SUBCONTRATOS 431.941,79

6211 Refeições 431.941,79

6212 Subcontratos Iva tx.normal 0,00

622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 180.897,00

6221 Trab.especializados 23.740,00

6222 Publicidade e propaganda 2.350,00

6223 Vigilância e Segurança 6.993,00

6224 Honorários 118.936,00

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 20.692,00

62261 Viaturas 10.137,00

62262 Edifícios 6.180,00

62263 Máquinas e Outros 4.375,00

6227 Despesas bancárias 3.586,00

6228 Outros serviços 4.600,00

623 MATERIAIS 155.984,00

6231 Ferram. E utens.desgaste rápido 5.275,00

6235 Medic e art saúde 15.225,00

6233 Mat.escritório 15.775,00

6236 Mat limpeza e higiene 72.100,00

6237 Mat cons e reparação 18.639,00

62371 Viaturas 3.654,00

62372 Edifícios 12.200,00

62373 Máquinas e Outros 2.785,00

6238 OUTROS MATERIAIS 28.970,00

62381 Material ddático e de formação 20.810,00

62382 Mat cozinha 3.200,00

62383 Vestuário e calçado utentes 2.800,00

62384 Adubos e fertilizantes 500,00

62385 Mat eventos 500,00

62388 Outros 1.160,00

624 ENERGIA E FLUIDOS 194.892,00

6241 Eletricidade 92.992,00

6242 COMBUSTÍVEIS 82.593,00

62421 Gasóleo 25.390,00

62422 Gasolina 7.347,00

62423 Gás 49.181,00

62424 Outros combustíveis 675,00

6243 Água 19.307,00

625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 6.952,60

6251 Desl. e estadas 6.527,00

6252 Transp. de pessoal 425,60

626 SERVIÇOS DIVERSOS 50.961,00

6261 Rendas e alugueres 14.775,00

6262 Comunicação 18.072,00

6263 Seguros 13.259,00

6265 Contencioso e notariado 2.425,00

6267 Serv.limpeza e higiene 2.180,00

6268 OUTROS SERVIÇOS 250,00

62681 Enc.saúde utentes 200,00

62689 Outros 50,00
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A rubrica “6224 -Honorários”, que totaliza a importância de € 118.936, contempla os valores a 

pagar com o médico, os enfermeiros, o motorista de pesados de passageiros, a jurista, os 

formadores e outros técnicos associados a este vínculo. 

 

Nota 3  – O código 63 do SNC está representado conforme o seguinte quadro: 

 

Para o ano de 2016, foram conjeturáveis os novos salários com base à adaptação dos valores 

previstos no Acordo Empresa celebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e os 

trabalhadores filiados nas estruturas sindicais FNSTFPS, SEP, FENPROF e STSS. 

Relativamente aos seguros de trabalho, a instituição mantém a taxa comercial de 0,461538%, à 

qual acresce INEM (2% prémio comercial) e o FAT (0,15% do valor base). 

Em cumprimento do n.º 2 do artigo 131.º da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do Trabalho), 

a instituição não irá disponibilizar qualquer valor em gastos com a formação pelo facto de recorrer 

à formação interna. 

Ainda como sub-rubrica de gastos com o pessoal, está a segurança e saúde no trabalho, que se 

encontra prevista com recurso a valores previstos no seguinte quadro: 

 

 

 

 

63 2.701.157,80

 2.140.103,68

40.867,44

6.811,24

1.773.674,64

295.612,44

23.137,92

634    Indemnizações 0,00

635    Encargos sobre remunerações

635    FGCT

636    Seguros acident trabalho e doenç prof. 13.268,65

637/8    Outros gastos com o pessoal 80.797,41

Gastos com o pessoal

466.639,74

348,32

22%

TAXAS DE 

ENCARGOS
ENCARGOS

(EM EUROS)

RUBRICA
VALORES 

ANUAIS

22,3%

Trabalhadores Conta Outrem - IPSS (22%)

Isentas de encargos para ent. patronal

Gastos com o pessoal

Trabalhadores Conta Outrem - IPSS (22,3%)

Orgãos Sociais  - IPSS (22%) 22%

Orgãos Sociais  - IPSS (22,3%)

466.988,06

390.208,42

22,3% 65.921,57

8.990,84

1.518,91

0,00



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2016 
 

40 
 

Medicina, segurança e saúde no trabalho 

    

Componente Valor Unitário 

Medicina 26,60 € 

Segurança e Saúde 5,96 € 

 

Em fardas e equipamentos, pelo ano de 2015 ter sido ano de aquisições, fica apenas destinada 

a verba de € 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta euros). 

Há ainda, relativamente ao ano de 2015, o encargo de 0,075% do vencimento base dos 

colaboradores com contratos de trabalho iniciados a partir de 01/10/2013. Trata-se do Fundo de 

Garantia de Compensação do Trabalho. 

A taxa de encargo com a segurança social (TSU – taxa social única), passa a ser considerada 

em 22% e 22,3%, para valores pagos em 2016 e 2017, respetivamente. 

Relativamente às carreiras profissionais, para 2016, ficam aprovadas as tabelas de vencimentos 

do Acordo Empresa in Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 33, 08/09/2015, as quais poderão 

sofrer as adaptações do novo ACT entre as Santas Casas da Misericórdia e Sindicatos aderentes 

Fica ainda subscrita a não atualização de vencimentos que se encontrem acima dos valores 

tabelados. 

Para o exercício económico não foram considerados quaisquer valores em Acordos de 

Revogação de Contratos de Trabalho, uma vez que o gasto decorrente da utilização deste 

instrumento de gestão levará a uma subsequente poupança que, pela experiência de casos 

anteriores, entre 6 a 12 meses, anulará o valor inicialmente investido.  

 

Nota 4 – O código 64 do SNC é decorrente das depreciações e amortizações de anos 

anteriores. Esta rubrica, pelo facto de não estarem previstas quaisquer aquisições de ativos fixos 

em 2016, não está influenciada com valores do ano. 

 

Nota 5 – O código 68 do SNC prevê outros gastos. Os mesmos são representados no seguinte 

quadro: 
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As quotizações foram colocadas nos valores previstos a pagar à União das Misericórdias 

Portuguesas. 

 

Nota 6 - Os encargos com juros de financiamento (empréstimos), Código 69 do SNC, estão 

perspetivados, relativamente a 2015, a valores mais reduzidos. 

Esta despectiva tem por base: 

»» O facto de estarem a chegar ao fim dos prazos a grande maioria dos empréstimos, sendo que 

na fase final dos mesmos, o valor das prestações contemplam maioritariamente a componente 

capital; 

»» Contribui também para esta redução os baixos juros pagos pelo recurso à “Linha de Crédito 

de Apoio à Economia Social” (Euribor a 3 meses + spread de 3,75%), e do “Fundo de 

Reestruturação do Setor Social” à taxa de juro zero. 

 

Nota 7 - Os ganhos em vendas e prestações de serviços, Código 71 e 72 do SNC, relativamente 

ao previsto para 2016, serão conforme o seguinte quadro: 

 

As mensalidades são contempladas conforme o seguinte quadro: 

 

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 200.650,00

681 IMPOSTOS 200,00

6813 Taxas 200,00

688 OUTROS * 191.200,00

6881 Corr exerc anteriores 0,00

6882 Donativos 0,00

6883 Quotizações 1.200,00

6888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 190.000,00

68881 Enc.com formandos 179.000,00

68882 Gastos não documentados 0,00

68889 Outros 11.000,00

689 Custos c/apoios financeiros concedidos a assoc. e utentes 9.250,00

71 VENDAS 20.000,00

711 Venda de Mercad. 20.000,00

712 Venda prod.acabados e intermédios 0,00

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 940.550,00

721 QUOTAS DOS UTILIZADORES 863.000,00

7211 Mensalidades 839.000,00

7212 Comparticipações complementares 0,00

7213 Comp desc 1º grau 24.000,00

722 Quotizações e jóias 8.000,00

723 Promoções p/ captação de recursos 5.000,00

725 Serv.secundários 69.550,00
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Respostas Sociais  Mensalidade 

Complemento 

Descendente 1.º 

Grau  

Serviços/Bens 

Secundários 

Creche Centro Infantil Quinta dos Pardais 92.000 €  1.000 € 

Jardim Centro Infantil Quinta dos Pardais 57.000 €  1.000 € 

Creche Guia 75.000 €  250 € 

Lar Residencial S. Vicente 127.000 €  7.500 € 

Estrutura Residencial para Idosos Roseiral 252.000 € 24.000 € 20.000 € 

Centro de Dia 71.000 €  7.000 € 

Serviço de Apoio Domiciliário 86.000 €  500 € 

Fórum Socio Ocupacional e Unidade de Vida 

Apoiada 79.000 €  3.500 € 

Espaço Bússola   28.800 € 

 

Nota 8 – Foram considerados em trabalhos para a própria entidade os valores imputados às 

obras em curso e serviços de recuperação do património pela equipa criada para o efeito: 

 gastos com o pessoal; 

 seguros; 

 outros gastos. 

 

Nota 9 - Os “Subsídios, Doações e Legados à Exploração”, código 75 do SNC, está, em termos 

gerais, contemplado no seguinte mapa: 

 

75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 2.959.796,85 

751 SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 2.947.796,85 

7511 Centro Regional Segurança Social 2.389.751,46 

7512 Instituto de Emprego e Formação Profissional 260.445,51 

7513 Fundo Social Europeu 262.741,71 

7514 Administração Regional de Saúde do Algarve 5.538,00 

7515 Ministério Educação e Ciência e Apoios Escolares 6.640,17 

7517 Consignação IRS 2.000,00 

7518 Autarquias 20.680,00 

753 Doações e Heranças 12.000,00 
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Para o Centro Regional da Segurança Social, por representar mais de 80% dos subsídios 

previsionais de exploração, é referenciado o seguinte quadro: 

 
Per Capita 

Acordo Cooperação 

 Quantidade Mensal Anual 

Creche "Tempos de Infância" 250,33 45 11.264,85 135.178,20 

Creche "CIQP" 250,33 67 16.772,11 201.265,32 

Jardim "CIQP" (AE) 111,25 50 5.562,50 66.750,00 

Jardim "CIQP" (AAS) 62,93 50 3.146,50 37.758,00 

Lar "Pirilampos" 486,19 17 8.265,23 99.182,76 

Lar "Gaivota" 486,19 46 22.364,74 268.376,88 

Lar "S. Vicente" 971,62 38 36.921,56 443.058,72 

ERPI "Roseiral" 362,49 60 21.749,40 260.992,80 

SAD 246,46 36 8.872,56 106.470,72 

FSO 248,74 30 7.462,20 89.546,40 

UVA 436,17 20 8.723,40 104.680,80 

Casa Abrigo "A Cegonha"  693,6 10 6.936,00 83.232,00 

CD - Centro de Dia 107,04 15 1.605,60 19.267,20 

CAFAP - Reunificação familiar 200 30 6.000,00 72.000,00 

CAFAP - Preservação familiar 120 25 3.000,00 36.000,00 

CAFAP - Ponto de encontro 

familiar 190 22 4.180,00 50.160,00 

Lar "Pirilampos" - PSERE+ 218,61 17 3.716,37 44.596,44 

Lar "Gaivota" - PSERE+ 218,61 46 10.056,06 120.672,72 

Cantina Social 1 2,5 100/dia 7.500,00 91.250,00 

Cantina Social 2 2,5 65/dia 4.875,00 59.312,50 

Total     198.974,08 2.389.751,46 

 

Nota 10 – O Código 78 do SNC, “outros rendimentos e ganhos”, preconiza os seguintes mapas: 

 

Rendas e Cessões de Exploração Valor 

Residencial Rainha D. Leonor 60.000,00 

Rua 5 de Outubro 31.761,24 
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Travessa da Liberdade 9A 1.904,16 

Prédio Sitio dos Brejos 1.800,00 

Malhada Velha 75,00 

 

Pelos subsídios ao investimento – € 44.238,11, conforme Anexo I. 

 

Nota 11 – O Imposto sobre o rendimento do exercício foi calculado à taxa de 21,5% sobre os 

rendimentos comerciais, e que em 2016 estão perspetivados na importância de € 27.900. 

 

Considerações Gerais – Na estrutura de gastos, são os gastos com o pessoal que ponderam 

em 65,8%, seguida dos fornecimentos e serviços externos com 24,9%. 

Estrutura de Gastos (percentual) 

 

Ao nível dos rendimentos, tal como é representado em mapa, a instituição vê como principal 

influxo os subsídios de exploração, que representam 71,4% do total, seguido das prestações de 

serviços com 22,7%. 
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Estrutura de Rendimentos (percentual) 

 

11 - Considerações Finais 

Após a reformulação do Plano Estratégico, alargando o mesmo a quatro anos foi possível definir 

para o ano de 2016 as áreas de atuação estratégica da instituição, as quais refletem o esforço 

para cumprimento legal, e uma adequação das estruturas físicas e institucionais às necessidades 

dos utentes que diariamente a esta instituição recorrem.  

A interligação da instituição com entidades externas, sejam elas locais ou nacionais, será 

reforçada e fomentada, pois só através de um sistema ativo de parcerias, será possível dar 

continuidade à atividade de uma forma sustentável.  

De referir ainda que, tal como apresentado na descrição do Plano de Atividades, estão previstos 

investimentos para melhoria e adequação das Respostas Sociais com base na legislação em 

vigor.  

Estes custos não se encontram orçamentados, tendo em conta que os mesmos só poderão ser 

concretizados através de receitas extraordinárias, as quais, na presente data, ainda não se 

encontram confirmadas, prevendo-se que as mesmas provenham de: 

 Alienação de património; 

 Subsídios ao Investimento decorrentes de projetos; 

 Doações.  

 

Tal como se pode verificar, o resultado líquido previsional positivo em 24 110,67€ ( vinte e quatro 

mil, cento e dez euros e sessenta e sete cêntimos, será manifestamente insuficiente para 

qualquer investimento identificado nas diferentes Respostas Sociais.  

Num processo de melhoria continua, o presente documento não significa uma linha de atuação 

estanque. Demonstramos a nossa total recetividade a novos desafios e toda a linha de 

intervenção será permanentemente adaptada para que as metas definidas sejam cumpridas.  
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A Mesa Administrativa, mais uma vez, agradece aos Irmãos e Irmãs pela confiança, aos 

colaboradores pelo seu empenho, motivação e interesse em fazerem parte deste desafio. A todos 

os beneméritos a ajuda na concretização da obra desta Misericórdia.  

 

 

ANEXOS 

 

Anexo I - Planos Anuais de Desenvolvimento Pessoal   

Anexo II - Demonstrações Financeiras 

                 Anexo às demonstrações financeiras 

    Anexo I - Mapa de controlo do Subsídio para o investimento 


