




“Na longa história da humanidade, aqueles 
que aprenderam a colaborar e improvisar 
mais efetivamente têm prevalecido”

Charles Darwin
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Estimados Irmãos 

A mensagem da Provedora aos irmãos é de gratidão, coragem e esperança, de princípios 

consubstanciados na solidariedade e justiça, principalmente num momento de tanta 

incerteza em que o mundo está a recompor-se de uma pandemia sem precedentes, onde 

fomos obrigados a nos reinventar na forma de viver, relacionar e trabalhar e nos superámos 

na nossa ação diária.

Somos agora chamados a fazer o balanço de um ano tão difícil como 2021, quando na 

atualidade, o mundo é confrontado com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Todos nós 

devemos estar disponíveis para auxiliar milhões de refugiados ucranianos, vítimas desta 

guerra e preparados para as consequências económicas e financeiras a nível mundial.

Independentemente do impacto da pandemia, cujo desenvolvimento implicou a novas 

paragens na atividade operacional em 2021, e á instabilidade política e económica a nível 

nacional e internacional, a Misericórdia de Albufeira teve capacidade de se reorganizar e agir 

localmente para superar os objetivos a que se tinha proposto. 

Neste contexto, procurámos acelerar as reformas estruturais necessárias e continuar o 

processo de reabilitação do nosso património imobiliário. Estamos perante um momento 

de cautela e de contenção com o qual se pretende que não se coloque em risco a nossa 

atividade e permita responder aos novos desafios. 

De acordo com o compromisso assumido no plano de atividades para a construção do Plano 

Estratégico a 2030 da Misericórdia de Albufeira, estamos em condições de transmitir à 

Irmandade que os trabalhos decorrem a grande velocidade. Contamos apresentar a proposta 

do mesmo para deliberação em Assembleia Geral extraordinária, no segundo ou terceiro 

trimestre de 2022, pois estamos cientes das mudanças que são necessárias para preparar 

uma nova década de responsabilidade institucional para a comunidade.

Tem sido isto que temos estado a fazer cientes que a crise demográfica, o envelhecimento 

da população, a transição digital, as alterações climáticas e agora a guerra na Ucrânia vão 

inevitavelmente conduzir a novos desafios para a Misericórdia de Albufeira. 

MENSAGEM DA PROVEDORA
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No passado fomos sempre resilientes e reformadores e, por isso conseguimos atingir 522 

anos de vida. Acreditamos que a força da Misericórdia de Albufeira reside na sua capacidade 

de compreender a sociedade que a rodeia, perceber a dinâmica do Estado Social e saber ser 

útil para as pessoas da nossa comunidade. 

Hoje quero deixar um apalavra de gratidão à Comunidade em geral por confiar em nós, 

do qual é reflexo a procura dos nossos serviços e o aumento do número de apoios, tanto 

nível individual como empresarial e institucional. Um sincero agradecimento aos parceiros, 

com especial destaque para a parceria entre a Misericórdia e o Municio de Albufeira, pelo 

financiamento, pela prontidão da ação, pela colaboração, um verdadeiro trabalho de parceria 

entre duas casas cheias de pessoas, que trabalham para as pessoas do concelho de Albufeira.

Quero deixar uma palavra de agradecimento profundo a todos os trabalhadores desta 

grande casa, a Misericórdia de Albufeira, como forma de reconhecer o mérito e honrar a 

sua entrega à causa, quando foram chamados à linha da frente para o combate à pandemia. 

Muitos deles preteriram as suas famílias, para dar suporte e ajuda à nossa instituição, muito 

para além do que lhes era exigido. Muitos também foram aqueles que estando na retaguarda 

e no anonimato fizeram acontecer. Para todos vós fica o reconhecimento e a gratidão. 

Continuaremos com a convicção que estamos a trabalhar para o desenvolvimento de 

um concelho e de uma comunidade, pelo que contamos com o contributo de todos para 

robustecer a nossa Missão. Reforçamos o nosso compromisso para com uma gestão assente 

em princípios de justiça, transparência e sustentabilidade.



10
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

INTRODUÇÃO
No cumprimento do imperativo legal e estatutário, cumpre apresentar à Assembleia Geral o 

Relatório de Atividades e Contas de 2021.

No que concerne à concretização das prioridades estratégicas para 2021, importa relembrar 

que as assentavam na mudança do paradigma de gestão para objetivos de sustentabilidade 

financeira, melhoria contínua, inovação na intervenção social, modernização dos 

equipamentos sociais, assim como de rentabilização do património. Para o efeito dispunha-

se de um orçamento cauteloso e reformista.

A gestão de 2021 assentou em cinco princípios:  

• o princípio do investimento sustentável, assegurando o retorno à instituição do 
esforço de investimento, proporcionando assim o cumprimento da sua missão; 

• o princípio do controlo do défice por atividade, assegurando o equilíbrio financeiro 
e económico de cada área operacional e desenvolvendo estratégias de correção a 
médio longo prazo;

• o princípio do crescimento e desenvolvimento da instituição – planeando o futuro 
através da concretização de projetos alinhados com as necessidades do concelho e 
da região em articulação com as entidades públicas e privadas; 

• o princípio da solidariedade social, assegurando que contribuímos prioritariamente 
para a diminuição da pobreza e da exclusão social, para o combate ao isolamento 
social e para a promoção da educação a partir dos primeiros anos de vida como fator 
essencial do desenvolvimento de uma sociedade mais justa;

• o princípio do valor das relações humanas, assegurando que valorizamos e cuidamos 
de quem cuida.

Mesmo com as adversidades da pandemia que se viveu ao longo do ano de 2021 e, ainda, com 

as sequelas do ano anterior, podemos afirmar que fruto de uma gestão criteriosa e minuciosa, 

com políticas de controlo da despesa, diligências para novas formas de financiamento e 

responsabilização dos técnicos para o cumprimento, controlo e monitorização da atividade 

diária, a Misericórdia de Albufeira cumpriu com os seus objetivos orçamentais, considerando 

mesmo que os superou.
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Trabalhámos para continuar a ser dignos dos que nos antecederam e de preparar a passagem 

de testemunho para as gerações futuras. E com base nestes pressupostos apresentamos o 

Relatório de Atividades e Contas, para apreciação da Irmandade, convictos que fizemos o 

nosso melhor, acreditando que nos podemos superar e confiando na avaliação dos Irmãos e 

Irmãs da Misericórdia de Albufeira.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
E CONTAS
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MISERICÓRDIA E 
COMUNIDADE
A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, adiante designa por Misericórdia de Albufeira, é 

uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), fundada em 1498, sendo uma das 

primeiras Misericórdias a ser criada, depois da Misericórdia de Lisboa. Com mais de cinco 

séculos de atividade, a Instituição direciona a sua ação especialmente para as pessoas 

socialmente desfavorecidas, intervindo com maior incidência no concelho de Albufeira, local 

onde se encontram os seus estabelecimentos. 

De modo a dar resposta às atuais necessidades da comunidade, iniciaram-se dois novos 

projetos em 2021: a Oficina Ecológica de Cooperação Social (ECOS) e o projeto NECTAR. 

oPermitiram colocar em evidência a pertinência e a atualidade da missão institucional, 

respetivamente, ao aliar a capacitação pessoal e social pela arte e cultura e a consciência 

ambiental e ao integrar boas práticas para o envelhecimento ativo e saudável. 

Num ano marcado por circunstâncias únicas, promovidas pela crise pandémica 

e pelas incertezas políticas a nível local nacional e global, foi possível reforçar as 

relações institucionais em prol daqueles que são a nossa razão de existir.  

O debate sobre a estratégia para o futuro local marcou o calendário institucional. Exemplo 

disso foi a participação na Cimeira Albufeira 21 Summit, organizada pelo Município de 

Albufeira, sob o lema Lado a Lado, Vamos Construir esta Terra que nos Une, o evento colocou 

em debate, entre outras questões, as quatro agendas estratégicas do plano Portugal 2030. 

Na sua participação, a Provedora da SCMA salientou os desafios vivenciados pela covid-19 e 

defendeu a aposta na economia circular, ou seja, na procurar alternativas àquilo que era o 

paradigma no Turismo. 

O trabalho realizado pela Misericórdia junto de crianças e jovens abrange respostas sociais 

diversas. No mês de Abril a instituição associou-se ao Movimento Laço Azul, visando 

sensibilizar a comunidade para a prevenção dos maus-tratos às crianças e jovens. 
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No mês de maio a inauguração do projeto ECOS contou com a presença da Ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Ana Mendes Godinho, destacando a importância 

da inovação social não se restringir aos grandes centros, mas causar impacto social 

igualmente em zonas periféricas. A Senhora Ministra aproveitou a ocasião para visitar as 

instalações do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), que 

foi reforçada com a transferência da operação de Oeiras para Albufeira, pelo elevado número 

de solicitações e capacidade de armazenagem por parte do nosso armazém.

Numa ótica de sensibilização para a importância da responsabilidade social e das parcerias 

sociais e que envolve a divulgação do artesanato local, doçaria regional e serviços, marcou-

se presença no 32º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação 

da Hotelaria de Portugal (AHP). Deu-se especial enfoque para as respostas e projetos 

relacionados com áreas importantes como a economia circular, combate ao desperdício 

alimentar, complementaridade no turismo, capacitação, formação e empregabilidade. 

O aniversário da Instituição preservou a tradição da celebração, dessa vez, inovando-se no 

formato. A habitual Celebração Eucarística decorreu no Centro Pastoral dos Olhos de Água, 

contando com presença de órgãos sociais, colaboradores, entidades parceiras, utentes do 

Centro de Dia (CD) e da comunidade em geral. A emissão em streaming possibilitou uma maior 

alcance de participantes. Destaca-se o reconhecimento dos colaboradores com 25 anos de 

serviço e a bênção das colaboradoras gestantes. 

No mesmo dia, efetuou-se a reabertura do CD nas novas instalações cedidas pela Diocese do 

Algarve através da Paroquia de Albufeira, o que constituiu um marco muito importante na 

vida Misericórdia de Albufeira, e sobretudo, na vida dos idosos do concelho. 

Em cada Resposta Social os utentes e as equipas assinalaram a data com atividades diversas. 

Para culminar teve lugar a visita ao Gabinete de Inserção Social e ECOS pelos órgãos sociais e 

entidades parceiras. 
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Como resultado e reconhecimento do impacto do trabalho desenvolvido reforçaram-se 

parcerias e iniciativas existentes, como é o caso do Rotary Club de Albufeira, a GNR e muitas 

outras.

No âmbito do lema rotário O Rotary Abre Oportunidades decorreu a campanha Missão 

Solidária 2021, Ajude-nos a Ajudar. A visita protocolar do governador Rotário do Distrito 1960 

Paulo Martins muito nos honrou, assim como a distinção da pessoa do ano à Sra. Provedora 

por parte da referida entidade.

No que se refere ao apoio mais próximo à população idosa, estabeleceu-se um protocolo a 

com GNR. Efetuaram-se ações de sensibilização no terreno que ajudaram as populações mais 

vulneráveis a viverem com mais segurança, contribuindo para a criação de um clima de maior 

confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR, bem como a um aumento do 

sentimento de segurança.

A Misericórdia de Albufeira reforçou a sua parceria com a DGEST, estabelecendo um novo 

protocolo com o Agrupamento de Escolas de Albufeira e com a parceira da Associação 

Albufeira Activa, para desenvolver atividades de enriquecimento curricular em 3 Escolas 

Básicas e um Jardim de Infância do concelho.

Em outubro, no âmbito da comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, 

dinamizou-se o webinar denominado Quais os Perfis das Pessoas em Situação de Pobreza? 

E Depois da Pandemia?. O evento alertou para problemáticas relacionadas com a pobreza 

e a exclusão social, apelando à participação e ao ativismo. O estudo Pobreza em Portugal, 

Trajetos e Quotidianos foi apresentado pelo sociólogo e professor da Universidade dos 

Açores Fernando Diogo.

O mês de novembro foi marcado pela participação na iniciativa Eu Decido, Mostra de Práticas 

Profissionais na Reabilitação, organizada pela Associação Algarvia de Pais e Amigos de 

Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM). Foi possível promover o trabalho desenvolvido 

no âmbito da qualificação profissional de pessoas com deficiência e incapacidade e divulgar 
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ofertas formativas numa vertente de reabilitação, através de demonstrações práticas. 

Ao longo do ano ainda se dinamizaram iniciativas para fortalecer laços espirituais e reforçar 

a identidade católica. Em estreita articulação com a Paróquia de Albufeira, incentivou-se a 

participação da Irmandade e dos utentes nas celebrações religiosas. Destaca-se a celebração 

da última aparição de Nossa Senhora aos videntes de Fátima, o acolhimento dos Símbolos da 

Jornada Mundial da Juventude que peregrinaram pelas 21 Dioceses do Algarve, a participação 

na eucaristia semanal no Centro Pastoral dos Olhos de Água, a celebração do Dia do Doente 

e a oração do terço, entre muitas outras.





PROVEDORIA E 
SERVIÇOS PARTILHADOS





21
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Provedoria
A PROVEDORIA da Misericórdia de Albufeira é como que uma Porta de Entrada, 

metaforicamente falando, que está aberta a todos, sem exceção, em modo presencial, 

telefónico ou digital. 

O mesmo pode ser entendido de três maneiras complementares. Em primeiro lugar, é por 

excelência o local onde as pessoas da comunidade se dirigem para solicitar apoio e ajuda 

ou para contatar com a Provedora da Instituição. Em segundo lugar, representa uma área 

organizacional da Instituição, que engloba uma equipa de assessoria que trabalha mais 

diretamente com a Provedora. Em terceiro lugar, significa um conjunto de atividades de 

direção e gestão interna e das relações com o exterior, que estão sob a responsabilidade da 

Provedora e Mesa Administrativa. 

Gabinete Administrativo e Apoio aos Orgãos Sociais

É o Gabinete Administrativo de Apoio aos Órgãos Sociais (GAAOS) que presta assessoria 

à Provedora, à Mesa Administrativa e aos restantes Órgãos Sociais. Com todos os 

acontecimentos nos dois últimos anos, tais como combate à pandemia que obrigou a 

mapeamentos diários, o crescimento da Instituição com novos projetos e candidaturas em 

andamento, a reforma continua e a implementação de sistemas de controlo e melhoria 

continua, era de esperar um aumento muito substancial do trabalho na área administrativa.

O número de reuniões da Mesa Administrativa cresceu de forma exponencial, em virtude 

de a frequência das reuniões ter passado para quase semanal, o que também provocou um 

acréscimo de trabalho. Para fazer face a este acréscimo, foi necessário reforçar a equipa com 

uma transferência interna, que se tem demonstrado de grande mais valia e bem enquadrada 

na equipa. Também foi contratada uma pessoa para o acolhimento e atendimento telefónico 

através da medida CEI+.

As reuniões com o Conselho Fiscal e as reuniões a todos os Órgãos Sociais também voltaram 

à sua rotina e com novas metodologias de trabalho. Foram atribuídos emails institucionais a 

todos os elementos dos órgãos sociais e foi criado um grupo de WhatsApp , de modo a agilizar 
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uma comunicação imediata e a rapidamente se estar em posse da informação. Consideramos 

que os processos estão mais transparentes e a comunicação está mais fluida.

A nível interno, o elevado número de solicitações através de correio interno e externo obrigou-

nos a melhorar a plataforma de registos da correspondãncia e o mapeamento da execução. 

Neste âmbito evoluímos bastante com a organização dos processos administrativos por 

resposta social, com a organização documental e a respetiva alocação em suporte digital.

No último trimestre foi iniciado um trabalho exaustivo relativamente às parcerias existentes, 

com o propósito de criar uma base de dados e potencializar novas parcerias. Tem-se por 

objetivo criar sinergias entre entidades publicas e privadas , para benefico dos utentes, dos 

trabalhadores e dos irmãos da Misericórdia de Albufeira. 

Gestão da Irmandade

Com 522 anos de participação, consolida-se cada vez mais a ideia da necessidade de os Irmãos 

terem um papel mais ativo nos destinos da instituição e que vá bastante além das reuniões 

da Assembleia Geral.  

No cumprimento do estabelecido no Compromisso da Irmandade, em 2021 os Irmãos foram 

convocados a participar em duas Assembleias Gerais Ordinárias. A primeira realizou-se a 

25 de junho, por força do estado pandémico em que encontrava o país, para aprovação do 

Relatório de Atividades e Contas do Exercício Económico de 2020. A segunda Assembelia 

Geral Ordinária realizou-se a 30 de novembro, para aprovação do Plano de Atividades e 

Orçamento de 2022. 

Durante o ano de 2021 registou-se a admissão de 12 novos Irmãos e a desistência de 8 Irmãos. 

O ano encerrou com um total de 399 Irmãos. 

Para dar continuidade ao trabalho já iniciado estabeleceram-se contatos com os Irmãos, com 

o intuito de proceder à boa cobrança de quotas e à atualização de dados e de modo a se 



23
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

avançar na criação da plataforma e se facilitar a comunicação entre os Irmãos e a instituição.

Para o ano 2022 pretende-se continuar a efetuar um trabalho de melhoria da Gestão da 

Irmandade, com objetivo de criar protocolos entre várias entidades locais e regionais, de 

modo inovador e a trazer benefícios à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira.

Contencioso e Jurídico

Trata-se de uma área na dependência da Provedoria e que dá resposta às necessidades de 

todas as unidades operacionais da Misericórdia e, muito em particular, à área dos Recursos 

Humanos, aos Acordos e Protocolos de Cooperação, à contratação pública e ao contencioso, 

com duas avenças mensais para esse efeito. 

Devido às constantes alterações da legislação, foram efetuadas ações e apoios jurídicos ao 

nível do planeamento de procedimentos críticos e dos regulamentos internos e, ainda, apoio 

ao nível cumprimento do Contratos de Contratação Pública. Durante o ano de 2021 foram 

prestados serviços específicos a nível dos contratos de trabalho, dos contratos de prestação 

de serviços, quer com entidades externas quer com os utentes e, ainda, na mediação e 

resolução de conflitos internos com os recursos humanos.  

A assessoria jurídica para regularização do património e ações subsequentes contou com 

o apoio jurídico específico, que foi crucial para a boa resolução do contrato com a empresa 

BREUGMA, entre outras atividades, tais como a atualização de contratos de arrendamento e 

a alienação do património aprovado nas Assembleias Gerais da Irmandade.
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Gestão Estratégica

Trata-se de uma área na dependência da Provedoria, no âmbito do planeamento e gestão 

estratégica, em articulação com os vários departamentos da Instituição e as entidades 

externas.

O ano de 2021 foi verdadeiramente desafiante a este nível, no sentido em que as linhas 

orientadoras que estavam planeadas foram objeto de reflexão profunda, com a contratação 

da empresa para a implementação do sistema da qualidade, a qual nos incentivou a repensar 

toda a estratégia interna. Este processo terá continuidade no ano seguinte com vista à 

certificação.

Por força de alterações legislativas, por divulgação do Plano de Recuperação e Resiliência e 

ainda pela proximidade do próximo quadro comunitário, a Provedora e a Mesa Administrativa 

tem estado a desenvolver um trabalho de levantamento exaustivo das necessidades 

e constrangimentos, com o objetivo de construir o plano estratégico 2030. Este plano 

assenta na requalificação do património como motor do crescimento e sustentabilidade da 

Misericórdia. 

Ao longo do ano a Instituição esteve representada em vários grupos de trabalho com o 

objetivo de trabalhar em rede na área social, da educação, da saúde, da proteção civil 

e segurança, da cultura e turismo, sendo de destacar o papel que assume na União das 

Misericórdias Portuguesas, que permite a Instituição estar no centro das decisões e próximo 

do Governo. 
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Auditorias

Dada a dimensão da Misericórdia de Albufeira e por forma a acautelar o risco da operação 

e promover a melhoria continua da prestação de serviço, a Instituição promove várias 

auditorias internas, assim como é objeto de auditorias pelas entidades financiadoras e pela 

tutela.

Em 2021 realizaram-se auditorias externas às contas ao nível financeiro, com o objetivo de 

produzir uma imagem verdadeira e fidedigna das contas do exercício.  Das mesmas não 

resultou qualquer recomendação para se efetuarem alterações materialmente relevantes.

Também foram realizadas auditorias ao nível da saúde, segurança no trabalho, qualidade, 

entre outras, com o objetivo da melhoria continua, sustentabilidade e diminuição dos riscos, 

com principal enfoque na satisfação e qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes 

e utentes.

Qualidade

Atividades Plano 2021 Realizado 2021 Realizado e não 
planeado

Processos 10 10 2

Formulários 100 126 65

Procedimentos 2 15 4

Especificações 10 27 10

Documentos 
externos

10 0 0

Outros documentos 15 12 18

Total 147 190 99

A execução de 2019 foi marcada por uma alteração de fundo da estratégia de implementação 

do sistema de gestão da qualidade, ocorrida no segundo trimestre. Até essa altura do ano, a 

execução centrou-se na construção do sistema documental das respostas sociais de Creche 
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e de Educação Pré-escolar, de acordo com o planeado. Após a alteração, redefiniram-se 

objetivos e o plano, passando a execução a se centrar nas áreas dos serviços partilhados da 

instituição.  

Cumprimento dos objetivos planeados 

Foi efetuada a construção documental necessária, para se preparar a certificação da 

qualidade das respostas de Creches e Pré-escolar. Na sua generalidade, foi implementada 

nos processos de admissão e de prestação de serviços, de acordo com as exigências legais e 

do regulador. Em simultâneo, preparou-se a documentação para a aplicação mais direta da 

norma NP 4543:2017. Posteriormente, adaptou-se a à norma NP EN ISO 9001:2015. Também se 

desenvolveram instrumentos de gestão dos processos em Excel e VBA. As folhas anteriores 

de gestão da admissão foram revistas, testadas e implementadas e foram contruídos novos 

instrumentos de monotorização, avaliação e análise.  

A documentação também foi construída de acordo com outras normas ISO, mais 

concretamente, relativas ao sistema documental, ao tratamento das reclamações e à 

avaliação de satisfação. No âmbito das duas últimas, foram contruídos instrumentos padrão 

e respetivas instruções de trabalho. Já para dinamização da melhoria contínua foi preparado 

o suporte documental necessário para o reporte formal das propostas de melhoria, o seu 

feedback e o consequente reconhecimento institucional. Dada a alteração da estratégia, não 

se avançou com a preparação para a certificação do segundo processo nas respostas de 

adultos, nem se iniciou o programa de auditorias internas da qualidade.

Embora não previstos em plano, foram revistos formulários e outros documentos de outras 

respostas, como são o CLDS-4G e o ECOS. Foram efetuados trabalhos de elaboração e de 

revisão de três projetos da instituição, na sua fase de submissão a concurso. Foram efetuadas 

a revisão e alguma coordenação da redação do plano e orçamento e do balanço e exercício 

económico da instituição. De um modo geral, foram elaborados e revistos documentos das 

áreas e respostas da instituição, segundo as solicitações e respetivas necessidades.
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Redefinição dos objetivos

No segundo trimestre foram traçados novos objetivos com vista à certificação da qualidade 

de toda a instituição, segundo a norma NP EN ISO 9001:2015. Definiu-se um novo plano de 

trabalho, passando-se a iniciar a preparação pelos serviços partilhados da instituição. Iniciou-

se com a área da gestão documental e com a definição da política da qualidade, da missão, 

da visão e dos valores institucionais. Trabalharam-se ainda outras áreas como a manutenção 

e obras, a lavandaria e os transportes da instituição.

Mais em concreto, definiram-se critérios e parâmetros da gestão documental, construi-se um 

instrumento de gestão do processo e definiram-se as atividades procedimentais. Preparou-

se a área dos transportes para certificação, com a elaboração de formulários requeridos, 

manual do utilizador das viaturas, regulamento da área, procedimento documentado, 

processo e respetivas folhas de gestão. Efetuou-se também uma fase de teste, com vista à 

validação e à aprovação respetivas. Já para a área da lavandaria, efetuou-se o levantamento 

necessário e a respetiva construção documental.

Neste segundo semestre do ano, os trabalhos da qualidade passaram a ser efetuados com 

apoio de consultoria externa. Têm-se efetuado reuniões e seguimentos regulares. Procurou-

se construir um sistema de gestão simples, mas com tudo o que é importante. Privilegiaram-

se instrumentos em pdf editável, sempre que estes requeriam preenchimento. Para se 

chegar a um controlo e gestão operacionais efetivos, construíram-se folhas de gestão com 

programação em VBA, de modo a se simplificar e automatizar o tratamento da informação e 

a análise dos dados dos indicadores de gestão.

Em suma, em 2021 a preparação da instituição para a certificação da qualidade, segundo 

a norma ISO 9001:2015, entrou numa nova fase. Os primeiros instrumentos encontram-se 

em fase de teste e espera-se que os modelos definidos se repliquem substancialmente nas 

restantes áreas e respostas da instituição.
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Informática e Modernização

A Misericórdia de Albufeira continuou a sua aposta na informatização e modernização da 

infraestrutura informática. Foram restruturadas as infraestruturas de redes cabladas e sem 

fios, routers e switches e esta alteração permitiu desenvolver, sem constrangimentos, os 

acessos remotos aos serviços e aos postos de trabalho, para satisfazer as necessidades diárias 

de trabalho, durante o período de teletrabalho obrigatório. A aquisição de equipamentos 

e modernização implementada permitiram que 28 colaboradores pudessem trabalhar em 

simultâneo, sem qualquer tempo de downtime.

Ao longo do ano de 2021 foram registados 214 pedidos dos colaboradores, para suporte 

informático através da plataforma. De modo a dar o melhor contributo, foi criada uma 

plataforma para gerir esses pedidos, controlando o fluxo de trabalho e dando ainda uma 

rápida resposta e conclusão dos pedidos, numa instituição com 70 postos de trabalho fixos 

com tendência a aumentar. 

Esse aumento é reflexo da necessidade da instituição em contratar novos colaboradores, 

para a realização do trabalho do dia-a-dia nas respostas sociais, sendo que a aquisição de 

novos equipamentos informáticos foi maioritariamente para os serviços partilhados, com um 

total de 6 equipamentos novos. Devido a um parque informático desatualizado, foi necessário 

melhorar e reparar 12 equipamentos, para satisfazer as necessidades dos colaboradores, tais 

como de conclusão dos seus trabalhos, de comunicação com as diferentes respostas sociais 

ou entidades, de acesso às plataformas de comunicação interna e formação. 

A implementação do projeto de modernização começou com o objetivo de unificar todos 

os meios de comunicação, mais concretamente, por via eletrónica, de voz e os pedidos. Ao 

nível da identidade institucional, foi importante a criação de um domínio com um nome mais 

fácil para a comunicação externa e uniformização das caixas de correio institucionais, para 

posteriormente se efetuar a migração dos emails existentes de outras plataformas para 

o domínio scmalbufeira.com. Foi um processo que teve início Agosto de 2019. No entanto 

teve muitos atrasos, devido a uma pandemia que obrigou a várias alterações do plano deste 
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projeto. De momento existem 30 caixas de correio institucionais. No entanto, destas 30, 16 

foram concluídas no ano de 2020, ficando prevista a migração das restantes 14 para o ano 

de 2021. Contudo, devido aos constrangimentos ocorridos durante este ano exigente, foram 

migradas apenas 6 caixas de correio, faltando 8 para concluir o processo. 

Atualmente todos os colaboradores da instituição têm um email e acesso à plataforma 

eletrónica da instituição, permitindo um leque de funcionalidades, tais como o acesso 

eletrónico ao recibo, comunicação aos Recursos Humanos, receção de comunicações 

internas e divulgação de conteúdos pelos vários departamentos. A presente necessidade 

de comunicar por via digital aumentou e foi prevista a implementação de 3 plataformas, 

mais concretamente, para a formação interna, a gestão de pedidos e a gestão de inventário 

informático. Apenas foi implementada a plataforma de formação interna, processo que 

se mostrou bastante complexo devido à utilização diária e ao número de formações 

disponíveis, levando a um consumo maior que previsto a nível de recursos do servidor, que 

obrigou à implementação das plataformas seguintes para uma próxima fase. O aumento da 

capacidade dos servidores conduzirá a uma melhoria dos serviços e à implementação de 

novas plataformas. 

A comunicação interna não é apenas plataformas e emails. A Instituição também adquiriu uma 

central telefónica voip, que permitiu a comunicação por voz na instituição. Com a aquisição 

de 11 equipamentos de voz previstas para interligar a instituição, apenas 4 foram adquiridas e 

configuradas. Devido às necessidades extras da instituição foi necessário passar para o plano 

do ano seguinte a conclusão e instalação dos telefones nas restantes respostas sociais. 

Muito foi o investimento em equipamento e trabalho nesta área, mas longo é ainda o caminho 

para alcançar a desejada modernização do sistema integrado de comunicação, controlo de 

processos e plataformas de apoio para a prestação de serviços nas várias áreas de atividade 

da instituição.  Será o desafio para o próximo ano.





31
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Departamento de Markething, 
Comunicação e Imagem
O ano de 2021 foi marcado pelos constrangimentos resultantes da pandemia covid-19. 

Coordenar as estratégias de comunicação, assegurar o fluxo de informação e promover 

a imagem institucional exigiu um esforço de adaptação perante a evolução da pandemia.  

Neste contexto, o departamento de marketing, comunicação e imagem (DMCI), em conjunto 

com a Provedora e demais departamentos, impulsionou a sua ação de modo a comunicar, a 

disseminar e a aproximar.  

Aumentar a visibilidade e notoriedade institucional

A comunicação externa visou gerar, manter e reforçar as relações entre a instituição e os 

seus públicos. Neste âmbito, a produção de conteúdos levou a uma constante gestão dos 

principais canais de comunicação, como são o site oficial e a página de facebook institucional. 

Em 2021 o tráfego no site da SCMA registou um aumento considerável em relação ao ano de 

2020, com 54 739 de visitas (22%) e 23 556 de utilizadores (74%). Os utilizadores puderam aceder 

a mais de 259 artigos noticiosos informativos e de sensibilização, revelando-se igualmente 

um aumento da produção em relação a 2019 de 7%.

O número de adesões à página de facebook manteve a tendência orgânica de aumento. Os 

seguidores aumentaram em 8%, para 6 826, e consultaram 474 publicações, que informavam 

sobre o funcionamento da SCMA em contexto COVID-19; e promoviam a relação da instituição 

com a comunidade envolvente e a sociedade em geral, para além de divulgarem as atividades 

da instituição. Esta atividade produziu, ao longo do ano, um aumento de 233% do alcance 

mensal das publicações em relação ao ano anterior. Em 2019 atingiu-se o valor de 14 200 de 

alcance, para 54 415 em 2021. Importa destacar que o crescimento verificado acontece de 

forma totalmente orgânica, sem qualquer recurso a conteúdos pagos (anúncios). 
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Uma vez que a comunicação externa não se limita a oferecer informação, pois visa receber 

feedback, numa relação de interação que se pretende sistemática e contínua, assegurou-se a  

gestão de reclamações, retenção de clientes, privados e sociais e à prestação de informações 

e encaminhamentos recebidos através da página de facebook e mailing.  Esta função assumiu 

um papel particularmente relevante, com o aumento das solicitações devido à situação 

pandémica1. 

Visando fomentar uma relação de proximidade com os meios de comunicação social, sempre 

que necessário, divulgaram-se notas de imprensa, e deu início à criação do press kit, com 

uma apresentação geral da instituição e vídeo informativo. 

A nível interno realizaram-se ações de mailing informativas e em colaboração como 

departamento de recursos humanos foram mantidas as iniciativas existentes e criadas 

outras, nomeadamente o kit de bebé para novos pais

1 
 Refira-se que a produção de conteúdos e suportes de comunicação contemplou outros canais, geridos por respostas sociais ou projetos, tais como a página de 
facebook e de instagram do projeto Albufeira GerAção – CLDS4G, e a página de facebook do Centro de Formação Espaço Bússola.
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Na área das relações públicas o calendário institucional continuou a ser afetado pelas medidas 

de segurança impostas pelas autoridades. As atividades não realizadas deveram-se a este 

fator, sobretudo no que se refere às ações habituais promovidas por entidades externas. No 

entanto, foi possível dar resposta a solicitações de iniciativas não planificadas. Na maioria das 

categorias de eventos estas ações superaram o número de ações planificadas, o que denota 

um crescimento acentuado na taxa de execução. 

Realizaram-se 23 eventos de promoção e organização interna (329% de execução). Associamo-

nos a 15 iniciativas promovidas por entidades parceiras, com organização interna (500% de 

execução), e a 10 iniciativas promovidas pela comunidade (100% de execução). Mais ainda, 

efetuaram-se 17 campanhas de sensibilização, promoção de serviços e de angariação de 

donativos (425% de execução). 

Reconhecimento da marca SCMA

Ao reconhecer a importância da comunicação visual na construção da identidade institucional 

e na sua promoção, geriram-se recursos registos fotográficos e audiovisuais com recurso a 

novos templates uniformizados. No âmbito editorial, continuou-se a acompanhar a produção 

dos planos e relatórios de atividades, e publicaram-se 12 comunicados oficiais.

Desenvolveram-se conceitos de comunicação fortes e criativos, ultrapassando-se 5% o valor 

previsto para a criação de suportes de comunicação. Produziram-se mais de 2100 suportes, 

tais como cartazes, flyers, certificados, cartões, apresentações, sinaléticas, entre outros. 
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A captação, o tratamento digital e o arquivo das imagens relacionadas com as atividades 

mais relevantes da Instituição foi igualmente assegurado. Para além desta ação iniciou-se o 

processo de renovação do registo fotográfico para o site institucional e para o portal Carta 

Social. No total foram abrangidas 8 respostas sociais. Pretende-se que ação seja finalizada no 

primeiro trimestre de 2022.  

No que respeita à produção de conteúdos audiovisuais, apesar das limitações físicas a que 

estivemos sujeitos, produziram-se de 57 vídeos, verificando-se um aumento de 3% em relação 

ano anterior.  Tais conteúdos proporcionam outras formas de potencializar a reflexão sobre 

as problemáticas trabalhadas.

Divulgação da informação

Em colaboração com as Respostas Sociais definiram-se procedimentos inerentes à 

organização e divulgação de iniciativas. Para esse fim, promoveu-se a ação de sensibilização 

comunicar emoções. Em 10 sessões, a iniciativa abrangeu 23 colaboradores responsáveis 

pela captação de imagens alusivas ao quotidiano de cada resposta social. A iniciativa 

vai ser realizada ao longo de 2022, junto das respostas sociais não abrangidas e de novos 

colaboradores admitidos.

Visando uma identidade visual mais coesa, estabeleceu-se ainda uma metodologia de 

trabalho a adotar por todas as respostas, que envolveu uniformizar o método de captação 

de imagem (enquadramento e formato), o ponto de vista positivo; a composição,  a descrição 

e o método de envio da informação.

Com o intuito de aprimorar a divulgação das iniciativas e a interação com o público, foi adotada 

uma única plataforma de gerenciamento de redes sociais, mais concretamente, o meta 

business. Esta estratégia facilitou e promoveu uma maior produtividade no monitoramento 

das diferentes páginas. 

Num quadro marcado ainda pelo teletrabalho durante parte do ano de 2021, conseguiu-

se assegurar a produção de conteúdos e o aumento da sua visibilidade, tendo-se inclusive 
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registado o aumento do impacto da sua ação em relação as ações planeadas e realizadas ao 

longo dos últimos 3 anos. Conclui-se que, apesar dos desafios, a execução da  maioria das 

ações foi maior do que a prevista. Tais resultados indicam a capacidade de resposta e o valor 

estratégico da comunicação, especialmente em tempo de crise. 

Com foco na qualidade das ações e matérias produzidos,  em detrimento da quantidade, 

pretende-se continuar a percorrer o caminho do rigor e inovação no apoio ao cumprimento 

da missão institucional. 
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Departamento de Recursos 
Humanos e Formação Interna

O ano de 2021 continuou a ser marcado pela grave situação pandémica, restringindo em 

muito a capacidade de ação, o que obrigou a uma constante reformulação dos objetivos 

definidos e respetivas estratégias. Este panorama, embora negativo, promoveu o sentido de 

pertença e de responsabilidade entre os colaboradores que permitiu superar obstáculos e 

continuar a prestar os serviços essenciais a quem recorre à instituição.

Da intervenção planeada é possível fazer a análise de execução com base nas cinco áreas 

definidas.

Renovação de  procedimentos administrativos

Durante o ano 2021 generalizou-se o uso da plataforma interna da instituição por parte 

dos colaboradores o que facilitou, em grande parte, a comunicação e a satisfação das 

necessidades de forma mais célere. Na área de recursos humanos as solicitações através 

da plataforma aumentaram 171% em relação ao ano de 2020, o que reflete a utilidade desta 

ferramenta.

O acesso ao software IDONIC, que foi alargado aos/às Diretores/as Técnicos/as, permitiu um 

melhor controlo da assiduidade, pontualidade e gestão de férias de cada colaborador da 

resposta social.

Relativamente aos procedimentos para cumprimento das obrigações legais, estes foram 
alcançados, não se registando nenhuma irregularidade identificada por parte das entidades 
competentes.
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Empregabilidade, acolhimento e integração dos colaboradores 

Ao nível do emprego houve uma continuidade na utilização das medidas de apoio disponíveis 

através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente, o incentivo 

ATIVAR.PT, Estágios ATIVAR.PT, MAREESS, CEI e CEI+, o que permitiu reforçar as equipas de 

forma a garantir os cuidados necessários aos utentes.

A contratação privilegiou os participantes da medida MAREESS, o que facilitou a sua 

integração nas equipas, pois a fase de projeto permitiu adquirir competências e conhecimento 

de rotinas internas.

Ao nível do acolhimento mais uma vez a plataforma interna facilitou a comunicação com os 

colaboradores, através da disponibilização de um vídeo de boas vindas e outro com uma 

explicação de uso da plataforma, o que permite que o colaborador se sinta parte integrante 

da instituição e conheça os mecanismos internos ao seu dispor. Em complementaridade, 

o novo colaborador é acolhido e integrado na equipa por um colaborador de referência, 

identificado pela direção técnica, que o acompanha durante os primeiros dias.

Princípios de Segurança e Saúde no Trabalho

Apesar dos constrangimentos à realização de formação presencial, foi possível reforçar os 

conhecimentos e procedimentos adequados para prevenir acidentes de trabalho, atingindo-

se um incremento em relação ao ano transato. A incidência da sinistralidade laboral foi mais 

significativa na área de cuidados diretos, sendo necessário reforçar a prevenção de riscos 

ergonómicos para redução de acidentes ou incidentes relacionados com posturas incorretas.

Em relação às medidas de prevenção por infeção de SARS-CoV-2, estas incidiram mais na 

admissão de novos colaboradores e para os restantes colaboradores houve uma atualização 

e manutenção de procedimentos adequados às variações de incidência e taxas de vacinação 

de colaboradores e utentes.
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Mobilização dos recursos humanos existentes

A mobilidade de recursos humanos verificada no ano de 2020 não se repetiu com a mesma 

proporção ao longo do ano de 2021, principalmente por se ter conseguido manter as esquipas 

mais estáveis, através das medidas de apoio ao emprego e por a mobilidade implicar o 

aumento de contatos e consequentemente o aumento do risco de infeções.

Isto não significa que não se tenha dado resposta ao planeado para esta área, uma vez que 

todas as solicitações individuais foram devidamente avaliadas e respondidas.

Formar, inovar e reciclar

A aposta da instituição em renovar a sua atividade formativa interna foi intensificada 

durante o ano de 2021. O desenvolvimento da plataforma Moodle permitiu realizar ações 

de formação e-learning, o que se revelou uma forma bastante eficaz para atingir um maior 

número de colaboradores de diferentes respostas sociais, permitindo uma melhor gestão 

dos tempos de trabalho, uma vez que é efetuada uma gestão interna e individualizada no 

acesso à formação. Para além das ações em e-learning foram realizadas ações de formação 

à distância recorrendo a plataformas de vídeo e web conferência o que também se revelou 

bastante eficaz para responder às necessidades formativas da instituição. 





41
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Departamento Financeiro

O departamento financeiro está diretamente ligado aos serviços de contabilidade, tesouraria, 

faturação e gestão de contas correntes. É da responsabilidade deste departamento a produção 

das demonstrações financeiras, nomeadamente: relatórios, balanços, demonstrações de 

resultados, fluxos de caixa e capital próprio. Toda a informação reproduzida pelos serviços 

integrados é tratada de modo a ser apresentada a situação financeira da instituição.

Serviço de Contabilidade

As principais funções da área da contabilidade são:

• Registos e gestão contabilística;

• Elaboração de declarações fiscais;

• Produção de informação financeira e prestação de contas;

• Acompanhamento de auditores externos e conselho fiscal;

• Otimização de processos e procedimentos, implementação de projetos transversais 

com impacto na área contabilística e financeira.

Departamento 
Financeiro

Serviços de 

Faturação e Gestão 

de Utentes

Serviços de 

Contabilidade

Serviços de 
Tesouraria
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A área da contabilidade tem como principal função a gestão e classificação do registo ao nível 

do sistema contabilístico dos documentos, de acordo com os normativos contabilísticos e 

legais em vigor. A entrada dos documentos de despesa é feita através do registo no módulo 

de gestão, com recurso à utilização do software PHC. Posteriormente, procede-se à sua 

integração e registo contabilístico no módulo de contabilidade.

O relato e prestação de contas atempada e informativa, sempre foi um dos principais objetivos 

da contabilidade da instituição. Para se poder alcançar esse objetivo foram reforçados os 

recursos humanos e tem-se vindo a melhorar o sistema informático. Este esforço veio permitir 

a criação de mais e melhor informação contabilística e uma análise da posição financeira da 

instituição, pois é esse o grande objetivo traçado: informar, sempre mais e melhor, todos os 

irmãos da Santa Casa.

Principais números:

Serviços 2021
Registo de compras - Faturas de 

fornecedores recebidas
16 638

Integração de recibos 4 056

Integração de Pagamentos 4 573

Integração de Faturas emitidas 4 515

Integração de faturas de 

fornecedores
16 638

Registos Contabilísticos 99 580

Operações Diversas 1 661
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Serviço de Tesouraria

As principais funções da tesouraria são:

• Recebimentos;

• Pagamentos;

• Emissão de recibos;

• Emissão de recibos de donativos;

• Gestão das movimentações de recursos financeiros;

• Implementação e controlo de mecanismos financeiros;

• Reconciliações das contas bancárias.

A tesouraria da instituição faz parte de uma estrututra que presta informação à Mesa 

Administrativa para uma melhor gestão da instituição. Peça essencial no rigoroso controlo 

dos recursos da instituição, apesar do confinamento e das dificuldades inerentes ao exercício 

das suas funções, conseguiu, com um enorme esforço e dedicação, desempenhar as suas 

tarefas, assegurando o melhor apoio à gestão da instituição e no serviço dos utentes.

Por forma a melhorar o atendimento aos utentes, nas suas mais variadas áreas, a equipa 

da tesouraria atualizou os contactos e endereços eletrónicos dos utentes e familiares, 

permitindo hoje, de uma forma melhor e mais rápida, responder a todas as solicitações.

Principais números:

Serviços 2021
Documentos de caixa 486

Documentos de bancos entradas 5 962

Documentos de bancos saídas 5 476

Recibos de Utentes 3 486

Documento de entrega utentes 333

Recibos de Donativos 72

Recibos de Irmãos (Quotas) 165

Pagamentos a Fornecedores 4 573
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Serviço de Faturação e Gestão de Utentes

As principais funções da área de GEstão de Utentes são:

• Faturação a utentes e entidades externas;

• Informação mensal das frequências de utentes ao ISS;

• Suporte aos cálculos de comparticipações familiares de utentes;

• Gestão de contas correntes dos utentes;

• Gestão dos Dossier’s internos dos utentes;

• Registo e conferência dos vales e PSI dos utentes.

Na área de gestão de utentes tem-se progredido e continuado a melhorar o planeamento e 

implementação das tarefas, conjuntamente com as direções técnicas das respostas sociais.

Embora no documento do plano do ano de 2021 não se tenham traçado objetivos específicos 

para esta área, a gestão de utentes tem objetivos próprios de rigor e execução programada. 

Até ao dia 5 de cada mês, comunicam-se à Tutela as frequências dos utentes das Respostas 

Sociais relativas ao mês anterior. Ao longo de cada mês são pedidos pelas direções técnicas 

cálculos das mensalidades ou revisões das mesmas. Na sua sequência, verifica-se a agenda 

de dívidas existentes e decorre-se à cobrança das mesmas, em articulação com as Respostas 
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Sociais.

Apostou-se numa comunicação regular com as direções técnicas relativamente à boa 

cobrança dos valores em dívida, bem como à atualização das comparticipações familiares. 

Atualizou-se o processo dos utentes no sistema informático da Instituição sempre que 

ocorreram alterações.  

Tem-se progredido e espera-se continuar a melhorar a organização e o planeamento das 

tarefas em articulação com as direções técnicas das respostas sociais.

Principais números:

Serviços 2021
Faturas e faturas-recibo emitidas a 
Utentes

4 303

Faturas a outras entidades 212

Quotas Emitidas a Irmãos 409

Gestão de Dossier’s internos 4 155

Gestão de Contas Correntes 801

Comunicação de Frequências 5 472

Cálculos de comparticipações familiares 1 368

Registo de Vales e PSI 1 248
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Gestão de Projetos

Com o crescimento da Instituição e a necessidade de financiamento para a operação, bem 

como para novas soluções para problemas sociais antigos, temos como primado o foco na 

abertura de avisos de candidaturas de financiamento publico, do fundo social europeu ou no 

âmbito da responsabilidade social das empresas.

Para a concretização deste objetivo estamos organizados no sentido de elaborar, preparar 

e submeter candidaturas, planear e coordenar os projetos, com análise e controlo das 

despesas, efetuar pedidos de adiantamento, reembolsos e encerramento de contas. Também 

procedemos ao acompanhamento e avaliação da execução os projetos com base na análise 

de risco.

Com o cumprimento do Código da Contratação Publica e respetiva publicitação dos resultados 

na plataforma publica ANCIGOV, cumpriu-se com transparência dos processos de aquisição e 

garantiu-se o melhor preço e a livre concorrência e, acima de tudo, que o cumprimento das 

regras estabelecidas para os financiamentos dos Projetos Europeus e Contribuições Públicas

A gestão de projetos está diretamente ligada à execução e controle do projeto, o qual tem 

como papel principal garantir a boa execução dentro dos orçamentos aprovados. Para 

possibilitar um controlo rigoroso da despesa e da receita de cada projeto, está em curso o 

desenvolvimento de um módulo de gestão de projetos na ferramenta informática PHC. 

 

O número de candidaturas no último ano foi muito relevante, com o valor das candidaturas 

apresentadas e aprovadas a atingir em 1.923.526,23€. Quanto à candidatura ao PARES, 

referente à ampliação e requalificação do lar o Roseiral no valor 2.459.522,00€, a qual não foi 

aprovada, a instituição ja encontrou outra solução de financiamento no âmbito PRR para a 

submissão em 2022.
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Apresentamos o quadro seguinte com a relação das candidaturas no ano de 2021:

Candidaturas apresentadas e em curso 2021

Programa Projeto Mais Valia Estado

PARES
Requalificação e ampliação do  Lar O 

Roseiral
FNR 2 459 552,00

Não 
Aprovada

PRR Mobilidade Verde FNR 25 000,00 Aprovada

ISS, IP Adaptar Social + / Reforço FNR 3 724,00 Aprovada

ISS, IP
Acolhimento Familiar de Crianças e 

Jovens

Manifestação 
de Interesse 

para acordo de 
Cooperação

Em Análise

ISS, IP Apartamentos Autonomização

Manifestação 
de Interesse 

para acordo de 
Cooperação

Em Análise

ISS, IP Apartamentos Partilhados

Manifestação 
de Interesse 

para acordo de 
Cooperação

Aprovada 
 e com inicio 
em Abril de 

2022

ISS, IP

PO APMC - Programa Operacional de 
Apoio às Pesoas mais Carenciadas 

PAC - Programa de Apoio 
Complementar à Execução do PO 

APMC

FNR 93 839,16 Aprovada

IEFP, I.P. GIP - Gabinete de Inserção Profissional FNR 11 966,40 Aprovada

IEFP, I.P.
MQPDI.21 - Medida de Qualificação 

de Pessoas com Deficiência e 
Incapacidade

FNR 628 924,86
Aprovada em 

61,2% 
(384.809,14€)

IEFP, I.P.

Centro de Recursos 
IAOQUE - Informação Avaliação 
e Orientação para qualificação e 

emprego 
AC - Apoio à Colocação 

APC - Acompamhamento Pós 
Colocação

FNR 19 634,36 Aprovada
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Fundo Social 

Europeu Contrato Local de Desenvolvimento 
Social - 4ª Geração (CLDS-4G)

FNR 316 800,00

Aprovada
Orçamento 

do Estado
FNR 79 200,00

Fundo Social 

Europeu

ECOS - Oficina Ecológica de 
Cooperação Social

FNR 490 265,82

Aprovada

Orçamento 

do Estado
FNR 122 566,45

Parceria 

Municipio 

Albufeira

FNR 262 642,40

Fundacão La 

Caixa
Incorpora FNR 30 000,00 Aprovada

IAPMEI
Compensação ao aumento do valor da 
retribuição mínima mensal garantida 

2021 (RMMG)
FNR 8 196,50 Aprovada

Erasmus+ 

Programme 

of the Euro-

pean Union

NECTAR 
chef gasTro-engineering

FNR 74 882,00 Aprovada

Fidelidade Prémio Fidelidade Comunidade 2021 FNR 100 000,00
Não 

distinguida

Bairro Feliz 

Pingo Doce

Aquisição de Equipamento para o Lar 
Residêncial São Vicente

FNR 1 000,00
Não 

distinguida
* FNR = Financiamento não Reembolsável

Estão em fase de análise as candidaturas de manifestação de interesse para acordo 

de Cooperação em Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens e Apartamentos de 

Autonomização. A candidatura ao acordo de cooperação na modalidade de Apartamentos 

Partilhados encontra-se aprovada e com início previsto para o mês de abril de 2022.
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Análise da situação económica e financeira

O estatuto da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira determina que se apresente anualmente 

o Relatório e Contas de cada exercício. No cumprimento da Lei e do estatuto, apresentamos 

mapas de pormenor com informação relevante que facilita uma melhor compreensão e 

análise. A informação legalmente exigível faz parte integrante da demonstração financeira 

intitulada de anexo. Porém, apresentamos informação complementar, a qual permite uma 

melhor compreensão das contas que ora se apresentam à apreciação e resultam da atividade 

desenvolvida, no âmbito do plano de atividades e orçamento aprovados.

Os valores apresentados nas tabelas encontram-se expressos em euros, suprimidas as casas 

decimais, podendo este facto influenciar os subtotais dasrespetivas quadros.
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Evolução do Resultado Líquido

Os resultados do exercício económico de 2021 superaram as expetativas iniciais. No orçamento 

previu-se um resultado negativo de 88.861€, mas o valor apurado foi de 38.594€. O resultado 

apresentado deve-se em muito ao esforço desenvolvido pela instituição, de modo a captar 

recursos financeiros por parte de várias entidades externas e beneméritos e pela alienação 

de dois imóveis doados à instituição e que não estavam a gerar qualquer tipo de rendimento. 

Evolução do EBITDA

(Resultados Operacionais)
EBITDA significa Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, que é a tradução da expressão em inglês Earnings before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
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Nestes últimos três anos, a instituição tem vindo a reforçar o seu resultado antes de 

depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA). Os valores apresentados 

demonstram uma gestão sólida independentemente da influência de fatores externos.

Evolução da Autonomia Financeira

A autonomia financeira da instituição mantém-se acima da linha dos 50%. Em 31 de dezembro 

de 2021 foi de 51,5% versus 63,4% em 31 de dezembro de 2020, 67,7% em 31 de dezembro de 

2019. Este indicador traduz a percentagem do ativo que está a ser financiada pelos capitais 

próprios da entidade.

O rácio de solvabilidade foi de 1,06 em 31 de dezembro de 2021 (1,73 em 31 de dezembro de 

2020 e 2,10 em 31 de dezembro de 2019). Este indicador traduz a capacidade que a instituição 

apresenta pelos capitais próprios para solver os seus compromissos expressos no passivo, ou 

seja, o seu endividamento. 
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Gastos e rendimentos de 2021 face ao ano anterior

Em 2021 os gastos e os rendimentos da instituição aumentaram de forma paralela, 

respetivamente, 6,2% e 6,0%, sendo a diferença percentual entre os dois mínima.

Rendimentos

As rubricas com maior realce (designadas de grandes rubricas) são as apresentadas na tabela 

abaixo, perfazendo os rendimentos obtidos, no ano de 2021, um total de 5.545.712 euros:

Rubricas 2021 2020 Variação 
2020/2021

Orçamento  
2021

Desvio 
face ao 

orçamento
Vendas e Prestações de 
Serviços

869 470 16% 931 422 18% -61 952 -7% 952 450 -82 980 -9%

Trabalhos para a própria 
entidade

44 497 1% 28 830 1% 15 667 54% 44 497

Subsídios, doações e 
legados à exploração

4 159 490 75% 3 801 265 73% 358 226 9% 3 662 137 497 353 14%

Outros rendimentos 472 256 9% 471 114 9% 1 142 0% 294 366 177 890 60%

Total 5 545 712 100% 5 232 630 100% 313 083 6% 4 908 953 636 759 13%
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Os rendimentos de 2021 registaram uma variação positiva em 6% (313.083€), comparativamente 

a 2020. Em relação aos valores orçamentados os rendimentos apresentam um desvio positivo 

de 13% (636.579€).

Evolução Rendimentos Globais | M€

Decomposição da Rúbrica de Rendimentos
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As vendas e prestações de serviços apresentam uma variação negativa de 7% (61.952€) 

tendo o seu peso nos rendimentos totais da instituição passado de 18% em 2020 para 16% 

no ano de 2021. Importa referir que com a atribuição da gratuitidade das Creches, o valor 

da comparticipação familiar é substituído pela segurança social e encontra-se registado na 

rúbrica de subsídios, o que contribui para uma variação na prestação de serviços no valor 

de 42.412€. Se o valor das prestações de serviços acumulasse com o valor da gratuitidade 

obtinha-se uma variação negativa de 1% (13.540€) face ao ano de 2020 e uma variação negativa 

de 4% (34.568€) face ao orçamento.

Devido à situação pandémica que assolou o mundo durante estes dois últimos anos, o Fórum 

Socio-Ocupacional da Casa da Paz encontrou-se encerrado e só só foi possível reabrir o Centro 

de Dia no segundo semestre do ano. Também os estabelecimentos de Creche, Pré-escolar e 

Formação foram obrigados a encerrar durante o mês de fevereiro e metade do mês de março 

por regulamentação em decreto do Estado. Esta situação levou à suspensão da formação, 

das comparticipações familiares e das atividades extracurriculares, o que também contribuiu 

para a perda de rendimentos da instituição.

A rubrica de subsídios à exploração apresenta a maior expressão no valor total dos 

rendimentos, com um peso de 75%. Verifica-se um acréscimo em relação a 2020 de 9% 

(358.226€) e um desvio positivo de 14% (497.353€) face ao valor orçamentado, superando 

o que era expectável. Para a variação positiva desta rubrica contribuíram as medidas de 

apoio do IEFP nomeadamente MAREESS em cerca de 149.000€, os valores recebidos do 

Fundo Social Europeu e do Orçamento de Estado referentes ao projeto ECOS (111.936€), a 

atualização do valor dos acordos de cooperação da Segurança Social e o incremento do valor 

das comparticipações familiares sob a forma de gratuitidade às famílias que são pagos pela 

segurança social. O contributo do Município de Albufeira vem uma vez mais incrementar de 

forma bastante positiva os rendimentos da instituição, quer através da prestação de serviços 

sociais às pessoas mais carenciadas, quer como investidor social no projeto ECOS em parceria 

no combate à desigualdade e exclusão social.
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Na rubrica de outros rendimentos está registada a mais valia da alienação dos imóveis 

Rua Henrique Calado U-445 e Rua Latino Coelho U-490, no valor de 36.047€ e 56.059€ 

respetivamente. Nesta rubrica também estão registados os valores do aluguer de salas, 

a imputação de subsídios para investimento, o subsídio pecuniário da alimentação dos 

colaboradores e o valor das rendas obtidas do aluguer de imóveis. Durante o ano 2021 

verificou-se uma perda de rendimentos nos valores das rendas obtidas do aluguer de imóveis 

em cerca de 83.000€ devido ao encerramento dos apartamentos Rainha Dona Leonor.

Subsídios, doações e legados à exploração

Decomposição da rúbrica de Subsídios à exploração em 2021

Dentro da rúbrica dos subsídios destaca-se a contribuição do Centro Regional da Segurança 

Social em função dos protocolos estabelecidos com a Santa Casa e dos projetos em 

desenvolvimento. A segunda maior parcela dentro dos subsídios provém do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional contribuindo com 11% do total dos subsídios recebidos, 

seguindo-se o contributo do Município de Albufeira (15%).
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Gastos

As rubricas de maior relevo, designadas de grandes rubricas, são as apresentadas no quadro 

abaixo, perfazendo os gastos, no período em análise, um total de 5.506.984 euros, mais 6% 

(321.726€) face ao ano de 2020 e mais 10% (512.191€) face ao valor orçamentado:

Evolução Gastos Globais | M€

Rubricas 2021 2020 Variação 
2020/2021

Orçamento  
2021

Desvio 
face ao 

orçamento
CMVMC 176 973 3% 143 050 3% 33 923 24% 117 682 59 291 50%

Fornecimento e serviços 
externos

1 456 448 26% 1 427 265 28% 29 183 2% 1 313 784 142 664 11%

Gastos com o pessoal 3 609 802 66% 3 374 805 65% 234 997 7% 3 327 504 282 298 8%

Gastos de depreciação e 
amortização

216 857 4% 173 118 3% 43 738 25% 197 538 19 319 10%

Perdas por imparidade 0% 4 358 0% -4 358 328 -328 -100%

Outros gastos 38 801 1% 55 531 1% -16 730 -30% 28 887 9 914 34%

Gastos de 
financiamento

8 104 0% 7 132 0% 973 14% 9 070 -966 -11%

Total 5 506 984 100% 5 185 258 100% 321 726 6% 4 994 793 512 191 10%
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No ano de 2021, a rubrica de gastos com pessoal apresentou a maior expressão no valor total 

dos gastos, com um peso de 66%, apresenta um valor de 3.609.802 euros, com um acréscimo 

de 7% em relação a 2020 (234.997€). Apresentou um desvio negativo de 8% (282.298€) face ao 

valor orçamentado. Este acréscimo é justificado pelo aumento do salário mínimo nacional, 

que traduz um incremento de 56.077€ de gastos. Também o desenvolvimento do projeto 

ECOS em 2021 contribuiu para o aumento significativo desta rubrica num total de 130.443€. 

Importa referir que durante o ano de 2021 a instituição contratou colaboradores em várias 

medidas de apoio ao funcionamento a través do IEFP e que o valor do acréscimo tem que 

ser analisado paralelamente com o valor recebido através do IEFP (436.756€) registado na 

rubrica de subsídios.

 

Os fornecimentos e serviços externos, a segunda maior rubrica com um peso de 26% no 

total dos gastos, apresentou um valor de 1.456.448 euros, com um acréscimo de 2% em 

relação a 2020 (234.997€), e um desvio negativo de 8% (282.298€) face ao valor orçamentado. 

Parte deste valor é justificado com os gastos no desenvolvimento do projeto ECOS em que 

totalizaram 68.265€.

A situação epidemiológica relacionada com a Covid-19 e tendo por base as orientações e 

recomendações das autoridades sanitárias e governamentais também contribuiu para o 

aumento dos gastos, sendo que nas rúbricas de material de limpeza, desinfeção, proteção 

individual e higiene pessoal ocorreu um acréscimo de 19% (32.563€) face ao ano anterior.

A rubrica de mercadorias vendidas e matérias consumidas registou essencialmente os 

consumos de artigos de higiene pessoal e saúde dos utentes e a aquisição de bens alimentares 

fornecidos na ajuda alimentar, de acordo com o protocolo estabelecido com o Município de 

Albufeira.

Os outros gastos representam 1% dos gastos totais de 2021, ascendem a 38.801 euros, que 

apresentam uma redução de 30% (16.730€) em relação a 2020 e mais 34% (9.914€) face ao 

orçamentado para 2021. 
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Conclusão

A informação financeira apresentada foi preparada de acordo com os princípios de 

reconhecimento e mensuração da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as 

Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) do SNC. Durante o ano 2021 a instituição 

procedeu à contabilização dos subsídios atribuídos por entidades públicas de acordo com 

a Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) nº 22, Subsídios e Outros Apoios das 

Entidades Públicas, procedendo ao reconhecimento e apresentação nas demonstrações 

financeiras, atendendo ao princípio do balanceamento entre rendimentos e gastos, sendo o 

subsídio  reconhecido nos rendimentos do período, no momento e na mesma proporção, em 

que foi reconhecido o gasto subsidiado.

O ano de 2021 veio demonstrar a capacidade profissional de todos os colaboradores da 

instituição, na medida em que foram adotadas práticas de melhoria da eficiência, quer ao 

nível da prestação de serviços pela qualidade quer ao nível do controlo da despesa. 

O modelo de funcionamento à distância tem vindo a ser reforçado através da aquisição 

de equipamento tecnológico. Este investimento traduz uma maior eficácia no acesso aos 

procedimentos internos e uma menor perda de rendimento na gestão organizativa. Devido 

às circunstâncias vividas nos últimos dois anos, foi necessário reestruturar os planos de 

trabalho de modo a ser possível dar uma resposta rápida e eficaz aos acontecimentos alheios 

à atividade normal da instituição.  

Durante o ano verificou-se uma perda de rendimento ao nível das rendas obtidas e ao nível 

das comparticipações familiares do Centro de Dia, Fórum Socio-Ocupacional, Creches e Pré-

escolar. Esta diminuição de rendimento reflete um resultado negativo na sua proporção e 

equipara-se ao resultado negativo previsto em orçamento. No entanto, este não se verifica 

no resultado líquido final do exercício, uma vez que está colmatado com o valor da mais valia 

da alienação do património.

A Santa casa da Misericórdia de Albufeira, apresenta o resultado líquido positivo do período 

em 38.593,72 euros (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e três euros e setenta e dois 

cêntimos), propõe-se que seja transferido para resultados transitados no ano seguinte.
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Durante o ano de 2021 foram adaptadas e criadas novas chaves de imputação, consoante as 

necessidades de cada projeto ou resposta social. Da reorganização dos serviços e para uma 

melhor leitura das áreas de exploração e dos centros de custo, foi aplicada uma nova grelha 

de distribuição dos serviços partilhados, consoante a natureza do serviço prestado, assente 

nos pressupostos e métricas individualizadas.

A elaboração das demonstrações dos resultados por estruturas é representada pelo 

somatório dos centros de custos decompostos em função dos serviços prestados, os quais 

são apresentados da seguinte forma:

Tempos de Infância | Quinta dos Pardais | A Gaivota | Espaço Em Con_tato | A Cegonha | O 
Roseiral | Casa da Paz | São Vicente | Espaço Bússola | Património | Irmandade | Projetos | GIS 
– Gabinete de Inserção Social

Em seguida apresentamos os resultados económicos e financeiros numa ótica analítica, 

imputados de gastos e rendimentos dos serviços partilhados, atendendo aos princípios da 

comparabilidade, consistência e coerência.

Para a comparação com o orçamento, foi criado um novo centro de custos GIS-Gabinete 

de Inserção Social, que inclui o PO APMC, a Ajuda Alimentar, a Cantina Social, o Sanacai, o 

INCORPORA e o SAAS. Anteriormente estas respostas sociais estavam incluídas no centro de 

custos Espaço Em Con_tato, mas devido à sua deslocalização para o Vale Paraíso procedeu-

se à sua reclassificação analítica.

Resultados Por Estruturas

Espaço Bússola

O Roseiral

Quinta dos Pardais

Casa da Paz

A Cegonha

GIS

Projetos

Irmandade

Tempos de Infância

Espaço Em Con_tato

A Gaivota

Património

São Vicente

-100 000€ -50 000€ 0€ 50 000€ 100 000€ 150 000€
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Departamento da Gestão 
Administrativa e Património
Gestão Administrativa

Mesmo com os fortes constrangimentos originados pela pandemia, que impossibilitou a 

concretização de alguns dos objetivos estabelecidos, considera-se o saldo bastante positivo. 

A Gestão Administrativa executou 70% do plano a que se propôs. No âmbito do 

aprovisionamento contou com a utilização do Código da Contratação Publica e com a 

publicitação dos resultados na plataforma publica ANCIGOV, cumprindo-se com a transparência 

dos processos de aquisição, garantindo-se sempre o melhor preço e a livre concorrência e, 

acima de tudo, o cumprimento das regras estabelecidas para os financiamentos dos Fundos 

Europeus e Contribuições Públicas.

Também existiram objetivos não realizados, destacando-se o facto de não se ter criado 

a gestão de stocks como um sistema agregado. No entanto, existiu sempre uma forte 

supervisão dos mesmos, sem se permitir novas compras sem a cabal justificação do que é 

consumido. Mais ainda, não se conseguiu disponibilizar um armazém central, com a devida 

capacidade para armazenar os bens da instituição. 

Em 2022, com a introdução de novos procedimentos, perspetiva-se uma melhor definição 

dos processos administrativos, tal como uma maior responsabilização pelos mesmos.

Património

Nos objetivos traçados para 2021 nas 4 vertentes patrimoniais, conseguiu-se uma 

concretização de quase 80% dos objetivos, com as atividades planeadas e as não planeadas, 

mas consideradas necessárias. O maior impacto negativo foi não ter sido possível iniciar 

a obra de requalificação dos Apartamentos Rainha D. Leonor, o que teve impacto na 

sustentabilidade da Instituição e na dependência da Instituição ao financiamento publico.

No âmbito do PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL e no que concerne à requalificação de 

todo o edificado da rua Henrique Calado, com o antigo Hospital do Concelho, a Capela, a 

Casa do Despacho, a Hospedaria e as quatro casas em ruínas, encontramo-nos a finalizar o 

projeto de especialidades.  O projeto consiste num Espaço Cooperativo e Museológico com 
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atividades complementares de comércio de artesanato, cafetaria, restaurante e alojamento 

local. É uma aposta ambiciosa que vai contribuir para a alteração da vida do centro histórico 

de Albufeira. Temos estado a trabalhar no desenvolvimento do conceito, na realização dos 

projetos de arquitetura e na formalização de candidatura a financiamento do programa 

IFRRU. A Misericórdia de Albufeira ainda está a estudar e a pesquisar outras fontes de 

financiamento, através do quadro comunitário, assim como o estabelecimento de parcerias 

com o setor privado.

Em relação ao PATRIMÓNIO OPERACIONAL foram concretizadas as requalificações de 

algumas Respostas Socias e foram criadas condições que não estavam planeadas para um 

melhor funcionamento.  

Ao nível das grandes requalificações, como é o edifício onde está instalada a ERPI Roseiral, já 

se encontra concluído o projeto de arquitetura e de especialidades, no qual foi contemplada 

a requalificação e a ampliação do lar para mais 18 camas. É um projeto que se pretende 

diferenciador, apostando-se na especialização da intervenção para pessoas com demências, 

com espaços interiores e exteriores adequados e promotores do trabalho de reabilitação. 

Outro objetivo é o cumprimento de medidas de eficiência energética tendo-se em vista a 

sustentabilidade do edifício.  Em virtude do indeferimento da candidatura ao programa 

PARES, foi deliberado submissão de candidatura ao PRR, como forma de financiamento não 

reembolsável para a requalificação pretendida.
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Em edifícios onde funcionam outros lares, com é o caso da Gaivota, terminou-se a 

requalificação do espaço interior, assim como do espaço exterior do lado Norte. Também foi 

criada uma área de lazer para os jovens, em grande parte com equipamentos provenientes 

da desmobilização dos Pirilampos.

Na Casa da Paz não foi possível a concretização do plano de 2021, devido à complexidade 

dos trabalhos. No entanto, instalou-se uma nova rede hidráulica de águas limpas e sujas 

e uma segunda rede de água para a lavagem de pátios e rega, vinda de uma cisterna de 

aproveitamento das águas. Também foi instalada uma nova rede elétrica com novos quadros 

elétricos. Fez-se a requalificação dos pátios exteriores, das zonas de copa e refeitório, assim 

como da rouparia. Foi instalado, ainda, um equipamento com capacidade de 600 lt de água 

aquecida por painéis solares térmicos, que possibilitou a anulação do consumo de gás na 

totalidade da Resposta Social.

A reabertura do Centro de Dia num edifício cedido pela Paróquia de Albufeira, no Centro 

Paroquial dos Olhos De Água, ocorreu no dia 1 junho de 2021, o que foi devidamente autorizado 

pelo CDSS a título provisório. Para esse efeito, foi realizada a adaptação do espaço existente 

com a criação de uma copa, uma zona de refeições, uma sala de enfermagem, um salão de 

cabeleireiro, um espaço para atividades diversas e com isto se criou um espaço de excelência 
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para os utentes. Também foi reestruturada e adaptada a rede de dados e comunicação, para 

um melhor serviço administrativo da equipa técnica. Temos o compromisso de diligenciar o 

licenciamento definitivo desta resposta social nas novas instalações, até ao final de 2022. 

Para o Lar Residencial São Vicente, apesar de não ter sido concretizado o planeado, 

continuou-se com a reabilitação interior, que devido à pandemia obrigou a uma intervenção 

não planeada, embora já tivesse sido projetada há algum tempo. A completa vedação do 

perímetro desta resposta social melhorou a segurança dos utentes, proporcionando uma 

maior privacidade e o começo da requalificação dos espaços exteriores, o que fez com que 

se instalasse e adequasse os novos espaços ao ar livre a diversas atividades ocupacionais.

Para o Gabinete de Inserção Social (GIS) no Vale Paraíso, onde está instalada a ajuda alimentar 

(PO APMC e 3A’s), o forte aumento da sua atividade levou a que se tivesse de repensar toda 

a operação no local. A mudança de instalações ampliou para o dobro a sua capacidade 

de armazenagem e teve como consequência a ampliação da capacidade de conservação 

de frescos e de produtos de congelação. Ainda foi instalada uma zona para a lavagem e o 

acondicionamento de produtos alimentares provenientes de doações e foram melhoradas 

as condições de trabalho do pessoal técnico. Também se criou uma sala de atendimento dos 

utentes e uma zona de refeitório.
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Efetuaram-se ainda trabalhos que não estavam contemplados no plano para 2021, mas que, 

por força da necessidade de serem operacionalizados em tempo úti,l foram realizados com 

sucesso e com o pessoal afeto à Instituição. O ECOS foi projetado e instalado integralmente 

com meios próprios e com intervenções de diversas especialidades.

Por último, criou-se uma zona de refeitório e descanso, inexistente na instituição, para os 

funcionários dos Serviços Centrais. Todos os trabalhos de requalificação e adaptação foram 

realizados com recursos próprios da Instituição.

Já no âmbito do PATRIMÓNIO RENTABILIZAÇÃO, os Apartamentos rainha D. Leonor tiveram 

um atraso na sua reabilitação. Por forma a cumprir com o regulamentado na norma NZEB 

para a eficiência energética, o projeto de arquitetura e especialidades, já efetuado, encontra-

se em fase de alteração, para se conseguir satisfazer com a máxima eficiência energética ou, 

até mesmo, para se ser autossuficiente em alguns dos requisitos exigidos.
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Departamento dos Serviços 
Operacioanis Centrais
Durante o ano de 2021 a Instituição continuou a sua reorganização interna, com especial 

enfoque nesta área de atuação, tendo iniciado o trabalho de implementação do sistema da 

qualidade por este departamento. 

No seguimento do diagnostico realizado e de alguns constrangimentos identificados 

que importam corrigir, tornou-se evidente perceber a estrutura orgânica dos Serviços 

Operacionais, o que são e a quem respondem e com que recursos, para se criar instrumentos 

de monotorização e tornar a operação mais eficiente. Só desta forma conseguiremos 

controlar a despesa, melhorar os serviços e promover a sustentabilidade da Instituição. 

Neste contexto foi necessário agregar todos os serviços, criando o Departamento de Serviços 

Operacionais Centrais (DSOC) que inclui várias áreas de serviços.

Central de Compras e Aprovisionamento

É um serviço de compras centralizado para toda a Misericórdia, que atualmente já funciona 

com recurso à Central de Compras WINS, mas desejamos ir mais além do que estamos a fazer. 

Consideramos que conseguiremos melhores preços com negociação de valor de escala e, 

para tal, foram monitorizados os consumos para podermos dar implementar no próximo ano 

a metodologia referenciada.

O aprovisionamento contou com a utilização do Código da Contratação Publica, assim 

como da publicitação dos resultados na plataforma publica ANCIGOV, cumprindo-se com 

transparência os processos de aquisição e garantiu-se sempre o melhor preço e a livre 

concorrência e, acima de tudo, o cumprimento pela Misericórdia de Albufeira das regras 

estabelecidas para os financiamentos dos Projetos Europeus e Contribuições Públicas.

Também existiram objetivos não realizados, destacando-se o facto de não se ter criado a 

gestão de stocks com um sistema agregado. No entanto, existiu sempre uma forte supervisão 

dos mesmos, sem se permitirem novas compras sem a cabal justificação do que é consumido. 

Mais ainda, não se conseguiu disponibilizar um armazém central, com a devida capacidade de 
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armazenamento para os bens moveis e imoveis da instituição. 

Em 2022, com a introdução de novos procedimentos perspetiva-se uma melhor definição dos 

processos administrativos, assim como uma maior responsabilização pelos mesmos.

Manutenção e Obras

Os objetivos estabelecidos para 2021 foram pensados com base em pressupostos que não se 

verificaram por consequência da covid-19, pelo que fomos obrigados a redefini-los.  

Janeiro começou logo por ser o mês de todas as provas, com os surtos pandémicos, em 

diversas respostas sociais. Dada a necessidade de alterar os circuitos de entrada e saída dos 

colaboradores, foi necessário criar espaços para o balneário e a sala de descanso para o 

pessoal afeto á ERPI do Roseiral. Estas instalações foram feitas em contentores contíguos 

ao edifício principal, dispondo das comodidades necessárias e das funcionalidades que antes 

usufruíam. Ainda neste âmbito e por força da necessidade de conter os utentes do São 

Vicente, teve-se a obrigatoriedade de vedar o perímetro da Resposta Social. Esta medida 

veio a tornar-se numa mais-valia, por se ter criado maior privacidade aos utentes e melhorado 

a sua qualidade de vida. 
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Até ao final de março, apenas se conseguiu dar resposta às necessidades diárias que o 

covid-19 provocou. As atividades programadas passaram para segundo plano e os nossos 

utentes para prioridade principal.

A partir do segundo trimestre começou-se a efetuar o plano, com a finalização do interior da 

Gaivota, assim como a requalificação do lado norte exterior desta resposta, com a criação 

de uma nova área de lazer e a reabilitação de toda a fachada e telhado. Foi o findar de um 

processo que teve início em 2018 e que foi sempre realizado com meios próprios da Instituição.

Em abril, iniciou-se a requalificação da Casa da Paz. O processo era para ser rápido, não fossem 

todos os problemas estruturais encontrados nas diversas dependências intervencionadas. O 

que era para ser uma intervenção de 5 meses, passou para 9 meses e ainda se tem trabalho 

para mais 4 meses, sem interrupções. 

Neste processo aproveitou-se para não só requalificar os espaços exteriores, instalar uma 

nova copa, criar uma nova zona de refeitório, fazer uma nova zona de rouparia para os 

colaboradores, mas também introduzir medidas de eficiência energética, com a instalação 

de painéis solares térmicos, para além do aproveitamento de água para a rega e a lavagem 

dos pátios, poupando-se água da rede publica.

Não estava prevista, mas foi efetuada a montagem do novo espaço do PO_APMC no Vale 

Paraíso, com a duplicação da área de armazenagem de frio, para além da quadruplicação 

da área de armazenagem de paletes e criação de uma plataforma com uma capacidade de 

carga maior, de cerca de 80 m². Nesta unidade ainda foi criada uma zona para o tratamento 

e embalagem de frescos doados à Instituição.

Ainda no Vale Paraíso e para instalar o projeto ECOS, de intervenção social para a capacitação 

de pessoas, construíram-se as infraestruturas civil, mecânicas, hidráulicas, elétrica, entre 

outras. 
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Também se efetuou a adaptação das instalações cedidas pela Paróquia de Albufeira em Olhos 

de Água para acolher o Centro de Dia. A adaptação do espaço para receber esta resposta 

social foi um grande desafio, foi feito em tempo recorde, com o empenho de todos.

Contudo, existiram não concretizações. Não conseguimos concretizar a criação da equipa 

de limpeza e conservação dos espaços exteriores, que tentamos implementar através de 

medidas de apoio à empregabilidade colocadas pelo governo, mas não existiram candidatos 

para os lugares. Não perdemos do horizonte a criação destas equipas, por serem muito 

necessárias à Instituição.

Os trabalhos de manutenção propriamente ditos foram efetuados e resolvidos dentro da 

normalidade, o que consistiu maioritariamente em resolver situações devidas a má utilização 

ou pouco cuidado na utilização dos equipamentos ou das infraestruturas.

Pretende-se continuar em 2022 o trabalho não finalizado e programado para 2021, sempre 

numa perspetiva de disponibilizar melhores condições aos nossos utentes e técnicos da 

instituição, sempre prontos para responder a desafios imprevistos que possam fazer a 

diferença para as pessoas que os irão utilizar.
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Gestão da Frota

A frota automóvel existente na Misericórdia de Albufeira visa assegurar a mobilidade dos 

nossos utentes para realização das suas atividades, como permite aos serviços centrais 

desenvolver todas as atividades de suporte às Resposta Sociais. Para esse efeito, tivemos ao 

nosso dispor a frota apresentada a seguir.

Frota

Nº 

Viat.

Nº 

Viat.

R. Mégane 1 Mercedes Sprinter 1

D. Lodgy 1 Toyota Hiace 3

R. Captur 1 Peugeot Partner 1

R. Kangoo Curta 3 Seat Ibiza 1

R. Kangoo Longa 1

Ford Transit 3 

Lugares, Longa 

teto alto

1

Mercedes Citan 2

Ford Transit Cabine 

Dupla com Caixa 

aberta

1

Renault Trafic 2 Iveco 35 Lugares 1

Renault Master 1 Fiat 1

Nº Total de Viaturas 12 10

Total 22
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Com o progressivo retomar da atividade, no início do segundo semestre de 2021, observou-

se um aumento pouco significativo, do número de quilómetros percorridos pelas viaturas, 

comparativamente ao ano anterior.

Com o início do ano letivo, o retomar das atividades dos utentes e a reabertura do Centro 

de Dia fizeram com que o último trimestre do ano apresentasse uma atividade normalizada, 

com exceção do transporte para o Fórum Socio-Ocupacional, localizado em Paderne, que 

não reabriu em 2021.

Valor com Manutenção / Ano
Ano Valor

2019 (21 Viaturas)      21 658,53 €   

2020 (21 Viaturas)     23 226,49 €   

2021 (21 Viaturas)      19 455,20 €   

Em 2021 conseguiu-se uma redução de 16% nos custos de manutenção das viaturas, alcançando 

assim o objetivo de redução dos custos, como planeado, em virtude de se tido uma melhor 

utilização das viaturas e uma nova forma de abordar a manutenção.   No entanto, com o 

avançar de quilometragem, a realizar pelas viaturas, o valor da manutenção no futuro vai 

tender para uma subida expectável, por necessidade de substituição inevitável de alguns 

órgãos mecânicos devido ao seu desgaste.

Valor com Combustível / Ano
Ano Valor

2019 43 230,63 €

2020 27 866,64 € 

2021 32 036,99 €

Existiu um incremento de 13% nos custos com o combustível, forçado pelo brutal aumento do 

preço, que aconteceu em 2021, para além do aumento verificado no número de quilómetros, 

mais concretamente, 3 809 km face a 2020. Este acréscimo deveu-se, em grande parte, à 

reabertura do Centro de Dia, localizado nos Olhos de Água. Estes dois fatores são responsáveis 
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pelo aumento dos custos com o combustível.

Km’s percorridos pela frota
Ano Valor

2020  261 475

2021 265 284

 

Por último, o objetivo da redução da pegada de carbono da instituição é uma realidade. A 

aprovação da candidatura ao PRR para a Mobilidade Verde trás para a frota da instituição a 

primeira viatura 100% elétrica. Esta viatura será colocada ao serviço do Apoio Domiciliário, 

em 2022. Este é o início de caminho necessário, pelo que em todas as aquisições futuras serão 

efetuadas com base no mesmo princípio.

Continua a ser objetivo da instituição a aquisição de um veículo de maior volumetria, para o 

transporte e distribuição da alimentação e roupa a todas as respostas sociais. O objetivo não 

foi concretizado em 2021, mas continua-se a persegui-lo, por forma a otimizar ainda mais as 

rotas, prevendo-se já o aumento da atividade até ao final de 2022.

Serviços de Lavandaria 

Respostas 
Sociais Roseiral Casa 

da Paz Gaivota São 
Vicente S.A.D Cozinha Centro 

de Dia Doações Total

Kg 42 455.33 6 981.25 4 767 17 370.00 967.39 480.45 725 120 73 866.42

% de 
Lavagem

57.48% 9.45% 6.45% 23.52% 1.31% 0.65% 0.982% 0.16% 100%

O aparecimento da pandemia no final de 2019, com maior incidência em Portugal a partir do 

final do primeiro trimestre de 2020, obrigou a que se repensasse a forma de fazer os serviços 

para se cumprirem as diretrizes emanadas da DGS e os demais normativos publicados, assim 

como as regras de boas práticas existentes. 

Deste modo, iniciou-se uma transformação do interior da lavandaria, no final do último 

trimestre de 2020, com a qual se criou um circuito de entrada da roupa suja e um circuito 
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de saída da roupa limpa independentes. Também se implementou a utilização de novos 

contentores fechados para o transporte da roupa limpa das respostas sociais, minimizando 

em muito as contaminações que podiam vir a ocorrer.

A implementação destas duas estratégias estiveram na base da transformação de fundo na 

forma de gerir a lavandaria, que passou a ser um serviço central, funcionando para toda a 

instituição, para além de começar a ter indicadores de gestão.

Com a atividade normal alterada pela pandemia, conforme já abordado e por consequência 

dos surtos, foi necessário abrir uma lavandaria de retaguarda, nos Pirilampos, por forma 

a mitigar a elevada demanda de roupa. Com a abertura desta lavandaria de retaguarda 

conseguiu-se dar resposta a toda a roupa dos utentes que se encontravam com covid-19, 

mantendo-se  a lavandaria do Roseiral unicamente para a roupa não contaminada. 

Recorreu-se ainda a uma terceira entidade para lavar a roupa de cama e de banho das 

respostas onde existiam surtos, o que representou cerca de 1.4 toneladas. Deste modo, 

conseguiu-se ter sempre á disposição das respostas sociais os meios de roupa que tinham 

necessidade. Este período durou até ao final de fevereiro ou princípio de março, após o qual 

se seguiu rumo à normalidade.

De abril para a frente conseguiu-se dar resposta a todas as necessidades, bem como 

estabelecer planos de contingência, sempre que necessário, em articulação com as respostas, 

fazendo-se o tratamento da roupa, que representou quase 74 tonelada, até dezembro.

Pretende-se prosseguir com o compromisso de continuar a monitorizar a execução e ter 

indicadores mais precisos, por forma a otimizar ainda mais os procedimentos estabelecidos 

e a continuar a ter um diálogo continuo e cuidado com todas as respostas sociais, sempre 

numa procura constante de melhoria do serviço em prol dos utentes.
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Serviços de restauração coletiva

Desde 2012 que a Misericórdia de Albufeira definiu uma estratégia de gestão, no que 

concerne á prestação dos serviços de restauração aos utentes e colaboradores, os quais 

foram concessionados à SERUNION que é empresa de restauração coletiva. A prestação 

de serviços realiza-se nas instalações na Instituição, num único espaço equipado para o 

efeito, a cozinha no equipamento do Roseiral. Todas as outras cozinhas foram encerradas 

e transformadas em copas de serviço e refeitórios para utentes e colaboradores, ficando 

apenas a funcionar as cozinhas para trabalhar os processos de autonomização dos utentes, 

nas casas de acolhimento a Gaivota e a Cegonha. Este regime de gestão é misto, uma vez 

que o espaço, equipamentos e os recursos humanos são da responsabilidade da Instituição, 

sendo da responsabilidade da empresa concessionária a coordenação da operação, gestão 

das ementas e fornecimento dos bens alimentares, assim como todo o processo de higiene 

e segurança alimentar. 

Atualmente, sai desta cozinha toda a alimentação para os oito dos equipamentos da 

Instituição, com as várias respostas sociais e os mais variados tipos de utentes e funcionários, 

necessidades especificas derivadas à faixa etária ou à condição de saúde, assim como 

de opções culturais. Foram no total 369 344 refeições confecionadas e devidamente 

acondicionadas para entrega nos vários refeitórios da Instituição, no ano de 2021. Este 

valor apresenta uma diminuição de 9,03% face a 2019, consequência da redução da atividade 

imposta pela situação pandémica que se viveu ao longo destes dois anos, conduzindo à 

redução da atividade por suspensão de atividades impostas pelas medidas do governo.  A 

área que sofreu maior quebra foi a Educação e Formação e todas as respostas de dia, como 

se pode constatar no gráfico abaixo. 

 -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000  300 000  350 000  400 000

Creche Tempos de Infancia

Centro Inf. Quinta dos Pardais

Gaivota

São Vicente

Bússola

Casa da Paz

Roseiral

Cantina Social

Refeições aos Utentes

Creche Tempos de
Infancia

Centro Inf. Quinta
dos Pardais Gaivota São Vicente Bússola Casa da Paz Roseiral Cantina Social Refeições aos

Utentes
2021 12 002 32 893 43 097 54 684 1 949 27 062 137 639 20 696 330 022

2020 9 216 28 971 47 483 54 242 2 954 30 282 139 951 17 432 330 531

2019 14 348 44 559 51 314 51 024 4 904 32 962 149 071 14 600 362 782

Evolução do consumo de refeições dos utentes pos estabelecimento 
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Na área de acolhimento residencial para crianças e jovens os números também diminuíram, 

mas deveu-se ao facto de termos estado em obras de requalificação no lar, pelo que estiveram 

suspensas as admissões. É ainda  de realçar que só em julho e de forma muito gradual, é 

que se retomaram as atividades do Centro de Dia, para além de não ter existido qualquer 

atividade com o Fórum Socio- Ocupacional em Paderne.

Por outro lado, podemos constatar o aumento das refeições para a cantina social, face a 

2019, em 41,75% e, face a 2020, em 18,72%. Estes aumentos foram devidos ao alargamento 

do protocolo, em virtude do aumento de pedidos de apoio por pessoas sem condições de 

habitabilidade. 

No entanto, verificou-se um aumento de 12,08% no número de refeições confecionadas para 

os colaboradores, o que se deveu ao acréscimo dos recursos humanos, que está relacionado 

com a boa utilização das medidas ativas de emprego do IEFP, que permitiram reforçar os 

quadros de pessoal durante o combate covid-19.

 

Ao longo do ano de 2021, pretendeu-se dar continuidade ao trabalho de melhoria da qualidade 

de vida dos utentes, através de hábitos de alimentação saudável, assim como satisfazer as 

necessidades de uma alimentação equilibrada e saudável aos colaboradores.
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Pela diversidade e vulnerabilidade do perfil dos nossos utentes, a alimentação é uma 

preocupação e um desafio constante para a instituição. Temos um público sénior com num 

estado avançado de envelhecimento ou são portadores de doenças crónicas e degenerativas, 

uma população portadora de multideficiências e com problemas de saúde mental, todos 

a necessitarem de refeições com textura adequada e de dieta. Em simultâneo temos um 

elevado número de uma população muito jovem, a qual requer outras especificidades na 

alimentação.

Importa reforçar que todo o trabalho é feito em estreita articulação entre as duas entidades, 

a Misericórdia de Albufeira e a Empresa SERUNION, sendo que é da responsabilidade da 

Misericórdia de Albufeira garantir a qualidade dos serviços de alimentação prestados aos seus 

utentes e, para isso e ao longo do ano de 2021, procedemos a algumas alterações internas. 

Foi atribuída a responsabilidade de supervisão dos serviços e gestão da equipa na cozinha 

ao responsável do Departamento dos Serviços Operacionais Centrais (DSOC) e foi reforçada 

a equipa de nutrição, com a contratação de mais um nutricionista após términus do estágio 

profissional. Também foram reforçados os procedimentos de controlo e supervisão em 

articulação com as direções técnicas. 

A maior dificuldade em 2021 e nos anos anteriores foi conseguir estabilizar a equipa de 

cozinheiros, ajudantes de cozinha e copa, assim como fazer face ao grande desgaste dos 

equipamentos da cozinha, os quais estão a necessitar de uma profunda reforma e de um 

investimento em soluções mais eficazes e sustentáveis. 

Com a retoma da atividade e a perspetiva de crescimento da Instituição para o próximo ano 

com o novo equipamento nos Olhos de Água, urge repensar o modelo existente e tornar 

a operação mais eficiente, sempre com o foco na qualidade da prestação do serviço e na 

promoção da alimentação saudável, como forma de estar e viver. Neste sentido é imperioso 

apostar na formação das pessoas nesta área especifica e reformular procedimentos internos.
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Inovação e Eficiência Energética

O propósito da introdução de objetivos de Eficiência Energética não foi um princípio de 

intenções. É uma atividade que procura melhorar e racionalizar o consumo das diversas 

fontes de energia e de águas, para se conseguir uma redução dos custos energéticos e se ter 

uma diminuição da nossa pegada ecológica.

Em 2021 conseguiu-se realizar maioritariamente os objetivos propostos, mais concretamente:

• No âmbito dos Estudos e Projetos de Requalificação do Património foram 

contempladas em sede de projeto de especialidades todas as especificidades 

necessárias para que os edifícios cumpram com o determinado pela legislação, no que 

concerne às grandes requalificações, como é o exemplo do antigo hospital concelho, 

da ampliação do Roseiral e da requalificação dos apartamentos Rainha Dona Leonor. 

Estes 3 edifícios vão cumprir com as Normas NZEB, obrigatórias para as grandes 

requalificações, ficando com isolamento térmico, por forma a diminuir o consumo 

de energia, com  a instalação de um sistema de ventilação, por forma a assegurar a 

constante renovação do ar e a instalação de sistemas de energias renováveis, tanto 

na produção de energia como de água quente.

Com estas medidas cumpre-se com o definido na legislação e normativos e torna-

se possível a candidatura a linhas de financiamento de projetos europeus, do PRR e 

outras, que venham a surgir para o efeito, sem qualquer tipo de penalização.

• Na requalificação das respostas sociais, mais em concreto a Casa da Paz, instalou-

se painéis solares térmicos para o aquecimento da água, com capacidade de 600 

L, conseguindo-se eliminar definitivamente a utilização do gás, reduzir os custos 

energéticos e melhorar a segurança de pessoas e bens.

• Ainda Casa da Paz em Paderne, construíram-se dois circuitos de água, o primeiro para 

banhos e copa, o segundo para rega e lavagem de pátios. Desta forma fez-se um 

aproveitamento da água e reduziu-se a fatura da mesma.

• O polo de produção de energia não foi realizado. Existe já uma área identificada para 

a instalação do mesmo. A não concretização deste objetivo deve-se unicamente à 
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espectativa da saída de candidaturas para linhas de financiamento que incluam 

a instalação destes polos de produção de energia em 2022, que farão com que a 

Instituição fique completamente autónoma na gestão dos mesmos.

• Por último, nos transportes o objetivo foi concretizado. Através de uma candidatura 

ao PRR para a Mobilidade Verde, foi aprovado um financiamento para a aquisição de 

uma viatura 100% elétrica.

Os objetivos concretizados não são o fim, mas o princípio de todas as linhas orientadoras no 

desenvolvimento de políticas e medidas na transformação do edificado da Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira. 
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Departamento de Saúde e 
Nutrição
Toda a área de intervenção da Misericórdia de Albufeira é na área social, com exceção da 

intervenção na Casa da Paz, a qual é dirigida á população com problemas de saúde mental, 

promovida através do Despacho Conjunto 407/98, de 18 de junho.  Contudo, o agravamento 

do estado de saúde dos nossos utentes, assim como da população em geral que procura 

os nossos serviços, tem obrigado a uma estratégia de reforço da equipa multidisciplinar na 

área da saúde e reabilitação por forma a prevenir e reabilitar as capacidades funcionais dos 

utentes nas várias respostas sociais. 

A Instituição tem reforçado ao longo dos anos o investimento nesta área de atuação como 

forma essencial para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utentes, em especial 

na área sénior. Através do reforço do contrato com a empresa que presta os serviços de 

medicina e enfermagem, em que o papel do enfermeiro coordenador foi vital ao longo do 

ano de 2021, não só para o bom cumprimento dos objetivos planeados nos planos individuais 

do utente, mas essencialmente no combate á pandemia.   Temos atualmente uma equipa 

com Médico, enfermeiro coordenador e cinco enfermeiros a prestar serviço nas seguintes 

respostas sociais; da saúde mental na Casa da Paz, no Lar Residencial S. Vicente, em todas as 

respostas sénior nas residenciais, no domicílio e centro de dia, assim como na preparação de 

medicação na casa de acolhimento de crianças e jovens.

A esta equipa externa junta-se uma equipa interna que passou de 1 fisioterapeuta em 2012, 

para oito técnicos todos em extra acordo, na área do conhecimento multidisciplinar das 

ciências da saúde: 2 fisioterapeutas, 1 terapeuta da fala, 2 técnicos de reabilitação, 2 técnicos 

ocupacionais e 2 nutricionista no trabalho direto aos utentes nas respostas sociais atrás 

enunciadas. 

O contexto pandémico iniciado em 2020 e que ainda se mantém, condicionou a planificação e a 

prestação dos cuidados prestados pela equipa multidisciplinar, afetando, consequentemente, 

a concretização dos objetivos previamente definidos que motivaram uma atuação mais 

reativa do que proativa, por parte de toda a equipa. 
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Efetivamente, houve necessidade de acompanhamento e adaptação permanentes, face à 

evolução da situação pandémica global, local e da própria instituição, adequando, alterando e 

reorganizando prioridades e procedimentos a cada momento, de acordo com as orientações 

que foram sendo emanadas pela DGS, visando a salvaguarda da saúde e bem-estar dos 

utentes.

Durante este período manteve-se a preocupação em minorar o risco de infeção dos utentes 

por SARS-CoV-2, assim como os efeitos do isolamento social, envolvendo utentes e familiares 

no processo de retoma progressiva das visitas, fazendo-os compreender a necessidade e 

importância de avanços e recuos em função do contexto epidemiológico.

Manteve-se também, até à reabertura do Centro de Dia, a realização de visitas e a prestação 

de cuidados ao domicílio, em função das necessidades dos utentes, minimizando as suas 

limitações e dificuldades pré-existentes ou agravadas pela pandemia.

Conclui-se que é absolutamente necessário um novo olhar por parte do governo no que 

respeita á comparticipação do valor por utente, o qual não reflete o custo efetivo do 

utente com os cuidados de saúde necessários, os quais o serviço nacional de saúde não tem 

capacidade de dar em tempo útil. Novas formas de trabalho em rede e articulado, novas 

formas de financiamento da saúde no setor social são os desafios futuros.
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Cuidados Médicos e de Enfermagem

Para além da manutenção dos cuidados de prevenção e deteção precoce de casos positivos 

através da vigilância de sinais e sintomas, da testagem periódica e do isolamento profilático, 

foram desenvolvidas ações de informação e sensibilização junto dos colaboradores e utentes, 

relativamente à importância da vacinação contra a covid-19, promovendo a maior cobertura 

vacinal possível.  

A retoma das consultas médicas de especialidade e dos exames complementares de 

diagnóstico no exterior, foi também ela condicionada pela variabilidade da situação pandémica, 

sendo estes procedimentos realizados mediante a avaliação do risco e a articulação com as 

respetivas unidades de saúde.

Neste contexto, a concretização dos objetivos definidos para 2021 foi, mais uma vez, 

condicionada pela covid-19, não só pelos constrangimentos inerentes, mas essencialmente 

pela exigência dos esforços necessários para dar uma resposta diária adequada à evolução 

da situação pandémica. 
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Promoção de cuidados de saúde multidisciplinares integrados

A articulação e colaboração entre os diferentes elementos da equipa multidisciplinar existe 

e intensificou-se durante o último ano, visando a resolução dos problemas e a promoção da 

saúde e bem-estar dos utentes. No entanto, as múltiplas exigências e solicitações ocorridas 

neste período, acrescida dos vários episódios de isolamentos profiláticos, impossibilitaram a 

implementação de um novo modelo de intervenção integrado tal como idealizado.  

Redução das implicações da pandemia no bem-estar e saúde dos colaboradores e utentes

O desconhecimento existente acerca das reais consequências para o bem-estar físico e 

psicológico de colaboradores e utentes desta pandemia, impossibilitou uma avaliação cabal 

da gestão da mesma. Contudo, foram desenvolvidos todos os esforços para implementar 

medidas que aumentassem o nível de resposta da instituição à pandemia.

Para a prossecução deste objetivo, a articulação com a Autoridade de Saúde Local e com a 

Administração Regional de Saúde foi crucial para a realização tão precoce quanto possível 

da vacina contra a covid-19, bem como da vacina contra a gripe sazonal, acompanhando o 

processo nas suas várias etapas, de acordo com as prioridades e os diferentes esquemas 

vacinais, por forma a garantir uma grande cobertura vacinal, que neste momento se situa 

em torno dos 95%.

Foram desenvolvidas junto dos colaboradores, um conjunto de ações de informação e 

sensibilização, de forma permanente ao longo do ano e de acordo com a flutuação da 

situação epidemiológica, procurando assegurar que não se descuravam ou aliviavam as 

medidas de controlo de infeção, com reforço constante da necessidade de segurança nos 

contatos extralaborais.  

A vigilância da saúde dos colaboradores implicou o esclarecimento de dúvidas e o 

fornecimento de auxílio na articulação com as Autoridades de Saúde, garantindo o correto 

acompanhamento das situações.



85
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Articulação com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA)

O contexto pandémico impossibilitou qualquer tipo de iniciativa de criação de uma parceria 

de proximidade, uma vez que também o CHUA fez derivar grande parte das suas atenções 

para a resposta à pandemia.

Persiste ainda alguma incerteza relativamente ao futuro, no que concerne ao fim da pandemia 

e à forma como nos iremos adaptar perante as exigências de uma, mais que provável, 

covid-19 endémica. Procuraremos encerrar este capítulo, assegurando a implementação 

e o cumprimento das medidas que vierem a ser preconizadas pelas autoridades de saúde, 

retomando os objetivos que ficaram pendentes, com redobrada motivação e empenho, 

tendo em vista o incremento da qualidade dos serviços de saúde prestados aos utentes.

Reabilitação Física e Funcional

Os cuidados na área da Reabilitação são assegurados por uma equipa multidisciplinar, 

constituída por técnicos da área da Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicomotricidade, que 

se encontram alocados a diferentes respostas sociais. 

O ano de 2021 adivinhava-se promissor e esperançoso, mas mostrou-se desafiante e 

complexo, sobretudo para a área da saúde, o que exigiu da equipa de reabilitação uma maior 

resiliência para manter o foco perante as adversidades que foram surgindo, assumindo um 

papel fulcral, no apoio a quem mais precisa, tendo em conta o contexto pandémico atual.

Para 2021, delinearam-se dois grandes objetivos que guiaram a prática desta área de 

intervenção. 



86
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Prevenção e reabilitação

Em retrospetiva, verificou-se um decréscimo no número de sessões individuais efetuadas, 

relativamente ao número de sessões inicialmente previstas. Tal pode ser explicado pela 

diminuição do número de técnicos que estavam contemplados para a efetivação das 

mesmas, aquando da realização do plano, bem como pela necessidade de reforçar as 

equipas no terreno, com elementos da equipa técnica, de modo a priorizar a organização e 

concretização das atividades básicas e otimiza a prestação de cuidados aos utentes.

Na ERPI Roseiral e no Lar Residencial São Vicente tornou-se imprescindível repensar a 

abordagem terapêutica de uma forma mais individualizada e centrada nas reais necessidades 

dos utentes, dado os surtos por covid-19 sentidos em ambas respostas sociais. Na maioria 

dos utentes evidenciou-se um agravamento, não só das condições de saúde mentais e 

sociais, como também da deterioração motora e funcional, o que desafiou a equipa para 

um trabalho de reabilitação e manutenção que visou potenciar mais ainda as capacidades 

individuais de cada utente. 

Durante 2021 ainda se verificou um maior grau de dependência dos novos utentes que foram 

admitidos nas Respostas Sociais, o que evidenciou a necessidade de equipas multidisciplinares 

no terreno, de modo a proporcionar aos utentes respostas diferenciadas, de acordo com as 

suas problemáticas. 

Relativamente às atividades lúdico-terapêuticas, estas também sofreram alterações na sua 

dinâmica, não só pelas orientações emitidas pela DGS, como também pelas necessidades 

específicas que caracterizam a população-alvo atual. Assim, surgiu a necessidade de 

reorganizar as sessões, reduzindo o número de participantes, o que permitiu conciliar 

interesses individuais e ao mesmo tempo trabalhar o active aging, com vista à promoção da 

qualidade de vida e a assegurar o bem-estar dos utentes.
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Promoção da saúde e da atividade física

Nos últimos anos e para a população em geral, a prática de atividade física evidenciou-

se como uma prioridade, com vista à promoção da saúde e do bem-estar. Neste sentido 

e de forma a utilizar os recursos existentes na instituição e na comunidade, pretendeu-se 

promover estilos de vida mais saudáveis através desta prática. 

A classe de Pilates Clínico para a população não foi retomada como previsto em plano, devido 

às restrições implementadas pela DGS. No entanto deu-se início a uma classe para os utentes 

de Centro de Dia, realizada de forma semanal nas suas instalações. No 4º trimestre os utentes 

do Lar Residencial São Vicente retomaram algumas atividades de carácter desportivo na 

comunidade, o que se evidenciou de extrema importância, sobretudo para o seu bem estar 

psicológico.

Importa referir que foram realizadas várias abordagens on the job, com o intuito de 

sensibilizar os colaboradores para os cuidados a ter em conta durante a realização das 

tarefas, nomeadamente durante os cuidados prestados aos utentes, salvaguardando a sua 

própria segurança e capacitando-os para se sentirem confiantes na realização das mesmas. 

E, ainda, numa tentativa de se prestar um apoio diferenciado e uma orientação adequada 

internamente a cada resposta social, destinou-se um técnico desta área que visa capacitar os 

novos colaboradores, aquando da sua integração laboral nas Respostas Sociais.

Solidariedade, coragem, superação, resiliência, dedicação e empenho  foram as ações-chave 

para o sucesso da concretização das atividades propostas pela equipa de reabilitação. Com o 

cumprimento destes objetivos, garantiu-se o bem-estar, o que contribui para a melhoria da 

qualidade de vida dos utentes e colaboradores.
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Alimentação e Nutrição

O ano de 2021 foi à semelhança de 2020 um ano de desafios e incertezas devido à pandemia 

por covid-19. Durante este ano atípico, o serviço de alimentação e nutrição procurou ajustar e 

adaptar a sua intervenção às novas realidades de cada resposta social, assegurando a oferta 

de refeições nutricionalmente adequadas aos diferentes grupos populacionais da instituição.

Gestão de ementas e prescrição de dietas

No decorrer do ano de 2021, esta foi a atividade que assumiu o maior crescimento, com 

uma taxa de execução global de 146%. Para tal, contribuíram diversos fatores tais como a 

necessidade constante de adequar as dietas às necessidades reais de cada utente e o processo 

de articulação com a Casa de Acolhimento A Cegonha no âmbito da gestão alimentar. 

Foi efetuado um trabalho muito próximo junto da equipa da cozinha central com o objetivo 

de uniformizar, padronizar e identificar as diferentes dietas. No decorrer do mês de março 

iniciou-se o processo de empratamento individual, devidamente identificado, de todas as 

dietas pastosas destinadas aos utentes da ERPI. Com esta alteração de procedimento 

conseguiu-se garantir, não só um controlo mais eficaz no processo de distribuição destas 

dietas, mas também um maior rigor no processo de monitorização da ingestão alimentar.

No início do segundo semestre de 2021, iniciou-se o processo de articulação com a Casa 

de Acolhimento A Cegonha no âmbito da gestão alimentar desta Resposta Social. Foram 
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elaboradas um total de 334 ementas e foi realizado um trabalho formativo junto das utentes, 

no âmbito da gestão de orçamento alimentar e treino de competências culinárias.  

Avaliação do estado nutricional dos utentes

Em 2021, foram realizadas 362 avaliações, o que representa uma taxa de execução global 

de 105% face ao proposto. Contudo, surgiu a necessidade de reorganizar os períodos de 

avaliação inicialmente propostos para cada uma das diferentes áreas, devido ao surto de 

covid-19 que afetou os utentes da ERPI e, após o qual, foi realizada uma avaliação nutricional 

extra de forma a detetar e intervir precocemente nas perdas ponderais mais significativas. 

Formação de colaboradores e utentes

A aposta na formação alimentar diferenciada tem apresentado um crescimento significativo 

a cada ano que finda. Em 2021, contribuíram para este crescimento as formações realizadas 

com os utentes beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

(PO APMC) e a colaboração com a Casa de Acolhimento a Cegonha no âmbito do treino de 

competências das utentes afetas a esta Resposta Social. 





ATIVIDADES OPERACIO-
NAIS
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A Misericórdia de Albufeira tem uma atuação num conjunto alargado de áreas de atuação, que 

ao longo dos seus 522 anos de existência foi adequando às necessidades da comunidade. Em 

2021, por força da reorganização dos serviços e do crescimento da atividade com respostas 

sociais, verificou-se a necessidade de proceder a uma melhor organização de todos os 

serviços que prestamos. 

Esta necessidade vai de encontro com a implementação do Sistema da Qualidade na Instituição, 

e o trabalho iniciado vai ter continuidade para o próximo ano, o que se pode consubstanciar 

ainda em alterações que queremos estabilizar até ao final de 2022. A lógica organizacional 

assenta em 6 áreas de intervenção: Educação e Formação, Emergência Social e Risco, Saúde 

Mental, Deficiência, Sénior e Projetos. Todas respostas nestas áreas de atuação funcionam 

em equipamentos físicos que estão dispersos pelo concelho de Albufeira, com as equipas 

de recursos humanos necessárias e de acordo com os acordos de cooperação estabelecidos 

com as tutelas de cada área de atuação, em articulação com os serviços centrais partilhados 

na sua ação diária.

A área da Educação e Formação responde às necessidades da comunidade com soluções 

educativas e formativas, assim como de apoio à família, na conciliação entre a vida pessoal 

e familiar. Atualmente a Instituição tem quatro respostas concretas nesta área de atuação: 

A Creche Tempos de Infância na freguesia na Guia, a Creche e a Educação Pré-Escolar do 

Centro Infantil Quinta dos Pardais na freguesia de Albufeira e Olhos de Água e na mesma 

freguesia o Centro de Formação Profissional, certificado pela DGERT e pela DGADR para as 

18 áreas de formação. 

A área da Emergência e Risco responde á população que apresenta maiores fragilidades e 

que por variados motivos se pode encontrar numa situação de perigo ou risco. Propomo-

nos, através de soluções de resposta imediata, atacar o problema para, em conjunto com as 

pessoas e as equipas multidisciplinares, construir soluções de autonomização. Esta área está 

divida em três subáreas, em função do público a que se destina, mais concretamente:

• Crianças e Jovens em Risco com duas respostas, uma de acolhimento residencial com 
a Casa A Gaivota e um Centro de Acolhimento Familiar e Aconselhamento Parental 

Departamento de Intervenção 
Social
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no Espaço Em Con_tato para acompanhamento às crianças e suas famílias. Ambas as 
respostas estão na freguesia de Albufeira e olhos de Água. A Casa os Pirilampos que 
se encontra na freguesia de Ferreiras e que foi desativada este ano, mas que, face ao 
momento que nos encontramos de pleno conflito e guerra, irá beneficiar de obras 
para se fornecer mais uma resposta de emergência para as famílias ucranianas.

• Vítimas de violência doméstica, para o qual respondemos a nível nacional com uma 
casa abrigo, que se traduz numa resposta de acolhimento para mulheres e seus filhos 
vítimas de violência doméstica.

• Pobreza e Exclusão Social, para a qual respondemos à comunidade mais vulnerável 
com necessidades básicas como alimentação, roupa, habitação e emprego, entre 
outras. Para levarmos a cabo a nossa missão assente nas 14 obras da Misericórdia 
trabalhamos em rede na Instituição e na comunidade com uma equipa multidisciplinar 
no Gabinete de Inserção Social, que se localiza na freguesia das Ferreiras e que presta 
os seguintes serviços: o Serviço de Atendimento e Aconselhamento Social, a Ajuda 
Alimentar, o Programa Incorpora, a Aldeia do SANACAI e a Loja Social o Baú dos 
Mimos que se encontra temporariamente encerrada. Ainda nesta área formalizamos 
protocolo para iniciar em abril de 2022 uma nova resposta social para a população 
sem abrigo, os Apartamentos Partilhados Viagem de Ontem para Amanhã (VOA). 

A área da Saúde Mental responde à comunidade de Albufeira e de toda a Região do Algarve, 

no que diz respeito à problemática da saúde mental de pessoas adultas estabilizadas e 

encaminhadas pelos serviços de psiquiatria. Consiste em duas respostas, uma de acolhimento 

residencial, a Unidade de Vida Apoiada, e a outra de resposta de acompanhamento diário 

com atividades, o Fórum Sócio Ocupacional, na freguesia de Paderne.

A área da Deficiência responde à comunidade com soluções de acolhimento residencial, 

através do Lar Residencial S. Vicente e os seus Ateliers Ocupacionais, soluções de capacitação 

para o trabalho e sua integração profissional através da Unidade de Reabilitação Profissional 

A Bússola e o Centro de Recursos A Bússola. Todas estas respostas se localizam na freguesia 

de Albufeira e Olhos de água. 

A área Sénior responde á população idosa e suas famílias com três tipos de serviços 

diferenciados, em função das suas necessidades, num equipamento localizado na freguesia 
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de Albufeira e Olhos de Água, o Roseiral: a resposta de acolhimento residencial na Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, no domicílio de acordo com as necessidades específicas de 

cada individuo através do Serviço de Apoio Domiciliário e a resposta de acompanhamento 

diário para combater o isolamento social o Centro de Dia.

A área de Projetos é uma área de intervenção transversal às problemáticas e vem reforçar 

as áreas de intervenção anteriormente descritas, para resolução de problemas sociais que 

subsistem e que as respostas típicas tem dificuldade em conseguir dar resposta ou, ainda, 

para áreas que a Misericórdia ainda não tenha intervenção. Aqui estamos sempre muito 

atentos aos avisos de candidaturas que vão surgindo, seja de financiamento público ou no 

âmbito da responsabilidade social das empresas. Ao longo do ano de 2021, desenvolvemos os 

seguintes projetos: 

• Por convite do Município de Albufeira, com financiamento do FSE e acompanhamento 
do Instituto da Segurança Social, o Contrato Local de Desenvolvimento Social – 
4ª Geração, Albufeira GerAção, localizado no Espaço Em Con_tato, a freguesia de 
Albufeira e Olhos de Água.

• No âmbito de candidatura às Parcerias para o Impacto com o Município de Albufeira 
como Investidor Social, a Oficina Ecológica de Cooperação Social, ECOS, localizado 
na freguesia das Ferreiras.

• Por convite do Instituto de Emprego e Formação Profissional para promover o 
ajustamento entre a oferta e a procura no âmbito do mercado de trabalho, o Gabinete 
de Inserção Profissional, GIP, na freguesia de Albufeira e Olhos de Água. 

• No âmbito de candidatura de consórcio ao ERASMOS 3+, estamos a representar 
Portugal, juntamente com a Universidade do Algarve num projeto para criar um 
curriculum inovador para chefe de cozinha na área social e da saúde, o NECTAR.

Importa referir que em 2021 foram desenvolvidos trabalhos para que as lacunas identificadas 

na rede social local e supraconcelhia fossem supridas com a colaboração da Misericórdia 

de Albufeira. Neste sentido estamos a concretizar vários projetos para englobar no Plano 

Estratégico a 2013.
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A intervenção na Área da Educação e Formação da Misericórdia de Albufeira tem como 

destinatários as crianças e a população adulta, e desenvolve-se em três respostas distintas: 

duas Creches, um Jardim de Infância e um Centro de Formação Profissional.

 

Hoje em dia, para além de uma necessidade, a Creche é um direito de todas as crianças, 

independente da classe social, gênero ou cor. A Educação Infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica, segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, e tem como finalidade o 

desenvolvimento integral de crianças dos zero aos seis anos de idade, em Creches e Jardins 

de Infância, compreendendo aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. 

Apesar de ser muitas vezes partilhada a ideia da Creche e do Jardim de Infância serem 

praticamente a mesma coisa, há algumas diferenças cruciais que se devem ter em conta. 

Embora a missão de ambas seja promover as primeiras experiências educativas, o foco de 

atuação diverge em função da idade das crianças.

As Creches em Portugal são estabelecimentos regulamentados pelo Instituto da Segurança 

Social e podem ser de instituições privadas ou de Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS). Uma Creche é uma resposta destinada a crianças com idades entre os 4 meses 

e os 3 anos de idade e é aí que as suas atividades influenciam as primeiras aprendizagens 

da criança. É onde se estimula o desenvolvimento global da criança através de atividades 

diversas e se promovem as suas primeiras interações, quer com outros adultos quer com 

outras crianças.

Educação e Formação
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É como refere Eduardo Sá: “é proibido que os pais imaginem que a Creche serve para aprender 

a ler e contar. Ela é útil para aprender a descobrir os sentimentos, aprender a imaginar e a 

fantasiar. Para aprender com o corpo, com a música e com a pintura. E para brincar! Uma 

criança que não brinque deve preocupar mais os pais do que se ela fizer uma ou outra birra”.

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao 

longo da vida, sendo complementar à ação educativa da família, com a qual deve estabelecer 

estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. Esta 

resposta educativa é fornecida pelos Jardins de Infância, que são regulamentados pelo 

Ministério da Educação e podem ser públicos, privados ou também IPSS e que se destinam a 

crianças entre os 3 a 6 anos de idade. Estes estabelecimentos prestam serviços vocacionados 

para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhes atividades educativas e atividades 

de apoio à família.
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Creche Tempos de Infância

O ano de 2021 na Creche Tempos de Infância foi marcado pela permanência da pandemia de 

covid-19. Quando se pensava que 2021 traria mais liberdade e proximidade com as famílias e 

a comunidade, a situação pandémica piorou no nosso país e, no início do ano, por decreto do 

Governo as atividades letivas presenciais voltaram a ser suspensas, levando toda a comunidade 

educativa a um período de novo confinamento. Após a sua reabertura, no final do primeiro 

trimestre, procurou-se recuperar o tempo perdido de aprendizagens, o tempo para brincar 

e para fazer descobertas próprias de cada idade. Este regresso trouxe novamente a alegria, 

o entusiasmo e a socialização entre os pares. Decorreu de forma tranquila e serena e sentiu-

se uma maior confiança por parte das famílias, que consideraram a Creche um local seguro. 

No início do quarto trimestre retomaram-se as atividades extracurriculares, que vieram 

enriquecer o leque de experiências e complementar o trabalho educativo desenvolvido 

na Creche. O ano também foi marcado por alguma instabilidade na equipa educativa, 

devido a ausências por baixas médicas e isolamentos o que, juntamente com as limitações 

consequentes da pandemia, influenciaram a implementação do plano de atividades.

  

Em 2021 foi implementada a plataforma educativa gratuita Educabiz para todas as famílias, 

que permitiu uma otimização e modernização de processos de gestão e uma simplificação do 

acesso à informação. O acesso em rede aos serviços da instituição também foi uma mais valia 

na organização e partilha de informações com as áreas de gestão da instituição, agilizando 

procedimentos.
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Melhoria da qualidade dos serviços prestados

Sendo a Creche um serviço de atendimento ao público, a qualidade do serviço prestado é uma 

preocupação sempre presente. Neste sentido, deu-se seguimento ao processo de melhoria 

dos serviços prestados na Creche. A uniformização e implementação de procedimentos e 

formulários do processo de candidatura e prestação de serviços, permitiram uma melhoria 

na qualidade do serviço prestado às famílias e comunidade. A equipa da Creche desenvolveu 

competências profissionais através da frequência de ações de formação, o que por sua vez 

conduziu a uma melhor qualidade dos serviços. Proporcionaram-se ações de formação em 

áreas tão importantes como os maus tratos, o atendimento ao público e segurança contra 

incêndios. 

O projeto de requalificação da infraestrutura, que tem parceria da Câmara Municipal de 

Albufeira, encontra-se aprovado e aguarda-se o início da obra. Durante 2021 foram adquiridos 

alguns materiais didáticos que enriqueceram o material lúdico-didático das salas.

Reforço da sustentabilidade da Creche

Reforçou-se a sustentabilidade da resposta social adquirindo comportamentos e práticas 

de poupança e de redução de gastos, sensibilizando a equipa da Creche para as boas 

práticas. A implementação da plataforma educativa Educabiz foi uma das estratégias 

que permitiu uma redução nos gastos, nomeadamente no consumo de papel e outros 

materiais consumíveis. Deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido na boa cobrança das 

comparticipações familiares. A implementação da medida de apoio às famílias no regime da 

gratuitidade influenciou a sustentabilidade da Creche. Verifica-se uma elevada percentagem 

de agregados familiares a beneficiar desta medida, e consequentemente um elevado número 

de comparticipações familiares baixas. Em parceria com as famílias angariaram-se materiais 

lúdico-didáticos, como brinquedos e livros, que enriqueceram o ambiente de sala tornando-o 

mais estimulante.
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Fortalecimento do envolvimento das famílias

A família e a Creche são os dois primeiros ambientes sociais a proporcionar estímulos e 

experiências à criança, tornando-se os principais intervenientes na sua educação. Existir uma 

relação de proximidade e de partilha entre estes dois contextos é por isso fundamental. A 

situação de pandemia tem limitado a aproximação física entre todos e, perante as medidas 

restritivas impostas pela DGS, foi crucial repensar a forma de estreitar as relações entre a 

Creche e a família. A adesão à plataforma educativa Educabiz tornou-se uma estratégia 

para continuar a envolver as famílias e a fortalecer a comunicação e a interação entre toda 

a comunidade escolar. Através desta plataforma digital tem sido possível trocar informação 

entre a Creche e a família, partilhar relatórios diários das rotinas na Creche de forma 

organizada e envolver as famílias nas atividades desenvolvidas com as crianças de um modo 

mais dinâmico.

Em 2022 na esperança de um retomar da normalidade, ambiciona-se ser uma referência na 

comunidade envolvente, com um serviço de qualidade, pautado pelas boas práticas e por 

um espaço novo e renovado. Pretende-se dar continuidade à implementação do processo de 

certificação e reconhecimento da qualidade do serviço.
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Creche do Centro Infantil Quinta dos Pardais

A creche do Centro Infantil Quinta dos Pardais acolheu 72 utentes até aos 3 anos de idade, 

de modo a proporcionar condições para o desenvolvimento integral de cada criança, num 

ambiente de segurança física e afetiva.

O ano de 2021 foi desafiante, sendo necessário ultrapassar diversos constrangimentos 

associados à situação pandémica. No início do ano, com o agravamento do estado pandémico, 

o Estado decretou o encerramento das creches até ao dia 15 de março, o que comprometeu 

o desenvolvimento das atividades letivas e os objetivos planeados. Apesar do confinamento, 

a equipa técnica estabeleceu sempre um contacto constante com as famílias dos utentes 

para acompanhar e verificar as possíveis necessidades das mesmas. 

Durante o período de confinamento, a Creche fez parte da rede de escolas de acolhimento 

para apoio aos filhos de trabalhadores dos serviços essenciais, como são a saúde ou as forças 

de segurança. Acolheu 7 crianças até aos 3 anos de idade, proporcionando os cuidados de 

alimentação, de higiene, descanso e bem-estar a cada criança e minimizando os eventuais 

danos emocionais, através da dinamização de atividades pedagógicas e lúdicas.

Na retoma das atividades presenciais, a Creche beneficiou do reforço do quadro de pessoal, 

através da colocação de três colaboradores do Projeto MAREES (Apoio ao Reforço de 

Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde) promovido pelo IEFP, o que foi fundamental 
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para colmatar as necessidades de bom funcionamento, com o intuito de prestar um serviço 

de qualidade aos nossos utentes. 

Ao longo do ano de 2021, foi necessário rever constantemente o plano de contingência, 

acompanhando as diretrizes da Direção Geral de Saúde (DGS), o que permitiu ajustar as 

medidas consoante a situação pandémica. Os constantes isolamentos profiláticos dos 

grupos tiveram impacto no desenvolvimento das atividades e sobre objetivos planeados, o 

que limitou a execução do plano de atividades previsto.

Melhoria da qualidade dos serviços

De forma a aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado ao nosso público-alvo, foram 

implementados procedimentos e formulários nos processos de admissão e prestação de 

serviços que, resultaram numa simplificação da documentação existente, facilitando o 

preenchimento da mesma pela equipa técnica e de fácil leitura para os encarregados de 

educação. Salienta-se ainda o acesso em rede partilhada com as diferentes áreas de gestão da 

instituição, como meio facilitador de organização e partilha de informações. Prosseguimos no 

desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade, na tentativa de melhorar diariamente a 

qualidade dos serviços prestados. 

Em outubro, a retoma das atividades extracurriculares da Música, Educação Física e 

Psicomotricidade foi uma mais valia para a oferta educativa.

Com o intuito de melhorar continuamente o material didático disponível para promover as 

competências adequadas à faixa etária, foram adquiridos diversos materiais entre os quais se 

destacam os brinquedos de jogo dramático para representação do quotidiano. 

Existiu um reforço da formação contínua dos colaboradores, com a realização de diversas 

ações de formação, tais como a prevenção dos maus tratos, o atendimento ao público e a 

segurança contra incêndios, o que permitiu capacitar a equipa com novas ferramentas para 

o melhor exercício da sua atividade profissional.



104
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Envolvimento das famílias nas plataformas digitais

O ano de 2021 ficou marcado pela implementação de uma nova plataforma digital Educabiz, 

de caráter gratuito para as famílias, o que se revelou como um mecanismo de sucesso para 

promover uma melhor comunicação entre a Creche e as famílias e envolve-las no processo 

educativo, através de um fácil acesso às informações diárias dos utentes, às atividades 

realizadas e às competências adquiridas.

Promoção e divulgação do Centro Infantil

As redes sociais são um meio facilitador de partilha e divulgação das atividades pedagógicas 

realizadas. Após reflexão considera-se que estas deverão ser melhor utilizadas pela equipa 

técnica, no sentido de valorizar as diversas atividades promovidas pela Creche e que, muitas 

vezes, não estão acessíveis à comunidade educativa.

A caminho da sustentabilidade

No caminho para a sustentabilidade, os colaboradores foram sensibilizados para os hábitos de 

consumo. Apesar disso, continua a existir a necessidade de reforçar a importância da redução 

de gastos na gestão dos recursos de bens consumíveis para melhorar a sustentabilidade 

financeira. Outro aspeto preponderante para viabilizar a sustentabilidade, seria a redução 

de dívidas das comparticipações familiares, muitas provocadas por alterações na situação 

financeira das famílias devido à pandemia. 

No que respeita ao regime de gratuitidade, existe uma grande percentagem de utentes que 

beneficiam desta medida, o que na prática resulta em comparticipações familiares baixas 

que influenciam a capacidade de sustentabilidade da Creche. 

O balanço de 2021 permitiu identificar os pontos fortes e fracos da Creche, que poderão ser 

uma ameaça ou uma oportunidade para assegurar o serviço de qualidade que se pretende 

prestar aos nossos utentes.
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Educação Pré-Escolar do Centro Infântil Quinta dos Pardais

A educação pré-escolar do Centro Infantil Quinta dos Pardais acolheu 46 utentes com idades 

compreendidas entre os 3 anos de idade e a idade de ingresso no Ensino Básico de modo a 

promover o desenvolvimento global de cada criança através de aprendizagens significativas 

e diversificadas.

O relatório de atividades de 2021 da creche aplica-se como um todo ao Centro Infantil, 

mais concretamente, nos objetivos relacionados com o aperfeiçoamento da qualidade dos 

serviços, o incentivo ao envolvimento das famílias nas plataformas digitais, a promoção e 

divulgação do Centro Infantil e a sensibilização para a sustentabilidade. Contudo, destacam-

se dois objetivos específicos para a educação pré-escolar: a promoção do gosto pela leitura 

e o fortalecimento do acompanhamento em terapia da fala.

No início do ano verificou-se um agravamento da situação pandémica, tendo sido decretada a 

suspensão das atividades letivas presenciais até ao dia 15 de março de 2021. Com o surgimento 

deste constrangimento foi necessário redefinir o plano de atividades previsto. A equipa 

técnica afeta à educação pré-escolar reformulou as atividades pedagógicas, recorrendo à 

utilização da nova plataforma educativa Educabiz e ao ZOOM para dinamizar, em parceria 

com as famílias, um conjunto de atividades pedagógicas e lúdicas, de modo a minimizar os 

efeitos na saúde mental das crianças que uma nova situação de confinamento acarreta, 

assim como atingir os objetivos propostos no plano de atividades. Durante a semana, as 
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famílias foram desafiadas a realizar atividades, no âmbito do projeto educativo Literatura no 

Mundo e na comemoração de algumas efemérides, e no final de cada semana era realizado 

um encontro via ZOOM, onde existia espaço para partilhas, troca de mimos e atividades que 

envolviam a interação entre pares e educadoras.

Promoção do gosto pela leitura

Foram realizadas diversas atividades que permitiram o contacto com o mundo da literatura 

infantil e tradicional, no âmbito do projeto educativo Literatura no Mundo. Com estas 

atividades foi possível reconhecer a importância da literatura infantil e incentivar o hábito 

de leitura. A importância de ouvir histórias e o contacto com o livro permitiu à criança 

desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. 

 

Numa primeira fase do projeto foram exploradas diversas histórias tradicionais, o que 

originou vários projetos de ação com as crianças, nomeadamente a elaboração de um livro, 

o reconto através de imagens e a alteração do final da história.   

Acompanhamento em terapia da fala 

As crianças em idade pré-escolar beneficiaram de um rastreio para o diagnóstico das 

necessidades no âmbito da terapia da fala. No entanto, não foi possível dar seguimento às 

sessões tendo em conta a ausência prolongada da terapeuta da fala. Desta forma, o objetivo 

de fortalecer o acompanhamento em terapia da fala não foi cumprido. Os encarregados de 

educação das crianças referenciadas com estas necessidades foram aconselhados a procurar 

acompanhamento por outro terapeuta da fala, para colmatar as dificuldades identificadas.  

 

Apesar de o ano 2021 ter sido um ano desafiante, a equipa educativa reinventou-se de forma 

a colmatar todos os constrangimentos que surgiram durante este período, para que o bem-

estar das crianças prevalecesse e para que as crianças adquirissem competências desejadas.
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Centro de Formação Espaço Bússola

O Centro de Formação realiza a sua atividade enquadrada nas 17 

áreas de educação formação em que a Santa Casa da Misericórdia 

de Albufeira está certificada pela DGERT como entidade formadora. 

A certificação inicial, em 2010, englobava 7 áreas, mas foi alargada 

posteriormente (2013, 2016 e 2019), para possibilitar o desenvolvimento de ações de formação 

noutras áreas de atividade, de modo a acompanhar a evolução económica, empresarial e 

social da região.

O Centro desenvolve formação nas áreas: Trabalho Social e Orientação, Saúde (programas 

não classificados noutra área de formação), Turismo e Lazer; Programas de base, Línguas e 

Literaturas Estrangeiras,

Comércio, Gestão e Administração, Ciências Informáticas, Informática na ótica do utilizador, 

Construção e Reparação de Veículos a Motor, Indústrias Alimentares, Produção agrícola e 

animal, Floricultura e Jardinagem, Serviços de Apoio a Crianças e Jovens, Serviços sociais 

(programas não classificados noutra área de formação), Hotelaria e Restauração, Segurança 

e higiene no trabalho.
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A par da certificação pela DGERT, a entidade detém certificação setorial pelo Ministério da 

Agricultura e do Mar como entidade formadora na área de formação de Distribuição, Venda 

e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos. 

A formação destina-se a entidades do setor público e privado e ao público em geral. O objetivo 

é contribuir para a melhoria das qualificações e competências profissionais promotoras do 

emprego, melhoria da qualidade de trabalho, produtividade e competitividade. 

Neste sentido, a formação para empresas com base na identificação das necessidades 

específicas, constitui uma das vertentes de ação do Centro de Formação.

A atividade do Centro de Formação abrange igualmente um público com necessidades 

especiais, nomeadamente pessoas com deficiência e incapacidade, que pretendem integrar 

o mercado de trabalho.  Nesta vertente, são desenvolvidas ações de qualificação profissional 

na Unidade de Reabilitação Profissional (ver Balanço específico, na área da deficiência) e 

ações direcionadas para a empregabilidade no Centro de Recursos (ver Balanço específico, 

na área da deficiência). Estas ações destinadas a pessoas com deficiência e empregabilidade 

realizam-se no âmbito de protocolos com o IEFP.

Englobada na atividade do Centro de Formação está também a Formação Interna destinada 

aos colaboradores da Misericórdia de Albufeira (ver Balanço específico na área dos Recursos 

Humanos).

O balanço da atividade geral do Centro de Formação em 2021 foi marcado fortemente pelos 

constrangimentos impostos pela pandemia, tanto na diminuição do período de realização 

das ações e redução do número de formandos, como no funcionamento geral de toda a 

atividade. 
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Formação Profissional 

O Plano de Formação previa a realização de 7 ações destinadas a profissionais que 

necessitassem de adquirir ou atualizar competências técnicas e laborais e melhorar as 

qualificações, quer no setor agrícola ou de tratamento de espaços verdes, quer setor no 

turístico. Incluía ainda formação em literacia digital. Contemplava também formação dirigida 

para as empresas, com o objetivo de proporcionar aos recursos humanos maior eficácia e 

eficiência no trabalho e o reforço de qualificações.

A execução do plano foi fortemente condicionada pela implementação de medidas de 

prevenção e contenção, nomeadamente limitações à mobilidade da população, o que se 

refletiu em todos os domínios da atividade da região.Neste contexto, a procura de formação 

foi reduzida, sobretudo em vertentes relacionadas com a atividade turística.

Verificou-se algum interesse nas ações de língua estrangeira, mas o número de inscrições não 

permitiu a organização da ação com proveitos para a entidade formadora.

No que respeita à formação destinada trabalhadores e empresários dos setores agrícola e da 

jardinagem, foram realizadas as ações previstas em Plano, nomeadamente 2 de Atualização 

em Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos e uma de formação inicial. Duas destas ações 

foram descentralizadas e desenvolvidas em Moncarapacho, em parceria com a Cooperativa 

Agrícola da localidade.  A outra ação realizou-se no Centro de Formação. 
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Nestas ações, a calendarização prevista inicialmente teve que ser reprogramada para 

períodos de menor contingência imposta pela situação sanitária.

A totalidade dos formandos foi certificada e, em consequência, obteve habilitação legal para 

a utilização dos produtos fitofarmacêuticos.

A curto prazo, o Centro de Formação pretende continuar nesta linha de atuação, uma vez 

que a certificação profissional sectorial é uma exigência legal para a prática da agricultura e 

se constata que esta atividade está em grande expansão na região algarvia, sobretudo com 

o desenvolvimento de novas culturas. 

Em relação à qualificação profissional, espera-se desenvolver a formação prevista em áreas 

temáticas ligadas à comunicação e atendimento em línguas estrangeiras e através das 

tecnologias e, também, contribuir para o aumento da produtividade e competitividade das 

empresas através da qualificação dos seus ativos.

A atividade geral do Centro de Formação nas várias vertentes de intervenção, ou seja, 

qualificação, empregabilidade de públicos com necessidades especiais e gestão de espaços, 

decorreu conforme planeado, com os ajustamentos exigidos pela situação sanitária do país, 

facto que é devido à estabilidade, coesão e profissionalismo da equipa técnica, incluindo a 

componente administrativa. 

No que concerne ao espaço físico, durante o ano foram realizadas ações de manutenção 

e alguma requalificação de parte das estruturas, mas as intervenções necessárias para 

preservação e melhoria ficaram aquém do esperado.

Na vertente financeira, a gestão pautou-se pelo rigor na utilização dos recursos disponíveis. O 

desvio na realização das ações de formação de curta duração e na execução física das ações 

financiadas, a par da diminuição de outras receitas oriundas de atividade complementar, 

causou uma diminuição nos montantes recebidos face aos que tinham sido previstos.
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Emergência Social e Risco
A área da Emergência e Risco responde á população com maiores fragilidades e que por 

variados motivos se pode encontrar numa situação de perigo ou risco, e o que nos propomos 

é através de soluções de resposta imediata atacar o problema, para em conjunto com a 

pessoa e as equipas multidisciplinares construir soluções de autonomização. Esta área está 

divida em três subáreas, em função do público a que se destina: Crianças e Jovens em Risco 

a Vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de Pobreza e Exclusão Social.

Crianças e jovens em Risco

A pandemia veio aumentar exponencialmente as necessidades de intervenção na área das 

crianças e jovens em risco. As respostas sociais dedicadas a esta área de intervenção sofreram 

durante o ano de 2021, uma enorme sobrecarga devido a um aumento das necessidades de 

intervenção e devido a um acréscimo de atividades operacionais e constrangimentos para 

fazer face à situação pandémica. Apesar das dificuldades, o balanço da intervenção foi muito 

positivo, mas urge estabilizar e continuar o caminho para a concretização das mudanças 

necessárias, no contexto do paradigma da intervenção social na área das crianças em situação 

de risco e perigo e do acolhimento residencial. A este nível, espera-se a curto prazo conseguir 

uma intervenção mais estratégica e concertada, que faça face às verdadeiras necessidades 

das crianças e jovens, nomeadamente na oferta de respostas a nível da autonomização 

dos jovens (apartamentos de autonomização), do acolhimento familiar e do acolhimento 

residencial especializado em saúde mental.
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Casa de Acolhimento A Gaivota

O ano de 2021 ficou marcado pela extinção da Casa de acolhimento Os Pirilampos, que acolhia 

desde 1982 crianças dos 0 aos 12 anos de idade. Após alguns anos em que foram preparadas 

as condições necessárias e adequados para a unificação de ambas as casas numa só, com as 

obras de requalificação da Casa a Gaivota, essa unificação veio a concretizar-se no decorrer 

de 2021.  

Foi um ano de desafios e adaptações para a equipa e para as crianças e jovens. Os receios 

existentes de adultos e graúdos, quanto a esta nova fase, acabaram por se desvanecer com 

o decorrer do processo adaptativo. A nova estrutura da casa, renovada, e a constituição de 

uma equipa composta por elementos de ambas as Casas de Acolhimento, foram fatores que 

proporcionaram que o processo adaptativo fosse realizado num ambiente favorável e com 

muito bom resultado. 

A vivência de um segundo ano de pandemia fez com que viessem ao de cima efeitos nos 

jovens, que até então tinham estado menos evidentes. Embora sempre muito resilientes, 

verificam-se agora alguns efeitos e consequências de se ser criança e jovem em tempos de 

pandemia. Sentimentos de tristeza, desânimo e tendência a isolamento, têm sido alguns 

dos efeitos verificados e que têm preocupado e mobilizado a atenção da equipa técnica e 

educativa. O trabalho multidisciplinar, especialmente com recurso ao educador de referência 

de cada jovem e à intervenção psicológica e ocupacional em conjunto, têm sido os melhores 
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recursos para suavizar e minimizar gradualmente esses efeitos. Neste âmbito, verifica-

se ainda como uma mais-valia o fato de 80% das crianças e jovens terem apoio psicológico 

regular, sendo que os que não têm se deve à não adesão ao processo terapêutico. 

Em 2021, a média de frequência da Casa de Acolhimento foi de 28 utentes, o que colocou à 

equipa um grande desafio, no que se refere a proporcionar às crianças e jovens um acolhimento 

individualizado, personalizado e onde se dê efetivamente uma atenção especializada e 

individualizada a cada criança e jovem. A adoção de um modelo de intervenção que tem 

como pilares principais acolher, escutar, reparar, educar e autonomizar a criança ou jovem, 

com a sua constante participação e audição, tem sido uma mais-valia para a atuação e o 

alcance de bons resultados. 

O bem-estar e a satisfação relativa ao acolhimento das crianças e jovens tem sido alvo atenção 

no decorrer da intervenção. São resultados da avaliação de satisfação de utentes realizada 8 

meses após a unificação dos lares: 97% dos jovens consideram que são ouvidos e respeitados 

na sua casa de acolhimento, 96% consideram que as atividades que são realizadas são do 

seu gosto, 95% consideram que são ouvidos e preparados para a autonomização da Casa de 

Acolhimento, entre outros parâmetros também avaliados de forma muito satisfatória pelas 

crianças e jovens. 

No âmbito do trabalho nos projetos de vida e sempre que possível, privilegiou-se o contato 

dos jovens com os seus técnicos gestores em reuniões com formato online ou presencial. 

Verificou-se um maior conhecimento dos jovens sobre o seu processo de promoção e proteção 

e sobre o projeto de vida e, consequentemente, um maior espírito de responsabilidade 

perante as suas atitudes, comportamentos e escolhas. 

Em termos escolares e formativos o ano de 2021 foi mais uma vez um desafio. Alternaram-

se períodos de escola online e presencial e, ainda, paragens abruptas, devido a constantes 

isolamentos profiláticos. No que refere ao ano letivo de 2020/2021, os resultados foram muito 

positivos, obtendo-se um sucesso escolar de 92%, com 23 jovens a transitar de ano em um total 

de 25. Tal só se verificou devido a um enorme avanço nos recursos informáticos disponíveis na 
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Casa de Acolhimento, tais como equipamentos informáticos e rede de internet, e à estreita 

e rápida articulação dos técnicos e docentes da casa com os diversos estabelecimentos de 

ensino e os respetivos docentes. 

Em suma, o ano de 2021 foi mais um ano que desafiou a resistência e a resiliência de todos. 

Momentos difíceis vieram demonstrar as capacidades excecionais dos jovens, nomeadamente 

a sua capacidade de adaptação, entre ajuda, amor ao próximo e união. As dificuldades também 

demonstraram que a equipa, mesmo com uma estabilidade difícil de alcançar, desenvolve a 

sua ação diária com verdadeiro espírito de missão, uma a missão de acolher com amor. 

A Misericórdia de Albufeira pretende dar continuidade à sua missão de proporcionar uma 

resposta cada vez mais adequada e articulada às necessidades, na área do acolhimento 

residencial de crianças e jovens, em situação de risco e de perigo. Deste modo, foram realizadas 

novas candidaturas junto da tutela, nomeadamente na área do acolhimento familiar, do 

acolhimento residencial especializado em saúde mental e ainda na área da autonomização 

dos jovens (apartamentos de autonomização).
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Centro de Acolhimento Familíar e Aconselhamento Parental

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) tem como finalidade apoiar 

as famílias através do desenvolvimento das suas competências parentais, pessoais e sociais, 

de modo a combater e prevenir eventuais situações de risco psicossociais, que coloquem em 

causa o bem-estar das crianças e dos jovens.

O ano 2021 iniciou-se de forma prometedora, prosseguindo uma tendência que já se verificava. 

Aumentou-se a frequência dos atendimentos, a fim de existir uma maior proximidade entre 

a equipa técnica e as famílias o que, por sua vez, levou a que o impacto da intervenção 

obtivesse um maior sucesso. O regime online dos atendimentos, aliado a uma intervenção 

ainda mais personalizada, revelou-se fulcral neste contexto, dado que se assistiu a um maior 

envolvimento das famílias comparativamente aos anos anteriores. Esta situação refletiu-se 

numa execução de 271%, relativamente aos objetivos gerais estabelecidos pelo CAFAP em 

2021.

Como consequência verificou-se um menor número de institucionalizações de crianças 

e jovens o que, de certa forma, foi conseguido através da identificação e resolução das 

necessidades básicas detetadas nos agregados familiares e, em paralelo, através do reforço e 

do desenvolvimento de competências nas famílias com vista a uma reunificação e preservação 
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familiar mais ativa e vinculatória. Isto foi possível de alcançar através da atividade Juntos 

Somos uma Família. 

As atividades interfamiliares e intrafamiliares Renovar o Mundo Pelo Amor foram intensificadas 

com os agregados, a fim de potenciar uma maior partilha entre os mesmos, visando o reforço 

dos vínculos, a comunicação eficaz e a dissolução de algumas lacunas existentes nas suas 

dinâmicas.

No decorrer do ano 2021 foram acompanhadas pelo CAFAP 111 crianças e jovens. Deste modo, 

o modelo de atuação do CAFAP parte da análise criteriosa de cada caso, verificando não só a 

situação desenvolvimental de cada criança ou jovem, como também o reconhecimento das 

características da própria família, através da identificação de necessidades, problemáticas, 

fatores de risco e fatores protetores da mesma. É um princípio essencial da equipa do CAFAP 

acreditar que somente trabalhando com e para a família, isto é, desenvolvendo a intervenção 

com a participação ativa desta na mudança, é que é possível ajudar a criança ou jovem com 

necessidades educativas especiais e desvios de desenvolvimento, numa visão holística da 

sua individualidade, promovendo o seu desenvolvimento e bem-estar global.

Para uma mudança eficaz e consistente a equipa do CAFAP reconhece como ferramenta 

essencial a utilização de uma intervenção eclética, unida e faseada. Desta forma, o CAFAP 

privilegia a parentalidade positiva orientada pelo superior interesse da criança e pelas suas 

necessidades. Deste modo, o CAFAP trabalha com as famílias visando o desenvolvimento do 

seu maior potencial e reconhecendo a criança ou jovem como um sujeito de direito. Assim, 

eliminam-se os riscos psicossociais e promove-se a autoestima e a segurança afetiva da 

criança ou jovem. Esta tipologia de intervenção fortalece os laços afetivos familiares, facilita 

o desenvolvimento integral da criança ou jovem e evita o seu afastamento da família.

No que se refere à atividade Aproximação, que se concretiza em visitas domiciliárias, 

esta apresenta uma taxa de execução de 63%, dado à situação pandémica que limitou os 

contatos presenciais. Assim, foi dada a prioridade às visitas domiciliarias em casos de 

extrema necessidade e acompanhou-se a evolução a organização habitacional através das 

videochamadas.
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Relativamente à Prevenção e Avaliação que se traduz na terapia da fala destinada a criança e 

jovens, é apresentada uma taxa de execução de 0% devido ao fato da técnica afeta à atividade 

ter estado ausente por um período prolongado.

No que diz respeito à atividade Criar, que resulta no aconselhamento e acompanhamento 

nutricional para crianças e jovens, a taxa apresentada de 0% deve-se ao fato de não terem 

sido identificadas necessidades deste acompanhamento, tanto pelas famílias como pela 

equipa técnica.

Em súmula, a intervenção no período de pandemia apresentou-se uma dualidade, uma 

vez que inicialmente revelou ser um constrangimento à proximidade na intervenção e que 

posteriormente isso foi ultrapassado através da utilização da metodologia online. Desta 

forma, a covid-19 demonstrou ser o maior desafio à intervenção que, por sua vez, a equipa 

do CAFAP superou com distinção, pois conseguiu encontrar estratégias para continuar a 

intervir de forma célere.  Posto isto, a equipa do CAFAP conseguiu ainda identificar pontos a 

melhorar na sua intervenção, nomeadamente no que diz respeito à utilização da modalidade 

online como método facilitador para a realização dos atendimentos, bem como o aumento 

da realização de atividades como forma de manutenção da proximidade estabelecida com as 

famílias durante a pandemia.
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Violência Doméstica

As casas de abrigo são locais seguros para mulheres vítimas de violência doméstica, com ou 

sem filhos. A Casa de Abrigo permite apoiar mulheres vítimas de violência, nomeadamente 

de maus tratos físicos ou psicológicos, negligência e de crimes sexuais. As vítimas com 

deficiência têm uma resposta especializada e personalizada de aconselhamento relacionada 

com direitos, proteção jurídica e social, habitação, ocupação, formação e emprego. Pretende-

se com esta resposta acolher e garantir proteção imediata em situações limite, num ambiente 

familiar, com uma equipa de apoio especializada, que permita às pessoas uma normalização 

da sua vida e uma resposta a todas as suas necessidades imediatas. A Casa de Abrigo tem 

capacidade para 14 pessoas e tem as condições típicas duma casa familiar, evitando-se 

qualquer indício de institucionalização, com uma dupla função social de acolher e fomentar a 

normalização e inclusão na sociedade.

Os objetivos e ações traçados para 2021 nesta resposta social foram orientados para uma 

melhoria da intervenção específica para este público-alvo e da intervenção psicossocial, de 

forma a fortalecer o empowerment das utentes, dotando-lhes de ferramentas fundamentais 

para a sua autonomização.

O reforço da articulação e das parcerias informais revelou-se fundamental no 

acompanhamento e no processo de autonomização das utentes, projetando-se para o 

próximo ano a formalização de alguns protocolos necessários.
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Casa de Acolhimento A Cegonha

Depois de superado o ano de 2020, o início da pandemia e todas as mudanças consequentes, 

foram estabelecidos para 2021 objetivos orientados para a melhoria da intervenção 

específica neste público-alvo. Foram projetadas ações e estratégias no sentido de melhorar 

a intervenção psicossocial, de forma a fortalecer o empowerment das utentes, dotando-lhes 

de ferramentas fundamentais para a sua autonomização.

A otimização do espaço físico da Resposta Social, aliada a uma maior sustentabilidade, 

é essencial para uma prestação efetiva e estruturada dos serviços, que contribua para a 

orientação, apoio e restabelecimento psicossocial dos agregados acolhidos.

Novas parcerias e apoios

A importância de um trabalho em rede e em articulação com outras respostas sociais ou 

entidades externas é, no contexto desta área de intervenção, extremamente significativa 

para que se possa chegar a resultados positivos, no que respeita ao apoio, autonomização e 

concretização dos objetivos das utentes.

Nesta perspectiva realizou-se um trabalho para fortalecer a articulação, sobretudo, com 

respostas sociais da instituição, cujo contributo para o projeto de vida das utentes se revelou 

bastante importante.
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Após um ano e meio de isolamentos sucessivos, em que se tornou impossível qualquer 

integração socioprofissional, lúdica ou recreativa, foi possível integrar as utentes em atividades 

fora do contexto da resposta social, que não só contribuíram para a sua ocupação enquanto 

desempregadas, como também para a abertura de um maior leque de possibilidades e 

oportunidades de convívio e de aprendizagem.

Em parceria e articulação com o Projeto ECOS, o CAFAP, o Programa Incorpora, o GIS e as 

equipas de saúde e nutrição, foi possível integrar, acompanhar e trabalhar com estas utentes 

competências e capacidades, em perspectivas diferentes e complementares, notando-se, 

desde logo, melhorias significativas na motivação, nas relações interpessoais e na redução 

de momentos de ansiedade e crise.

Relativamente às parcerias informais com entidades externas, foi possível fortalecer a 

articulação com parceiros fundamentais, como a Câmara Municipal, a Segurança Social, a 

APAV, as forças de segurança, o Centro de Saúde, os Agrupamentos Escolares, entre outras 

entidades, visando o seu contributo para a integração das utentes.

Melhoria dos espaços interiores

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), organismo da Administração 

Pública que acompanha e avalia as respostas da Rede Nacional de Apoio a este público-alvo, 

disponibiliza verbas de apoio às estruturas integrantes, nomeadamente para benfeitorias e 

pequenas melhorias do edificado.

O espaço físico envolvente influencia em grande medida o bem-estar das pessoas, pelo que, 

após a identificação das necessidades de intervenção neste âmbito foi possível, no último 

trimestre do ano de 2021, proceder à pintura do interior de todo o edifício através da utilização 

desta verba.

Foi necessário reorganizar e adequar o espaço às exigências e normas estabelecidas nos 

planos de contingência, relativamente à covid-19, nomeadamente no que diz respeito ao 

quarto de isolamento, tendo sido também colocadas todas as sinalizações necessárias, no 

que respeita aos circuitos de passagem, a fim de evitar a propagação do vírus. 
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Restabelecimento psicossocial

Esta área de intervenção acarreta um peso e uma complexidade enormes, afetando a vida 

das utentes em todas as dimensões, quer adultos quer crianças sujeitas a este contexto, 

pelo que o trabalho das estruturas de acolhimento vai além do trabalho técnico, exigindo 

sensibilidade, disponibilidade e capacidade de adaptação, que permitam o acompanhamento 

adequado em todos os momentos.

A fragilidade emocional e psicológica revelada pelas utentes, resulta em muitos momentos 

de ansiedade, crise e incerteza perante o futuro, agudizados ainda mais pelos sucessivos 

períodos de isolamento relacionados à covid-19. 

Por outro lado, as utentes são encaminhadas de contextos e vivências diferentes, com 

histórias de vida diferentes, com crianças, bebés, adolescentes ou até, muitas vezes, sem 

crianças porque tiveram que as deixar.

Frequências 2021
Nº total de utentes 21

Nº de adultos 10

Nº de crianças 11

Também se revelam nestes acolhimentos outras problemáticas associadas, como doenças 

psiquiátricas ou outras doenças incapacitantes, depressão, toxicodependência, alcoolismo, 

negligência perante os filhos, iliteracia, entre outras.

Nº de utentes c/ doença associada
Funções mentais e/ou do desenvolvimento 1

Funções auditivas da voz e  da fala 1

Funções dos orgãos ou aparelhos  internos 2

Funções relacionadas com o movimento 1

O acompanhamento destas situações tem por isso que ser um trabalho técnico, em articulação 

com as mais diversas entidades, mas também um trabalho de equipa, de gestão emocional, 

de gestão de conflitos, de apoio afetivo e de apoio escolar.
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Devido aos constrangimentos resultantes da covid-19, houve necessidade de prorrogar 

alguns acolhimentos, sendo que o acolhimento mais longo teve a duração de um ano e oito 

meses.

A ausência de ocupação e perspetivas de futuro agudizou a falta de motivação e os momentos 

de conflito, pelo que no ano de 2021 a equipa focou-se em grande parte na integração 

socioprofissional destas utentes, tendo sido conseguidas cinco integrações profissionais que 

resultaram em quatro autonomizações.

Autonomizações/saídas (por agregado)
Autonomização 5

Regresso a zona de risco 2

Regresso à situação de risco 1

Saída para outra alternativa 2

Os processos de autonomização são dificultados pela fraca empregabilidade e pelos 

elevados valores praticados no arrendamento habitacional sendo essencial apoiar as utentes 

na pesquisa de trabalho, habitação adequada e no acesso a apoios sociais.

Tendo em conta a precaridade cada vez maior no emprego, a fragilidade socio económica 

e a vulnerabilidade psicológica das utentes, os processos de autonomização podem não 

cessar com a saída das utentes da resposta social, implicando alguma continuidade no apoio 

e contacto com as mesmas.

A sinalização destas utentes às estruturas de atendimento e às forças de segurança, após a 

sua saída, foi também uma preocupação da equipa durante este ano, no sentido de garantir 

a sua segurança após a institucionalização.

O foco no treino de competências parentais, sociais e profissionais foi também uma 

preocupação da resposta social em articulação com outras respostas e serviços, como 

referido anteriormente.



125
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Durante este ano a equipa sofreu várias alterações, nomeadamente na direção técnica, 

psicólogo/a e alguns elementos da equipa auxiliar, o que obrigou a uma readaptação de 

todos, nomeadamente das utentes. Estas alterações trouxeram também a oportunidade de 

rever procedimentos e métodos e, ainda, de reorganização e gestão da resposta social.

Foi retomado, no quarto trimestre, o projeto da CIG em parceria com a tutela do Ensino e 

da Administração Escolar, que promove junto das utentes a sua alfabetização através do 

destacamento de uma docente para desenvolver sessões de alfabetização, alfabetização 

digital, matemática, português e educação visual e artística, consoante os interesses e 

necessidades das utentes.

A complexidade desta área de intervenção requer das equipas um conhecimento específico 

e aprofundado acerca desta problemática e das formas adequadas de atendimento e 

acolhimento. 

Outro dos principais focos foi a especialização da equipa, havendo a oportunidade de 

integração da equipa técnica na formação específica e obrigatória para esta área, no quarto 

trimestre.

Sustentabilidade

Sendo uma resposta social de carater gratuito, a sua sustentabilidade é ainda dificultada 

pela sua natureza, que limita a angariação de apoios e patrocínios, não sendo permitida a sua 

divulgação.

A cooperação dos organismos tutelares é fundamental, caraterizando-se pela disponibilização 

de verbas de apoio para benfeitorias, projetos e autonomizações.

Para apoiar os processos de autonomização das utentes é utilizada uma verba disponibilizada 

pela CIG que se destina a suportar as primeiras rendas habitacionais, equipamentos e 

produtos alimentares para que as utentes possam fazer face às primeiras despesas. No ano 

de 2021 foram gastos cerca de 8000€ nestes processos, correspondendo a uma média de 

1600€ por agregado.
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A fim de minimizar os custos elevados da resposta social, em 2021 o foco esteve também na 

melhoria da gestão de stocks de produtos.

Houve ainda a oportunidade de melhorar a gestão alimentar que engloba, não só a 

elaboração adequada das ementas, mas também a promoção de uma alimentação saudável, 

da segurança alimentar e da diminuição do desperdício, em articulação com o serviço de 

nutrição da instituição. 

O ano de 2021 foi um ano de recomeço, no qual foi possível fortalecer parcerias, melhorar o 

espaço físico, reorganizar as equipas e os procedimentos.

De referir que a Resposta Social se encontra em processo de certificação pela CIG, tendo 

ocorrido no terceiro trimestre ações de monitorização e avaliação para esse efeito.

Importa dar continuidade à formação específica das equipas para a intervenção nesta área e 

ao estabelecimento de parcerias que contribuam, tanto para a integração socioprofissional 

das utentes como para a sustentabilidade da resposta social.
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Comunidade

A Misericórdia de Albufeira assegura o apoio alimentar no concelho através de três respostas, 

mais concretamente, de dois programas alimentares e da Cantina Social. Os programas 

alimentares são o PO_APMC, com protocolo com o FEAC, e os 3Ás, com protocolo com o 

Município de Albufeira. Através do apoio alimentar gerido pelo Gabinete de Inserção Social 

(GIS) da instituição são fornecidos bens alimentares e bens de primeira necessidade, de modo 

a contribuir para a minimização e a resolução de situações de carência alimentar de pessoas 

e famílias do concelho de Albufeira.

Importa realçar que o trabalho realizado pela Misericórdia de Albufeira nesta área especifica 

é realizado em estreita colaboração com todos os parceiros da Rede Social do concelho, ao 

qual é dado especial enfoque ao trabalho de parceria para colmatar a duplicação de apoios e 

combater a subsídio dependência. Reforçar ainda o apoio de todos os beneméritos, que em 

nome individual ou coletivo apoiaram a Instituição, doando bens alimentares para que fosse 

possível apoiar tantas pessoas ao longo do ano. 

O armazém destinado ao apoio alimentar em Vale Paraíso aos dias de hoje, e após a 

requalificação que teve em 2021, veio permitir ter capacidade para armazenar e distribuir 

donativos em larga quantidade e está ao dispor da comunidade e das IPSS do concelho de 

albufeira, apresentado um desafio futuro para o reforço do trabalho com o Banco Alimentar 

do Algarve.
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Gabinete de Inserção Social

O Gabinete de Inserção Social (GIS) é um espaço de intervenção social destinado a construir 

soluções para combater ou atenuar a vulnerabilidades ou exclusão social na comunidade 

em geral. Trata-se de uma resposta de primeira linha da Misericórdia de Albufeira para a 

emergência social e posterior acompanhamento para a construção de projetos de reinserção 

social ou autonomização, com a desvinculação da necessidade de apoios sociais.  

Os serviços prestados à comunidade através da equipa multidisciplinar consistem em:

1 - Serviço de atendimento e aconselhamento social;

2 – Ajuda Alimentar, através das medidas:

- Programa Operacional às Pessoas mais carenciadas (PO APMC);

- Protocolo Alimentar com a Camara Municipal de Albufeira (3 A’s);

- Cantina Social (CS).

3 – Programa INCORPORA (PI);

4 – Projeto Aldeia do Sanacai (PAS).

Muito importante, ainda, referir que foi aprovado um novo projeto para Apartamentos 

Partilhados VOA (Viagem de Ontem para Amanhã) da Misericórdia de Albufeira. Mais ainda, 

já foi assinado o protocolo com a Segurança Social, em dezembro de 2021. O projeto prevê 

a adaptação de 3 apartamentos, em Albufeira, destinados à autonomização de 10 pessoas 

sem abrigo encaminhadas pelo NPISA.
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PO APMC

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) é um programa 

de ajuda alimentar que teve início em 2017 e para o qual foi efetuada uma nova candidatura 

ao Fundo Europeu de Apoio a Carenciado (FEAC), em 2019, abrangendo 293 indivíduos. 

Perante o aumento significativo de pedidos de ajuda alimentar em 2021, houve um aumento 

progressivo da capacidade, sendo abrangidas 1221 pessoas em 2021.

O PO APMC tem como objetivo principal combater a pobreza e a exclusão social em Portugal, 

através do apoio alimentar, bem como do desenvolvimento de medidas de acompanhamento 

que capacitem as pessoas mais carenciadas e promovam a sua autonomização.

A Câmara Municipal de Albufeira celebrou com a Misericordia de Albufeira um protocolo em 

2017, que permitiu criar um armazém de logística para armazenamento e distribuição dos 

produtos alimentares a famílias carenciadas de Albufeira, que se mantem até á data de hoje. 

Em virtude do aumento exponencial de destinatários fruto da crise pandémica que fomos 

assolados, existiu a necessidade de mudar de instalações. O novo espaço mantem-se na zona 

industrial de Vale Paraíso, mas tem o dobro de área útil, permitindo aumentar a capacidade 

de armazenamento de congelação, frio e seco, assim como a organização de espaços de 

trabalho e de atendimento adequado, para um trabalho multidisciplinar em equipa com os 

destinatários da intervenção.
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O Município de Albufeira também realizou um protocolo com as IPSS de Albufeira e a 

empresa de táxis, que permitiu colmatar as necessidades de transporte dos beneficiários 

com dificuldade em se deslocar ao Gabinete de Inserção Social, o que constituiu uma mais 

valia para resposta e permitiu uma maior eficiência e eficácia na entrega dos cabazes mensais.

Em 2021 foram realizadas avaliações da situação socioeconómica de todos os indivíduos. Com 

a concretização de acompanhamentos sociais, denotaram-se características comuns aos 

agregados familiares apoiados, sendo que na sua maioria se encontravam desempregados 

e apresentavam baixas condições de empregabilidade e rendimentos insuficientes para as 

suas despesas.

A maioria dos cidadãos apoiados era do género feminino, com um agregado familiar 

monoparental e com baixos rendimentos, que beneficiava do apoio social do RSI ou do 

subsídio de desemprego. Os beneficiários do PO APMC pertenciam a várias nacionalidades, 

tais como portuguesa, inglesa, brasileira, moldava, ucraniana, angolana, indiana, nepalesa, 

entre outras.

O contexto de covid-19 conduziu a alterações significativas no modo de funcionamento das 

equipas de primeira resposta, impondo diversas restrições que condicionaram o método 

de trabalho e a forma de intervenção das equipas multidisciplinares. As visitas domiciliárias 

sofreram um impacto particularmente relevante, uma vez que proporcionavam um contacto 

direto e de aproximação com os técnicos e os utentes, mas comprometiam a segurança de 

ambos.

No entanto, é de referir que se realizaram diligências presenciais sempre que as situações se 

caracterizavam de excecionais e assim o exigiam, claramente sob avaliação e com garantias 

de segurança das técnicas e utentes.

Tal como previa para o PO APMC, foram realizadas sessões de sensibilização sobre o 

desperdício alimentar e a racionalização alimentar, abrangendo 50 beneficiários. 
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Devido à pandemia e aos números crescentes de pessoas afetadas pelo vírus, foi efetuada a 

devida articulação com a Proteção Civil, de modo a que os cabazes fossem entregues a todos 

os destinatários de forma segura e que os beneficiários não ficassem desprotegidos.

3 A’s  

Ao longo do ano de 2021, com o reforço da operação do PO_APMC em Albufeira financiado 

pelo quadro comunitário, foi possível reduzir o número de pessoas abrangidas pelo apoio 

do protocolo com a Camara Municipal de Albufeira.  Assim, a partir do 2º trimestre foram 

encaminhadas todas as pessoas que reuniam os requisitos para a medida do PO_APMC. Com 

esta redução do número de destinatários, à data de 31 de dezembro de 2021, eram apoiadas 

89 pessoas e 29 famílias.

Ao longo do ano foram efetuados atendimentos sociais, em articulação com a gabinete de 

ação social da CMA e do CDSS de faro, para verificar a elegibilidade dos beneficiários desta 

medida para o PO_APMC. Deste trabalho resultou 80% de elegibilidades dos beneficiários 

para o integrar. A maioria dos agregados encontravam-se em situação de desemprego, com 

baixas condições de empregabilidade e rendimentos insuficientes para as suas despesas. 

Devido à pandemia e aos números crescentes de pessoas afetadas pelo vírus, articulou-se 

com a Proteção Civil para se entregarem os cabazes a todos os destinatários de uma forma 

segura, para que os beneficiários não ficassem desprotegidos. Contudo as visitas domiciliarias 

planeadas não foram realizadas.
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Cantina social O Manjar

A Cantina Social é um programa de emergência alimentar comparticipado pelo Instituto da 

Segurança Social, que visa assegurar o acesso ao fornecimento de refeições confecionadas 

diariamente, que se destinam a famílias ou indivíduos economicamente desfavorecidos.

A maioria dos utentes da cantina social (98%) são indivíduos isolados, com poucas condições 

de habitabilidade e com meios de subsistência baixos, tais como pensões de invalidez, de 

velhice e RSI. O acompanhamento é realizado de modo a que se avaliem as alterações ás 

condições de habitabilidade dos utentes da Cantina social, por forma a que se possa proceder 

à transferência para o programa operacional às pessoas mais carenciadas (PO APMC).

Em virtude da crise pandémica, em 2020 foi feita Adenda ao Protocolo de Colaboração entre 

a SCMA e o ISS, o qual reforçou o apoio até ao final do ano de 2021.

São de realçar as parcerias essenciais para a concretização deste programa, das quais se 

destacam a Câmara Municipal de Albufeira e o Centro de Apoio aos Sem Abrigo (CASA).



133
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Incorpora

O Incorpora é um programa de intermediação laboral que combina de uma forma ótima 

as necessidades do tecido social e empresarial, para assegurar com êxito a integração 

laboral. Oferece um serviço gratuito com técnicos de integração laboral que proporcionam 

a assessoria necessária, assim como o apoio integral em todas as fazes do processo, desde 

a seleção até a plena integração no local de trabalho. O Programa Incorpora tem como 

parceiros a Fundação La Caixa e Instituto do Emprego e Formação Profissional.

No Programa Incorpora acompanha-se o candidato durante todos os processos de integração:

• selecionando o candidato idóneo de acordo com o perfil solicitado;

• desenhando e aplicando itinerários de integração personalizados;

• ajudando o beneficiário no processo de adaptação ao posto de trabalho;

• dando apoio ao beneficiário e à empresa após a integração laboral.

O Programa Incorpora tem como destinatários pessoas em situação de risco de exclusão social, 

tais como pessoas com deficiências, jovens com necessidades especiais, desempregados 

de longa duração, maiores de 45, pessoas com transtornos mentais, vítimas de violência 

doméstica, pessoas privadas de liberdade.  
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Ao longo de 2021, o programa de inserção laboral continuou a adaptar-se aos setores com 

maior procura de pessoal no país e a responder às necessidades, tanto de quem procura 

emprego como das empresas de cada território. 

Os técnicos do Incorpora trabalham em estreita colaboração, tanto com os beneficiários 

como com as empresas para atuarem como ponte entre as duas partes e conseguir as 

melhores soluções para ambas. Os técnicos de prospeção, em concreto, estão encarregues 

de oferecer às empresas  tudo o que necessitam, por exemplo, orientação em termos de 

ajudas para empresas, aconselhamento sobre a inserção de pessoas com incapacidade ou 

apoio e acompanhamento antes, durante e depois da contratação.

Para desenvolver este trabalho, os técnicos de prospeção empresarial tomam conhecimento 

das necessidades do território, dos setores em crescimento ou dos perfis mais procurados, 

para encaminhar pessoas em risco de exclusão social no território específico, entre outros.

 

Aldeia do SANACAI

O Projeto Aldeia do Sanacai apresenta-se como um projeto piloto de transição, de 

realojamento temporário e de desenvolvimento de um conjunto de ações promotoras das 

competências pessoais, sociais e profissionais, com vista a autonomizar agregados familiares 

de etnia cigana que, por determinados fatores, se encontram em situação de exclusão ou de 

marginalização social.

As famílias da atual Aldeia do Sanacai são acompanhadas pelo Gabinete de Inserção Social. 

Em 2017 foi procedido ao realojamento, para garantir as condições de habitabilidade dos sete 

agregados familiares residentes na Orada, no município de Albufeira.

Para o projeto Aldeia do Sanacai, tal como acontece nos restantes serviços do GIS, a 

intervenção social utiliza um modelo de intervenção em crise, sendo a sua ação centrada nas 

dificuldades de cada individuo, tentando colmatá-las e promover a capacitação do indivíduo. 

Em 2021, a dinâmica de intervenção social da Aldeia do Sanacai sofreu alterações devido 
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à pandemia vivenciada, de modo a minimizar os contágios na comunidade, uma vez que a 

equipa técnica também está afeta ao apoio alimentar e consequentemente têm contactos 

com outros beneficiários.  Desta forma, a equipa técnica decidiu que a intervenção social seria 

online e direcionada para crianças e jovens, dada a facilidade de utilização das ferramentas 

digitais. O acompanhamento social com os adultos foi efetuado à distância, de acordo com 

as recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS).

A equipa técnica manteve contactos estreitos com os parceiros da Aldeia do Sanacai, 

nomeadamente, comunidades escolares e Câmara Municipal de Albufeira (Transporte 

Escolar) e EAPN, sendo mediadores entre os habitantes da Aldeia do Sanacai e a comunidade 

geral.

Perante a situação pandémica, na comunidade cigana da Aldeia do Sanacai a intervenção 

social foi realizada à distância, por telefone ou videochamada.

O acompanhamento escolar, incluindo a mediação entre a Escola e as famílias, foi realizado 

através de reuniões presenciais com os docentes.

Durante a pandemia, os alunos da Aldeia do Sanacai tiveram acesso ao ensino online, através 

de equipamentos cedidos pela Escola. Os encarregados de educação foram sensibilizados 

para um bom uso e foram responsabilizados pelos equipamentos. 

Ao longo do ano, todos os agregados familiares residentes na Aldeia do Sanacai foram 

sensibilizados para a importância do cumprimento das regras de saúde pública e para 

utilização dos equipamentos de proteção individual. Os jovens da Aldeia do Sanacai foram 

sensibilizados para a poupança e gestão financeira, o que foi dinamizado online.

Este projeto estagnou e é urgente fazer uma avaliação concertada entre os parceiros 

envolvidos e redefinir a metodologia de trabalho, assim como apostar numa nova equipa de 

intervenção, para desvincular e definir novos planos individuais de intervenção.
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Área da Saúde Mental

“Não sejas espetador passivo da vida”!

A Saúde Mental, não é a simples ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar, em 

que cada pessoa consegue lidar com os desafios e adversidades da vida e trabalhar de forma 

produtiva. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções mentais é essencial 

para um convívio social cada vez mais saudável. No cenário atual, buscar alternativas que 

possibilitem o equilíbrio entre o sentir e o agir torna-se imperativo para uma vida equilibrada.

A promoção da Saúde Mental está presente desde o início da vida, uma vez que não é 

estanque, pode provocar alguns desequilíbrios. A intervenção precoce previne complicações 

futuras e facilita a recuperação e a reinserção social. Algumas doenças mentais não podem 

ser evitadas, mas o seu impacto pode ser reduzido e a qualidade de vida aumentada. Deve 

existir um maior reforço das respostas primárias, envolvendo a saúde, a comunidade e as 

famílias. Quando este reforço falha, surgem as respostas sociais que intervêm na área.

O equipamento Casa da Paz é composto por duas Respostas Sociais. Ambas as respostas 

direcionam a sua intervenção para o apoio e o acompanhamento de indivíduos portadores 

de patologias psiquiátricas. A Unidade de Vida Apoiada presta serviços de alojamento, 

alimentação, cuidados de higiene e imagem, enfermagem, e um conjunto de atividades 

socioculturais e pedagógicas dirigidas a indivíduos com elevado grau de incapacidade 

psicossocial, limitada autonomia e sem suporte familiar. O Fórum Sócio Ocupacional 

presta serviços de alimentação, reabilitação, e um conjunto de atividades ocupacionais 

e socioculturais dirigidas a indivíduos com reduzido ou moderado grau de incapacidade 

psicossocial, funcionando esta resposta em regime de resposta de dia. 
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Embora a pandemia tenha condicionado decisões e o cumprimento de certos objetivos ao 

longo destes doze meses de 2021, teve-se a oportunidade de atingir grande parte das nossas 

metas. Importa fazer uma análise sobre o que se alcançou e sobre o que ficou por alcançar. 

Precisa-se de traduzir com melhor precisão o que se alterou, melhorou e manteve.

Unidade Vida Apoiada Casa da Paz

Para a concretização dos quatros objetivos traçados em plano foram redefinidas algumas 

estratégias de atuação e intervenção, por forma a minimizar os possíveis constrangimentos 

das obras de requalificação do edifício da Casa da Paz.

Reestruturação dos espaços físicos

O ano de 2021 foi marcado pelo continuar da melhoria dos espaços  da resposta social, 

traduzindo-se gradualmente num aumento das condições de habitabilidade dos utentes 

acolhidos, ao nível da acessibilidade, segurança e condições de conforto. As obras de 

requalificação e adequação de alguns espaços essenciais ao bom funcionamento da resposta 

social ocorreram por diversos motivos, tais como problemas de humidade, falta de condições 

de acessibilidade e espaços obsoletos. As melhorias contemplaram ainda a instalação de 

painéis solares, traduzindo-se numa melhoria no aquecimento da água, bem como, a longo 

prazo, numa redução no consumo energético. 

A modernização e a capacitação dos espaços, aquando da sua conclusão, possibilitarão dar 

um salto qualitativo nos serviços prestados.

Promoção do desenvolvimento de competências dos profissionais

No decurso do ano de 2021, devido a todos os constrangimentos resultantes das obras de 

requalificação, toda a equipa, técnicos e colaboradores, foi afetada no desempenho das 

suas funções, exigindo uma readaptação constante para o bom desempenho das mesmas, 

para combater a instabilidade e desmotivação. Atendendo às necessidades identificadas, 

apostou-se na formação e estabilização de equipas, tendo sido sugeridas formações no 

âmbito da gestão e motivação dos colaboradores, e da gestão de stress laboral. No entanto, 
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as formações passíveis de serem ministradas direcionaram-se para as áreas de atendimento 

telefónico, HACCP, formação de equipas, técnicas adequadas de registo de imagem e 

combate a incêndios. Apesar de importantes, estas ações de formação ficaram aquém do 

que se pretendia para o cumprimento do objetivo.

Relativamente à estabilização de equipas, promoveram-se técnicas de proximidade, através 

da motivação pessoal, tendo estas proporcionado um ambiente de trabalho mais agradável 

e uma maior coesão da equipa.

A monitorização de procedimentos na prestação de serviços foi efetuada através de um maior 

controle dos registos, efetuados pelos colaboradores no cumprimento das suas funções e no 

cumprimento das diretrizes da DGS. 

Apesar das dificuldades sentidas por todos os colaboradores no acesso à rede de internet, 

a qual também será sujeita a uma requalificação, a equipa técnica reforçou, na medida 

do possível, o incentivo na utilização de novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), tais como a Internet, a Plataforma da Instituição e nomeadamente o e-mail pessoal 

institucional. Este reforço foi efetuado através de ações informativas e elucidativas de uma 

correta utilização da plataforma, para os fins tidos como convenientes na articulação com os 

diversos departamentos da instituição.

Trabalho  das competências de autonomia e de responsabilidade dos utentes

A necessidade de preservar a autonomia dos utentes, continua a ser uma prioridade nesta 

resposta social. No entanto este objetivo definido em plano, não foi cumprido na integra, 

pelos constrangimentos do decurso das obras. Neste sentido, a realização de atividades no 

âmbito sociocultural e lúdico-terapêutico, assim como as atividades de vida diária, foram 

fundamentais para um reforço da autoestima, perseverança, incentivo à socialização e 

promoção de sentimentos de pertença e identidade, mas ficaram comprometidas, uma vez 

que a taxa de execução ficou abaixo do espectável. 
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Na promoção de hábitos de vida saudáveis dos utentes, manteve-se o foco principalmente a 

nível nutricional, num trabalho em articulação com a nutricionista da instituição, no sentido 

de dar continuidade às estratégias implementadas para o envelhecimento ativo.

Fortalecimento da sustentabilidade 

A sustentabilidade contempla uma tripla dimensão, mais concretamente, ao nível económico, 

social e ambiental.  Com base nestas dimensões e na concretização do objetivo definido, a ação 

foi direcionada em parte para uma redução significativa nos gastos da energia. A instalação 

de painéis solares possibilitou a autonomia no fornecimento de energia, para o aquecimento 

de água, traduzindo-se numa redução económica a longo prazo. Na sequência das melhorias, 

procedeu-se em parte à substituição do sistema de iluminação, nomeadamente a colocação 

de lâmpadas económicas, reduzindo a longo prazo, o impacto económico e ambiental.

Também foi alterado o sistema de água, possibilitando o aproveitamento da água do furo, 

para efeitos de rega e limpeza dos espaços exteriores, refletindo-se esta ação na redução de 

gastos com a água da rede municipal.

Reforçámos ainda, a articulação com as respostas sociais da instituição, no sentido da 

reutilização de mobiliário, roupas e calçado provenientes de donativos, assim como dos 

donativos em bens alimentares. Todos estes bens foram direcionados para fazer face às 

necessidades da resposta social, o que contribuiu para a redução de gastos nestas áreas.
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A rigorosa monitorização de stocks, efetuada através de registos mensais já existentes, 

possibilitou um maior controle dos gastos, no sentido de uma maior assertividade nos pedidos 

mensais efetuados. Uma outra estratégia implementada prendeu-se com a sensibilização da 

equipa, através de ações diretas e reuniões agendadas com os colaboradores, no sentido de 

uma utilização responsável e consciente do stock existente, incentivando a boas praticas na 

correta utilização de material, traduzindo a curto prazo uma redução de gastos.

No sentido de assegurar uma boa cobrança das mensalidades em dívida, foram efetuados 

contactos presenciais e telefónicos, com familiares e em alguns casos diretamente com os 

utentes, com o objetivo de uma regularização dos valores em atraso.

Fórum Socio-Ocupacional Casa da Paz

Os objetivos traçados em plano ficaram comprometidos com o encerramento temporário 

da Resposta Social, por motivo do cumprimento das orientações da DGS, face à pandemia, e 

pelas obras de requalificação do equipamento. 

Ajustar os serviços

A pandemia destabilizou a prestação de serviços da Resposta Social e, muito particularmente, 

ao nível dos utentes externos. Para colmatar esta situação procedeu-se ao reajuste de alguns 

serviços, mantendo no domicílio o apoio de enfermagem e o apoio social através da realização 

de visitas domiciliárias. Todavia estas visitas não foram executadas na sua totalidade, pela 

indisponibilidade das famílias.

Relativamente aos utentes internos, as atividades planeadas não foram cumpridas na sua 

totalidade, pelos motivos das obras em curso e da consequente falta de espaço para a 

concretização das mesmas, assim como as restrições com a pandemia, no que respeita ás 

saídas. Neste contexto, indo ao encontro do que seria possível executar, surgiram atividades 

para colmatar o isolamento social, a livre expressão e a tomada de consciência ambiental.

Das atividades em plano destacamos a atividade da Música, com uma taxa de cumprimento 
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muito a cima do planeado. Esta situação refletiu a entrada de um monitor exclusivamente 

para esta área, que não estava contemplado na altura da realização do plano de atividades.

Fortalecer a sustentabilidade 

A cooperação com outras respostas sociais da instituição na obtenção de bens doados para 

decoração dos espaços em fase de conclusão, contribuiu para uma redução nos gastos 

financeiros.

Todas as restruturações realizadas na Unidade de Vida Apoiada, também se traduziram num 

suporte para a sustentabilidade do Fórum Sócio Ocupacional.

Foram efetuados contactos com os familiares dos utentes, no sentido da regularização de 

mensalidades em falta, tendo-se conseguido a regularização de alguns valores em dívida.

O relatório de atividades é um instrumento de divulgação das atividades e do trabalho 

realizado, no qual se expressa que o cumprimento dos objetivos assumidos constitui um 

esforço inquestionável de todos e para todos. Para o caminho a seguir continuar-se-á a 

assumir o compromisso de se concretizarem os objetivos propostos, para uma melhoria 

continua e bem-estar geral de utentes e colaboradores.
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Área da Deficiência
A intervenção da entidade junto das pessoas com deficiência e incapacidade pauta-se 

pela concretização de direitos e garantias e, com esse objetivo, tem uma abordagem 

multidisciplinar e integrada. Neste sentido, nas quatro estruturas existentes, Lar Residencial 

São Vicente, Ateliers Ocupacionais São Vicente, Unidade de Reabilitação Profissional e 

Centro de Recursos, o trabalho desenvolvido em 2021 abrangeu várias vertentes da vida como 

o alojamento, a saúde,  a reabilitação, o desenvolvimento pessoal, o lazer, a qualificação, a 

empregabilidade, a participação e a inclusão social. 

O trabalho foi realizado num contexto sanitário adverso e condicionador, mas os objetivos 

fundamentais foram atingidos graças ao empenho, esforço e dedicação de todos os 

envolvidos.

No que concerne ao futuro, a Misericordia de Albufeira tem estado a trabalhar em articulação 

com as entidades da Rede Social do concelho de Albufeira e da região do algarve para fazer 

face às carências identificadas, por falta de cobertura de respostas sociais nesta área de 

intervenção. Neste contexto, tem-se em projeto a requalificação do Lar Residencial, a criação 

de Residências Autónomas e a criação de um Centro de Atividades e Capacitação para a 

Inclusão.
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Lar Residencial São Vicente

O Lar Residencial São Vicente é um lar de acolhimento permanente, destinado a jovens ou 

adultos portadores de deficiência, tendo como princípio fundamental a humanização e 

respeito pela individualidade dos residentes, assim como a promoção da qualidade de vida e 

o bem-estar.

O ano de 2021 apresentou-se como um ano de esperança e renovação, com a expetativa 

de superação e resiliência face à difícil situação pandémica vivida no ano anterior. Embora 

a pandemia não tenha deixado de existir, a normalização e habituação às novas formas e 

procedimentos de atuação, sobretudo ao nível dos cuidados e relacionamento, conduziram 

a um novo período de alento. A vacinação trouxe uma nova fase, de maior segurança e 

tranquilidade em relação ao vírus, promovendo-se um maior bem-estar e conforto nos 

nossos utentes.

Após um período de confinamento, contenção e superação, foi importante o desenvolvimento 

de ações que permitissem o retomar, com confiança e segurança, de algumas atividades e 

rotinas suspensas devido à pandemia. As saídas ao exterior, as visitas presenciais com as 

famílias e a interação com a comunidade foram uma realidade possível em 2021. Deste modo, 

dependendo do contexto pandémico, foi possível em determinados períodos do ano retornar 

a algumas atividades desenvolvidas na comunidade e promover uma maior proximidade com 

os serviços.
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Na prossecução dos objetivos definidos para o ano 2021, foi necessária uma intervenção mais 

direcionada para o funcionamento interno e bem-estar dos utentes, assim como a adoção de 

estratégias de atuação diferenciadas, que se detalham a seguir.

Garantia da qualidade dos serviços e da individualização da intervenção 

Em 2021 procurou-se reforçar a qualidade da prestação de serviços, promovendo uma 

intervenção individualizada, ao encontro das necessidades específicas de cada um, de modo 

a suprimir as dificuldades individuais, algumas das quais consequentes da covid-19. Para 

tal, foi necessária uma articulação estreita com a área da saúde, designadamente através 

de contatos regulares com os serviços externos de saúde e de uma maior proximidade 

com a equipa de saúde da instituição. Foi igualmente importante, o reforço das atividades 

terapêuticas e desportivas, visando a melhoria da condição física dos utentes.

Por outro lado, em 2021 também ao nível dos recursos humanos verificaram-se ações 

de consolidação. Foi possível efetuar o fortalecimento da equipa de serviços gerais, 

nomeadamente através do programa MAREES, reforçando-se desta forma os procedimentos 

inerentes às medidas de higienização e controlo da pandemia. 

Outro aspeto fundamental na melhoria dos serviços foram as ações de formação aos 

colaboradores do Lar, designadamente em áreas distintas como a gestão emocional, 

cuidados aos utentes, planos de higienização e escalas na área da deficiência. Estas ações 

de formação revelaram-se fundamentais para a promoção de boas práticas e a motivação 

da equipa do Lar. 

No que diz respeito à equipa técnica, foi dado início a um estágio curricular na área da 

Neuropsicologia, permitindo a avaliação específica das competências cognitivas dos utentes 

e a planificação de sessões de reabilitação cognitiva individualizadas.

Promoção da funcionalidade, autonomia e autoestima dos residentes 

Uma das prioridades em 2021 foi a de restabelecer algumas atividades suspensas, que 

visaram essencialmente a promoção da autonomia dos utentes e o seu bem-estar emocional. 
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Para tal, foi fundamental a priorização de atividades ao ar livre, nomeadamente no espaço 

exterior do Lar, o qual sofreu uma requalificação e melhoria. A utilização do pinhal como local 

privilegiado para a realização de atividades desportivas e socioculturais diferenciadas, tais 

como a Atividade Motora Adaptada e a Animação em Movimento, permitiu uma melhoria na 

condição física dos utentes e veio beneficiar o seu bem-estar emocional.

Neste âmbito, para além da colocação de pavimento adequado no terreno adjacente ao lar, 

que veio permitir a realização de atividades de lazer no verão, foram ainda colocados uma 

vedação e um portão, de modo a circunscrever todo o espaço envolvente e a garantir uma 

maior segurança. 

Por outro lado, ao longo de todo o ano procurou-se fomentar os contactos regulares com 

os familiares e as pessoas de referência, designadamente com recurso a videochamadas e 

a visitas presenciais, sempre que a situação pandémica o permitia. De acordo com as regras 

definidas pela Direção Geral de Saúde, foi adaptada e equipada uma sala, com saída para o 

exterior, tornando-se um espaço destinado exclusivamente a receber as visitas.

De salientar que, no período do verão, foi possível retomar algumas saídas ao exterior que 

não se verificavam desde o início da pandemia e que isso foi fundamental para a saúde 

emocional dos nossos utentes, designadamente as idas à praia, as saídas para aquisição de 

bens e as saídas a casa das famílias. Também nesse período, foram retomadas as atividades 

promovidas pelo Balcão da Inclusão da Câmara Municipal, nas áreas da dança e capoeira.

Todos os esforços foram feitos no sentido de atenuar os efeitos da pandemia e permitir a 

autonomia dos residentes do Lar.

Nivel de dependências dos utentes:
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Ateliers Ocupacionais São Vicente

Embora a instituição não beneficie de resposta social concreta no âmbito do Centro de 

Atividades e Capacitação para a de Inclusão (CACI), desenvolve um conjunto de atividades em 

contexto de salas ou ateliers semelhantes ao CACI. As atividades dos ateliers ocupacionais 

do lar São Vicente são desenvolvidos por uma equipa multidisciplinar e têm como objetivo 

principal a promoção de atividades de caracter ocupacional, lúdico pedagógico e socio 

cultural, com vista à capacitação dos utentes. 

Em 2021, os ateliers ocupacionais sofreram algumas alterações, por força da modificação 

verificada no quadro de pessoal, com a saída de dois monitores e o início de uma técnica de 

animação sociocultural, no último trimestre do ano. 

Neste contexto, procurou-se, essencialmente, o desenvolvimento de atividades ocupacionais 

que fossem ao encontro das preferências e capacidades dos utentes, reforçando as suas 

competências individuais e sociais. Por outro lado, promoveu-se o desenvolvimento de ações 

que fortalecessem a autonomia e a funcionalidade dos residentes, designadamente através 

de atividades como o atelier do saber, a culinária e o treino de atividades de vida diária.

Também nos ateliers foram priorizadas as atividades no exterior, tais como as caminhadas ou 

atividades desportivas, existindo como grande objetivo a requalificação da zona da Eira e de 

algumas áreas do pinhal, objetivo para o qual foi feita uma candidatura ao Programa Bairro 

Feliz do Pingo Doce. 

Em 2021 foi possível a realização de pequenos mercadinhos internos nos ateliers, dando a 

possibilidade de apresentar aos utentes e aos colaboradores da instituição, os produtos 

e artigos executados em sala. Esta atividade permitiu ainda promover a autonomia dos 

utentes, quer na aquisição de bens quer na representação de papéis de desempenho 

socioprofissionais. 
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De uma forma geral, considera-se que as ações e atividades desenvolvidas foram fundamentais 

para um progressivo regresso a uma nova normalidade dentro das condicionantes da 

pandemia.

Centro de Recursos a Bússola

O Centro de Recursos (CR) desenvolve a sua intervenção com utentes encaminhados pelo 

Centro de Emprego de Loulé e Centro de Formação Profissional Barlavento (para residentes no 

concelho de Silves), para as ações de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação 

e o Emprego (IAOQE) que incluem 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 outros empregadores para 

a empregabilidade destas pessoas e Avaliação de capacidade de trabalho.

No ano de 2021, a intervenção pautou-se essencialmente por três objetivos estratégicos: 

manter a qualidade da intervenção, maximizar a divulgação das medidas de apoio à 

empregabilidade e consolidar a eficiência e a sustentabilidade.

No que se refere ao primeiro objetivo de manter a qualidade da intervenção, em todas as ações 

de IAOQE (19 utentes, 76 intervenções), os/as utentes foram devidamente acompanhados/as 

efetuando-se uma avaliação cognitiva e da personalidade e orientação vocacional, de modo  

a perceber quais os interesses e as aptidões de cada indivíduo. 

No final do processo de IAOQE, os/as utentes foram encaminhados/as para formação na 

Unidade de Reabilitação Profissional ou para outras entidades formadoras, Apoio à Colocação 

e um utente para um CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão) em Portimão, 

onde a instituição em causa teve a maior atenção e integrou o mesmo.

Este Centro de Recursos, realiza a avaliação, orientação vocacional e definição do projeto 

profissional de utentes que irão ser integrados em cursos na Unidade de Reabilitação 

Profissional, mas também abrange utentes que irão prosseguir o seu percurso de formação 
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ou emprego em outras entidades.

Para a prescrição de Produtos de Apoio, foram encaminhados/as 2 utentes com deficiência 

auditiva. Como resultado da intervenção do CR, foram atribuídas próteses auditivas digitais 

bilaterais. Um utente, com o processo iniciado no final de 2020, foi apoiado para terminar 

o seu processo também de próteses auditivas digitais bilaterais. Desta forma o número de 

sessões necessárias para a prescrição foi superior ao previsto. Cada processo de prescrição 

inclui diversas fases, como a entrevista e avaliação do perfil do/a utente, a avaliação da 

funcionalidade, a análise documental e do historial clínico, a marcação e acompanhamento a 

consultas médicas de especialidade, a elaboração do relatório de intervenção, a prescrição 

da ajuda técnica na plataforma nacional (SAPA) e o aconselhamento e articulação com o 

serviço de emprego autor do pedido de intervenção.

Em 2021, o Apoio à Colocação tinha previsto abranger 7 utentes, mas foram apoiados 17 

utentes, com um total de 1260 intervenções. Verificou-se um aumento exponencial no 

número de intervenções devido à pandemia. O encerramento de grande parte das empresas 

ligadas ao turismo e restauração, o fecho do país ao exterior e o consequente isolamento 

a que estivemos sujeitos provocaram dificuldades acrescidas na colocação no mercado de 

trabalho de pessoas com deficiência e incapacidade. 

Para a integração no mercado de trabalho, o Centro de Recursos realizou as seguintes 

intervenções: análise do pedido de intervenção, convocatória para entrevista, entrevista 

inicial onde são analisados os interesses, necessidades e competências do/a utente, 

contactos telefónicos para utentes ou a família para obtenção de informações facilitadoras 

do processo de integração, elaboração do CV, levantamento de entidades enquadradoras 

com resposta adequada ao perfil dos/as utentes e acompanhamento  dos/as utentes a 

reuniões e entrevistas nas entidades empregadoras. A intervenção do Centro de Recursos 

constitui  uma mais valia no relacionamento entre o/a candidato/a e a entidade. 

Nos contactos com empresas e entidades locais foram propostas várias formas de integração, 

nomeadamente, a celebração de contratos de trabalho ou a inserção em medidas de apoio. 



152
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Neste âmbito foram divulgadas as medidas de apoio à integração de pessoas com deficiência 

e incapacidade promovidas pelo IEFP, tal como as condições de acesso às candidaturas, 

apoios financeiros inerentes às diversas medidas, contribuições fiscais e benefícios para os/

as destinatários/as e para as entidades. 

O Centro de Recursos apoiou as entidades enquadradoras na formalização e submissão 

de candidaturas às medidas de apoio promovidas pelo IEFP, nomeadamente Estágios de 

Inserção e Contratos Emprego Inserção+ (CEI+), e na gestão de processos no decurso do seu 

desenvolvimento.

Neste âmbito, em 2021 o Centro de Recursos  prestou acessoria na submissão de candidaturas 

a 10 Estágios de Inserção e 3 CEI+.

Em suma, em 2021 dos/as 17 utentes que estiveram na ação Apoio à Colocação,  concluíram 

6 utentes e transitaram 11 utentes para 2022, dos quais 4 integrados nas medidas Estágio de 

Inserção e CEI+.

Da parceria existente entre a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira e o IEFP resultou a 

participação da técnica do Centro de Recursos no atendimento conjunto, com o Técnico 

do Centro de Emprego de Loulé, para dar resposta às ofertas de emprego, no âmbito do 

Programa Incluir, desenvolvido pela Jerónimo Martins.  

De forma a validar as competências socioprofissionais dos/as utentes, o Centro de Recursos 

recorre ao Estágio de Validação. O mesmo não se verificou devido ao perfil dos/as utentes 

encaminhados/as não justificar o recurso a este instrumento.

O Acompanhamento Pós Colocação é realizado através de um pedido de intervenção por 

parte do empregador e é encaminhado pelo Serviço de Emprego. Ocorre no âmbito de um 

contrato de trabalho, Estágio de Inserção e CEI+ e tem como principal objetivo a manutenção 

do posto de trabalho. De forma a cumprir o objetivo, o Centro de Recursos realiza diversas 

intervenções junto das empresas e entidades enquadradoras e dos/as utentes.  
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Foram desenvolvidas as seguintes metodologias de intervenção: contactos telefónicos, 

reuniões com responsáveis das empresas/entidades e utentes, apoio aos/às beneficiários/

as e entidades na procura de soluções para questões pertinentes. Na integração em 

Estágios e CEI+, as entidades enquadradoras solicitam apoio na formalização de respostas 

às notificações recebidas no portal Iefponline. O apoio é fornecido ao nível da gestão dos 

processos, dado que o Centro de Recursos tem vasta experiência neste domínio e facilita os 

procedimentos de gestão e submissão  dos Mapas de Assiduidade, Pedidos de Reembolso e 

Encerramentos de Contas com recurso às Tecnologias de Informática e Comunicação.

O Centro de Recursos assume-se como um interveniente mediador entre o/a utente e a 

entidade empregadora, de modo a facilitar a integração socioprofissional e a sua manutenção, 

promove a renegociação da contratação à data de fim dos contratos existentes ou a 

reconversão de  Contratos CEI+ e Estágio de Inserção em contratos de trabalho com termo e 

sem termo. No ano 2021, foram apoiados 13 utentes inseridos em Estágios de Inserção e CEI+.

No cumprimento do objetivo de maximizar a divulgação das medidas de apoio à 

empregabilidade, o Centro de Recursos interveio em diversos domínios. É crucial a divulgação 

das áreas de atuação, quer junto dos/as utentes quer das entidades empregadoras, 

nomeadamente, a avaliação da capacidade para o trabalho, o apoio à colocação no emprego, 

a integração de utentes nas medidas de apoio (Estágio de Inserção e Contratos Emprego 

Inserção+) como ponto de partida para a celebração futura de um contrato de trabalho, o 

apoio à manutenção do emprego, o apoio na gestão de candidaturas no portal IEFPonline, 

a prescrição de produtos de apoio. Estas intervenções, muitas vezes passam despercebidas 

aos/às empresários/as. 

Estava prevista em plano a realização de uma sessão de sensibilização reunindo potenciais 

entidades empregadoras locais, com o intuito de divulgar as ações do Centro de Recursos. A 

sessão não se realizou de acordo com o modelo inicial, devido a restrições de distanciamento 

social impostas pela pandemia. De forma a cumprir o objetivo da divulgação, realizaram-se 

sessões individualizadas junto das entidades. Foram abrangidas nesta iniciativa cerca de 

46 entidades públicas e privadas, incluindo a Autarquia de Albufeira, Juntas de Freguesia, 

estabelecimentos de ensino, Associações e IPSS. 
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Em paralelo e nos contactos estabelecidos com o tecido empresarial, foi reforçada a 

importância da integração de pessoas com deficiência e incapacidade, apelando-se à 

responsabilidade social e ao cumprimento do sistema de quotas ao emprego definido na Lei 

n.º 4/2019, 10 de janeiro.

O último objetivo planeado é consolidar a eficiência e a sustentabilidade. O financiamento 

do Centro de Recursos existe no quadro da parceria existente com o IEFP. O modelo em 

vigor  determina que o reembolso das ações depende, por um lado, dos encaminhamentos 

de utentes por parte dos Serviços de Emprego e, por outro, da conclusão das ações. Trata-

se de financiamentos anuais e por esse motivo verificam-se desvios. Em AC e APC a duração 

das ações são de 12 meses e no caso do AC o período de intervenção pode ultrapassar os 12 

meses quando os utentes são colocados em Estágios de Inserção ou CEI+, o que origina um 

desvio da execução financeira anual em comparação com a respetiva previsão.

Em 2021, a pandemia revelou-se um forte entrave à obtenção integral dos resultados 

expectáveis, sem deixar de se considerar que as ações desenvolvidas permitiram atingir 

qualitativamente os objetivos.

Unidade de Reabilitação Profissional a Bússola

O Balanço da execução da atividade formativa realizada na Unidade de Reabilitação 

Profissional é positivo. Dois mil vinte e um foi um ano em que ajustar e adaptar sucessivamente 

os planos aos novos contextos foram as ações prioritárias. No entanto e apesar de todos os 

constrangimentos, os objetivos estratégicos foram atingidos.

O Plano de Atividades contemplava o desenvolvimento de formação qualificante, a conclusão 

de vários cursos e a certificação e inserção profissional de formandos.  Estes objetivos foram 

concretizados em contextos diferenciados. A atividade decorreu ao abrigo de 3 candidaturas 

integradas na Medida de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, financiadas 

pelo IEFP, através da Delegação Regional do Algarve.
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Os cursos integrados na candidatura iniciada em 2018 foram concluídos em 31 de agosto, após 

o ajustamento dos cronogramas em virtude dos dois períodos de suspensão da atividade 

formativa impostos pela crise pandémica, o último durante 3 meses em 2021. 

Neste período foram concluídas as unidades de formação ainda incompletas, mas a maioria 

dos formandos, por se encontrarem na fase final do curso, desenvolveram formação em 

contexto real de trabalho nas empresas com protocolo de colaboração.

A diminuição da atividade económica e turística provocada pela pandemia, interferiu 

negativamente na formação em contexto real de trabalho, uma vez que algumas empresas 

encerraram, outras reduziram a atividade e redimensionaram o seu funcionamento e recursos 

humanos, facto que alterou a disponibilidade para continuarem a acolher os formandos. 

Nesta situação, para possibilitar a continuidade e conclusão do percurso formativo, foi 

necessária a realização de novas ações para a recolocação dos formandos em causa noutras 

empresas enquadradoras, como a seleção na área do curso, contactos, reuniões, organização 

logística e desenvolvimento de novas metodologias de acompanhamento e avaliação com 

interlocutores diferentes. Esta fase foi problemática e implicou um esforço intenso das 

técnicas responsáveis por esta área, de forma a garantir a continuidade da formação e a 

conclusão dos cursos no calendário previsto.

A conclusão dos cursos de formação inicial em funcionamento desde 2018, de Pasteleiro/a 

Padeiro/a, Cozinheiro/a (2), Empregado/a de Andares e Operador/a de Jardinagem permitiram 

a qualificação profissional de 22 pessoas e a respetiva certificação. Estes cursos tiveram a 

duração de 3600 horas.

A maioria dos formandos, 91%, obteve dupla certificação (profissional e escolar, 

correspondente ao 3º ciclo) ou certificação profissional de nível 2, no caso das pessoas que já 

tinham o 9º ano de escolaridade. Os restantes obtiveram certificação parcial correspondente 

às unidades de formação que concluíram.
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No quadro desta candidatura também foi também realizada uma ação de formação contínua, 

denominada de + Competências, com 400 horas. Frequentaram a ação 8 formandos, dos 

quais 7 concluíram o percurso com aproveitamento e obtiveram certificado de qualificação 

profissional. Para o outro formando, foi emitido certificado parcial correspondente às 

unidades de formação que terminou. 

Na vertente da qualificação integrada nesta candidatura, o balanço é muito positivo uma 

vez que 100 % dos formandos que concluíram o curso foram certificados, dos quais 90%, com 

certificação total.

Durante o ano de 2021, continuou a desenvolver-se formação nos dois cursos inseridos na 

candidatura iniciada em 2019, concretamente de Pasteleiro/a Padeiro/a e Empregado/a 

de Andares. A conclusão está prevista para 2022. Ao longo do ano registou-se a saída de 

4 formandos, dois para integrar o mercado de trabalho no início do verão e dois devido a 

instabilidade psicológica e doença mental. Deu-se ainda início a uma nova fase da formação 

nesta candidatura, com a ida para formação prática em empresa, com a correspondente 

celebração de parcerias. 

Verificou-se uma diminuição da execução física  em consequência de variáveis que não 

foi possível controlar, como saídas da formação para emprego e absentismo de alguns 

formandos, apesar da implementação de estratégias de apoio psicológico e de motivação 

destes formandos.  

No segundo semestre foi apresentada uma nova candidatura à Medida de Qualificação 

de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, para a realização de ações de qualificação no 

triénio 2021-2024.  Esta foi aprovada no final de novembro e a primeira ação de Operador/a 

de Jardinagem, começou a 15 de dezembro. A opção por este curso foi determinada pela 

procura e pela possibilidade de inserção profissional dos formandos, pois a área de jardinagem 

e manutenção de espaços verdes está em crescimento.
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Em 2021, verificou-se um reforço das parcerias existentes, nomeadamente com empresas e a 

Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, 

em resultado da necessidade de colocar novos formandos em formação prática em contexto 

de trabalho, mudança de empresa enquadradora para ajustamento do perfil do formando à 

organização e dinâmica da empresa ou como resposta ao encerramento de empresas. Neste 

âmbito foram celebrados 12 novos protocolos de colaboração com empresas nas áreas da 

jardinagem, restauração, serviços, administração de condomínios, comércio a retalho e 

hotelaria.

O objetivo da atividade da Unidade de Reabilitação Profissional é a qualificação de pessoas 

com deficiência e incapacidade e, à posteriori, a integração no mercado de trabalho, 

contribuindo deste modo para a inclusão social por via de uma atividade profissional.  Esta 

ação é concretizada no âmbito de articulação com o Centro de Recursos da instituição, em 

parceria com o Centro de Emprego da área da residência do utente. 

Nesta vertente da intervenção foram integrados profissionalmente vários utentes, a maioria 

no âmbito das medidas de apoio ao emprego promovidas pelo IEFP, nomeadamente Estágios 

de Inserção e Contratos Emprego Inserção+. 

Dos formandos que concluíram o curso de qualificação inicial, 10 % celebraram contratos de 

trabalho com termo e 32% integraram Estágios de Inserção e Contratos Emprego Inserção+. 

Prevê-se que no 1º trimestre de 2022 sejam aprovadas mais candidaturas a estas medidas de 

apoio e os beneficiários iniciem uma atividade profissional na área em que fizeram formação. 

No total, 64% dos formandos estarão colocados num posto de trabalho.

Espera-se que a realização de Estágios ou Contratos Emprego Inserção seja o meio de 

consolidação das competências socioprofissionais adquiridas no percurso formativo e 

permitam, no final, a celebração de contrato de trabalho.

A integração destes utentes no mercado de trabalho, no atual funcionamento da atividade 

económica da região e do mercado de emprego foi e continua a ser uma tarefa árdua e 
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morosa. Os resultados positivos só foram alcançados pela determinação e empenho dos 

técnicos envolvidos e exercício pleno da responsabilidade social dos empresários e agentes 

que se envolveram neste processo e contribuíram para a concretização do direito da inclusão 

social através do trabalho.

A intervenção da URP tem uma visão integral do desenvolvimento dos utentes através da 

realização de atividades complementares de qualificação e atividades de desenvolvimento 

sociopessoal. Todas foram canceladas em 2021, devido ao contexto pandémico adverso. 

Mantiveram-se os apoios aos formandos mesmo durante a suspensão da atividade formativa, 

com o objetivo de desenvolver a inteligência emocional e as capacidades cognitivas, 

facilitadores da aprendizagem. A metodologia do apoio psicológico e a estimulação 

neurocognitiva foi ajustada ao contexto e incluiu apoio à distância.

No que concerne a ações de divulgação e sensibilização, estava prevista a realização de uma 

sessão dirigida a empresários e outros agentes relevantes na intervenção com este público. 

Esta ação não se concretizou. No entanto, ao longo do ano foram realizadas sessões setoriais 

de informação sobre a atividade formativa desenvolvida na URP, as medidas de apoio à 

contratação e responsabilidade social, que cada entidade e cada individuo tem na sua área 

de atuação, relativa à inclusão de pessoas com deficiência. Neste âmbito foram realizadas 

reuniões numa escola, em Juntas de Freguesia, com técnicos de entidades privadas e 

empresários.

Estas ações de informação e sensibilização tiveram como resultado a celebração de novas 

parcerias para formação prática e a disponibilidade para a integração de utentes em medidas 

de apoio, nomeadamente em Estágios de Inserção e CEI+.

Estava prevista igualmente a participação num evento público de formação e educação que 

se realiza anualmente em Albufeira, no qual a URP sempre esteve presente com sucesso, mas 

foi cancelado devido à fase pandémica. 
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Em novembro, reuniram-se as condições para a realização da Mostra de Práticas Profissionais 

na Reabilitação, organizada em Faro por uma IPSS com intervenção na área da deficiência. 

A Unidade de Reabilitação Profissional esteve presente neste evento com o curso de 

Pasteleiro/a Padeiro/a. A participação consistiu no show cooking sob o tema Bolinhos da 

Nossa Terra, seguida de prova dos bolinhos e da exposição de material gráfico e exibição de 

um vídeo para divulgação da formação. Esta participação foi muito positiva e apreciada pelos 

participantes.

Dois mil e vinte e um foi um ano atípico, extremamente exigente na gestão dos recursos 

humanos, na reprogramação dos meios a disponibilizar para o bom desenvolvimento 

da formação e na articulação com as entidades parceiras. A incerteza provocada pelos 

constrangimentos do estado pandémico, esteve sempre presente e obrigou a sucessivos 

ajustamentos da planificação e afetação de recursos físicos, materiais e financeiros. 

Foi feito um esforço para atingir os objetivos operacionais e, através deles, obter a totalidade 

dos recursos financeiros previstos. Este objetivo não foi totalmente conseguido. A taxa 

de execução financeira em cada projeto realizado ao abrigo da Medida de Qualificação de 

Pessoas com deficiência e incapacidade foi variável: 98,30% na candidatura que foi concluída, 

75,61% na candidatura que terminará em 2022 e 23% na candidatura que se iniciou na segunda 

quinzena de dezembro. 

Em conclusão, o balanço da atividade da Unidade de Reabilitação Profissional em 2021 é 

positivo, uma vez que foram atingidos os objetivos ao nível da qualificação e certificação 

dos formandos e da inserção socioprofissional, fator essencial para a melhoria da qualidade 

de vida destas pessoas e das suas famílias, o reforço do princípio de igualdade e da inclusão.
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Área Sénior

A área sénior da Misericórdia de Albufeira é composta pelo Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD), pelo Centro de Dia (CD) e pela Estrutura Residencial para Idosos (ERPI). Estas três 

respostas sociais, ainda que atuem em diferentes esferas do envelhecimento, apresentam 

um eixo comum de intervenção que assenta na promoção de cuidados individualizados e 

humanizados, proporcionando o conforto e bem-estar dos utentes. O trabalho desenvolvido 

por uma equipa multidisciplinar na área da animação, reabilitação, saúde e nutrição, segue 

uma linha de trabalho focada na promoção de um envelhecimento ativo, estimulando 

diariamente os seniores, de acordo com a sua autonomia, e fomentando hábitos de vida 

saudáveis. 

Foi uma vez mais um ano de desafios, de redefinição e consolidação das estratégias de 

trabalho, em função dos constrangimentos impostos pela covid-19. Verificou-se ao longo do 

ano um decréscimo na autonomia da população sénior, resultante do isolamento imposto e 

dos constrangimentos associados à pandemia. Neste sentido, projeta-se um trabalho com 

foco na manutenção e na reabilitação das capacidades de cada idoso, com uma intervenção 

assente nas boas práticas, priorizando o bem-estar físico, mental e social dos utentes e 

colaboradores da área sénior.

Em 2021, formalizou-se sem sucesso uma candidatura ao programa PARES para requalificação 

e ampliação do edifício do Roseiral, onde se encontram as respostas socias de ERPI e 

SAD, assim como os serviços centrais de cozinha e lavandaria. Como se trata de uma obra 

imprescindível e inadiável pelas condições de deterioração do edifício ao longo dos anos, 



162
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

assim como pela necessidade de uma resposta especializada na área da demência em 

Albufeira e de alargamento da rede, continua-se a trabalhar no projeto de arquitetura para 

alcançar o licenciamento da obra e permitir formalização de candidatura ao PRR. 

O trabalho realizado nesta área de intervenção foi consolidado ao longo do ano e com 

reconhecimento da comunidade, que está expetante pela abertura do novo equipamento 

nos Olhos de Água, que terá ERPI, CD e SAD.

Estrutura Residencial Para Idosos O Roseiral

A prestação de cuidados humanizados e adequados às necessidades de cada utente e 

à promoção do envelhecimento ativo e saudável são dois pilares que servem de base ao 

trabalho desenvolvido na ERPI. Sem dúvida que o ano de 2021 terá sido um dos anos mais 

desafiantes e mais exigentes para as equipas e para os idosos, em virtude do surto por covid-19 

vivenciado nesta resposta social. Apesar das adversidades e desafios colocados, manteve-se 

o foco nestas premissas e procurou-se uma intervenção direcionada para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos planeados. A execução e cumprimento dos objetivos foram ajustados 

em função dos impactos da pandemia sentidos ao longo deste ano.

Promoção da relação entre o utente e a família 

Este terá sido um dos objetivos mais desafiantes de 2021 e cujo impacto foi sentido de forma 

mais acentuada, quer pelos utentes quer pelas famílias.  
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Devido ao surto iniciou-se o ano com a suspensão de todas as visitas, focando a intervenção na 

satisfação das necessidades básicas e na monitorização do estado de saúde dos utentes. Mais 

uma vez, verificou-se que as novas tecnologias tiveram um papel essencial na aproximação 

entre famílias e utentes, minimizando os efeitos do distanciamento imposto. Estabeleceu-se 

contacto regular com as famílias, quer por telefone quer através da videochamada, com a 

intenção de as manter atualizadas sobre a situação vivida na ERPI, realizando-se cerca de 103 

videochamadas durante o ano de 2021. 

Com o término do surto, as rotinas da ERPI foram retomadas e as visitas através do vidro, 

com recurso a intercomunicador, reabriram no final do mês de fevereiro. No início de junho 

reabriram-se as visitas presenciais que decorreram no espaço exterior junto à receção, 

cumprindo sempre as medidas de segurança. 

Em outubro foram retomadas as saídas com os familiares, tendo sido uma das mais 

importantes rotinas que contribuíram para o bem-estar emocional das famílias e dos nossos 

idosos. Contudo, devido ao aumento de casos no concelho de Albufeira, suspenderam-se 

estas saídas novamente.

As visitas presenciais e as saídas ao exterior foram os momentos mais ansiados pelas famílias 

e pelos utentes. Contudo, em função da situação epidemiológica as mesmas foram marcadas 

por avanços e retrocessos, dando cumprimento às normas implementadas pela DGS.  

Importa enaltecer a colaboração e a compreensão das famílias em todos os momentos 

em que se aliviaram as medidas, mas principalmente nos momentos em que foi necessário 

voltar um pouco atrás. Apesar das saudades, as famílias acabaram por demonstrar o seu 

apoio, colocando sempre em primeiro lugar a segurança dos idosos. Apesar de todos os 

constrangimentos, considera-se que as estratégias implementadas contribuíram para atingir 

o objetivo proposto. 

Promoção integração do utente

As admissões são um dos momentos-chave para uma integração bem-sucedida. O 

procedimento inerente às admissões têm sido alvo de uma adaptação constante, em função 
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das sucessivas alterações das normas da DGS. Face ao ano anterior e perante o avanço no 

processo da vacinação, assistiu-se ao alívio das medidas de isolamento profilático para as 

admissões que apresentassem teste negativo e esquema vacinal completo. Este fator 

facilitou a integração do utente, uma vez que passou a ser incluído imediatamente na rotina 

da ERPI, permitindo que este processo decorresse com maior tranquilidade. A utilização de 

equipamento de proteção individual (EPI) e, em especial, a máscara manteve-se como um 

elemento distanciador na relação entre o utente e colaborador, mas, apesar disso, continuou-

se a trabalhar a adaptação positiva neste novo contexto de vida. 

Capacitação e motivação dos recursos humanos

O surto obrigou a uma intervenção rápida e concertada por parte da equipa, com a intenção 

de controlar a infeção e garantir a satisfação das necessidades dos utentes. O plano de 

contingência foi ativado, procedeu-se à reorganização das equipas e à implementação de 

circuitos de entradas e saídas de pessoal, de receção de bens e serviços e circuitos que 

separaram as zonas sujas e zonas limpas. Os espaços comuns também foram reorganizados, 

bem como a dinâmica das atividades de vida diária dos idosos. Esta intervenção eficaz e a 

implementação de circuitos foram conseguidas devido à célere capacidade de resposta da 

equipa, mas também pela aquisição de conhecimentos nas ações de formação promovidas, 

que permitiram clarificar os modos de atuar perante uma situação de surto. 

Uma vez que alguns dos colaboradores também foram infetados e, de modo a garantir o 

funcionamento da ERPI e a prestação de todos os cuidados essenciais aos nossos utentes, 

foram ativadas as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha (BIR), no início do mês de 

janeiro. Estiveram ao serviço um total de 13 elementos das BIR, que constituíram uma ajuda 

preciosa no combate ao surto. A continuidade da medida do IEFP MAREESS (Medida de Apoio 

ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde) foi essencial durante todo o 

ano de 2021, pois permitiu reforçar as equipas de ajudantes de lar e de serviços gerais, durante 

os momentos mais críticos que foram vividos. Mantiveram-se as visitas de acompanhamento 

de caracter preventivo e pedagógico, resultantes da parceria entre a autoridade de Saúde, 

Proteção Civil e Segurança Social.  
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Em dezembro recomeçaram os testes mensais de rastreio preventivo a covid-19, na sequência 

do protocolo entre o ABC e a Segurança Social, contribuindo mais uma vez para tranquilizar 

os colaboradores e agir preventivamente junto de casos positivos.  

A valorização e o reforço positivo da equipa e do trabalho desenvolvido querem durante 

o surto, quer durante o resto do ano revelou-se importante para a motivação da equipa. A 

celebração do Dia da Família ou as celebrações do Natal contaram com a participação de 

toda a equipa, o que contribuiu para criar momentos de descontração e partilha. A reunião 

regular com a equipa foram muito importantes, pois permitiram dar voz a todos e reforçar os 

laços já existentes. 

Consolidação das estratégias de envelhecimento ativo e saudável

Durante o ano de 2021, os desafios colocados ao envelhecimento ativo e saudável levou a que 

se repensassem as estratégias associadas ao presente objetivo. 

Os efeitos provocados pelo surto fizeram-se sentir de forma prolongada no tempo, pois 

existiram perdas de capacidades que não foram recuperadas. Ao longo do ano de 2021, 

verificou-se um aumento significativo das dependências dos utentes, espelhado de forma 

clara nos instrumentos de avaliação da funcionalidade (escala de Barthel). Por outro lado, 

o número de utentes dependentes de terceiros para a satisfação das suas necessidades 

básicas subiu substancialmente e as admissões trouxeram pessoas com um maior grau de 

incapacidade, que integram a ERPI numa fase cada vez mais tardia. Perante estes fatores, 

a equipa de reabilitação repensou a sua intervenção, centrando-se nas sessões de trabalho 

individualizado e ajustado às necessidades de cada um, procurando a manutenção das 

capacidades funcionais.  

A intervenção da equipa de nutrição e da equipa de enfermagem foi de extrema importância 

na avaliação e cuidados durante o surto e, posteriormente, na recuperação dos utentes. 
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Nivel de dependências dos utentes:

Melhoraria da sustentabilidade

A melhoria da sustentabilidade da resposta social tornou-se um objetivo estratégico bastante 

desafiante em 2021. Ao longo do ano receberam-se vários pedidos de familiares a solicitar a 

suspensão do pagamento da comparticipação dos descendentes, devido a uma perda ou 

redução dos seus rendimentos, bem como pedidos de redução da comparticipação familiar. 

Estes dois fatores aliados aos encargos adicionais referentes a EPI, desinfetantes, materiais 

descartáveis e outros bens e serviços essenciais adquiridos durante o surto, não favoreceram 

a sustentabilidade da resposta social. 

Na busca do equilíbrio e do rigor financeiro, garantiu-se a reavaliação das mensalidades nos 

prazos definidos para o efeito, a par da avaliação rigorosa das situações de dívida com a 

intenção de liquidação dos valores existentes. 

Foi um período verdadeiramente exigente e de grande sacrifício coletivo, que apenas foi 

superado devido ao espírito de entrega que a equipa partilha. Pretende-se dar continuidade 

ao trabalho desenvolvido, centrado no bem-estar e qualidade de vida dos idosos, adaptando 

a intervenção e procurando alternativas para ultrapassar os novos desafios que vão surgindo, 

num contexto de maior serenidade e esperança.
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Centro de Dia

O plano de atividades para 2021 foi implementado num contexto de pandemia por covid-19 e 

com a resposta social encerrada pelo mesmo motivo. No entanto, o ano pautou-se por dois 

cenários diferentes. Durante o primeiro semestre, o serviço foi desenvolvido no domicílio dos 

utentes com O Centro de Dia Vai a Casa e, no segundo semestre do ano, com a reabertura do 

Centro de Dia em instalações cedidas pela Paróquia de Albufeira nos Centro Paroquial dos 

Olhos de Água, voltou-se às rotinas normais de funcionamento.

Planearam-se cinco grandes objetivos: prevenir o isolamento social, manter a autonomia e a 

independência, contribuir para a manutenção do bem-estar dos utentes, incentivar a coesão 

e motivação dos recursos humanos e primar por uma gestão rigorosa e eficiente.

Prevenção do isolamento

Dando continuidade à ação O Centro de Dia Vai a Casa  foi possível, durante o primeiro 

semestre do ano, concretizar o presente objetivo com sucesso, com as visitas periódicas da 

equipa técnica e das ajudantes de lar e centro de dia e com o desenvolvimento das suas ações. 

O mesmo levou a que os utentes se sentissem mais apoiados e com o seu dia mais ocupado 

e que se reduzisse o isolamento e a solidão. Com a reabertura da resposta social em junho, 

os utentes tiveram a possibilidade de usufruir de todos os serviços na sua plenitude e, mais 

importante ainda, foi-lhes permitido o convívio com os pares, a participação em todas as 

atividades propostas e a partilha de momentos ludicoterapêuticos. A reabertura do Centro 
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de Dia foi sem dúvida um marco muito importante na vida dos utentes que estavam em casa 

desde março de 2020. Foram notórias a alegria e a satisfação com que diariamente chegavam 

junto da equipa. Este objetivo foi sem dúvida concretizado ao longo de todo o ano, de modos 

diferentes, mas concretizado. 

Nivel de dependências dos utentes:

Manutenção da autonomia e da independência

Uma vez que a resposta social se manteve encerrada no decorrer do primeiro semestre, foi 

de extrema importância a manutenção das estratégias adotadas no domicílio dos utentes 

de modo individualizado. Foram realizadas várias atividades, nomeadamente de estimulação 

cognitiva, sessões de reminiscência, motricidade fina, treino de AVD’s, pernas em movimento, 

ações de sensibilização, sessões de movimento, hora do miminho e SIOS LIFE. Este último 

é um software inovador e intuitivo, cujas atividades desenvolvidas proporcionaram aos 

idosos a estimulação a nível cognitivo e das capacidades motoras, permitindo também o 

contato com as novas tecnologias. Durante este período, efetuaram-se diversas visitas de 

enfermagem ao domicílio, para satisfazer necessidades crónicas ou pontuais de cuidados de 

saúde. O desenvolvimento de uma intervenção de enfermagem domiciliária a estes utentes 

de uma forma estruturada, mais abrangente e sistematizada, tornou-se fundamental para 

promover a sua saúde e assegurar cuidados específicos em situação de necessidade ou de 

doença e desta forma promover a sua autonomia. 

Com a reabertura do Centro de Dia este objetivo foi claramente conseguido, pois através das 

dinâmicas criadas para direcionar a participação dos utentes nas atividades facilitou-se um 

maior envolvimento. A partilha de saberes entre os pares, o incentivo à utilização das novas 
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tecnologias e o reforço por parte da equipa para que o utente participasse ativamente no 

seu processo, de facto permitiram uma crescente independência aos idosos.

Contribuição para a manutenção do bem-estar do utente

De forma a criar condições de conforto e bem-estar aos utentes foram realizados pela equipa 

de ajudantes de lar e centro de dia cerca de 850 serviços no domicílio, nomeadamente serviços 

de higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa, acompanhamento a consultas 

médicas e serviços, auxílio na realização de compras e a atividade Fazes-me Companhia.

Após a reabertura da resposta social, os utentes continuaram a usufruir dos serviços 

diariamente, de acordo com as suas necessidades. Com tanto tempo passado nos seus 

domicílios, apesar do trabalho efetuado junto dos idosos, verificou-se um declínio do estado 

de saúde, em grande parte dos mesmos. Para contrariar essa tendência foi fundamental o 

trabalho desenvolvido pela equipa técnica multidisciplinar composta pelas especialidades de  

animador sociocultural, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista e enfermeiro. A 

equipa não atuou apenas numa perspetiva de ocupação dos utentes, mas numa necessária 

monitorização da saúde e subsequente reabilitação individual. Proporcionou-se ainda a 

manutenção e a reabilitação das capacidades físicas e motoras dos utentes, procurando-se 

adiar o aumento de incapacidades e contribuir para a manutenção do bem-estar dos mesmos.

Incentivo à coesão e motivação dos recursos humanos

Num ano em que vigorou a instabilidade e a insegurança pessoal e emocional, foi crucial 

apoiar os colaboradores na gestão emocional e de stress através de reuniões em grupo ou 

individualmente, sempre que necessárias. Uma cultura de trabalho positiva e um bom clima 

de trabalho trazem efeitos positivos no dia a dia. O reforço e a motivação estiveram sempre 

presentes ao longo do ano. Iniciou-se 2021 com um surto por covid-19 na ERPI, e nessa altura, 

foram canalisados todos os colaboradores do Centro de Dia para assegurar os cuidados aos 

utentes. O medo e a incerteza eram uma constante e o cansaço falava mais alto mas, mesmo 

assim, em conjunto e a trabalhar enquanto equipa foi possível ultrapassar esse grande desafio 

com sucesso. Os colaboradores foram na sua grande maioria capacitados de ferramentas de 

trabalho que lhes permitiram gerir o quotidiano profissional, tendo em conta os desafios 

contantes e as mudanças inerentes à pandemia. O reforço de procedimentos relativamente à 
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utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI), a monitorização de sintomatologia 

e a testagem regular, foram fatores que contribuíram para que os colaboradores se sentissem 

mais seguros e confiantes. Também foram realizadas ações de formação e sessões de 

esclarecimento, por forma a lhes permitir um maior comprometimento.

Com a reabertura do novo espaço, foi criada uma nova equipa de trabalho que, apesar de todas 

as colaboradoras se conhecerem e trabalharem juntas quando o Centro de Dia funcionava no 

mesmo espaço da ERPI, no qual toda a dinâmica e rotina de trabalho era diferente. Então foi 

importante promover e delinear estratégias para a prossecução de um serviço de qualidade 

impulsionado pelo empenho e dedicação da equipa.

Primado de uma gestão rigorosa e eficiente

À semelhança do que tinha acontecido no ano anterior, a pandemia por covid-19 conduziu a 

elevados gastos e fragilizou a sustentabilidade da resposta social,  como em toda a instituição, 

como são exemplos as consequências da utilização de diferentes equipamentos de proteção 

individual e desinfetantes. Outros fatores que contribuíram para o desgaste económico 

financeiro foram a redução e a isenção de mensalidade de vários utentes e ainda a saída de 

vários utentes por óbito ou admissão em ERPI.

Aquando da reabertura do Centro de Dia em junho, tinha-se metade das vagas preenchidas, 

tendo sido ocupadas na sua totalidade apenas em outubro. Desde a reabertura da resposta 

social até ao final do ano foram admitidos 25 novos utentes.

Ao longo de todo o ano foram realizadas cerca de 230 visitas domiciliárias, desde visitas 

de acompanhamento no período em que os utentes se encontravam nos seus domicílios, 

como primeiras visitas no decorrer do processo de admissão. Teve-se sempre como foco 

uma gestão rigorosa das rotas diárias do serviço de Centro de Dia Vai a Casa e foram realizadas 

cerca de 1640 deslocações a casa dos utentes. Com a reabertura da resposta social foi 

retomado o serviço de transporte acompanhado e foram realizados aproximadamente 5600 

transportes de utentes. O aumento considerável do valor dos combustíveis não foi favorável 

à eficiência e à sustentabilidade. A reabertura no Centro de Dia foi sem dúvida um marco 
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muito importante, no entanto, e por se localizar num espaço autónomo, esse fator também 

acarretou um maior gasto a nível de recursos humanos, água, luz entre outras situações. 

Por outro lado, a ocupação do total de vagas e a atualização das mensalidades dos utentes 

já existentes permitiram uma evolução positiva da resposta social. Por fim, foi assegurado o 

rigor financeiro e contabilístico no que respeita às situações de incumprimento na liquidação 

das mensalidades, permitindo terminar o ano com dívidas reduzidas ou quase nulas.

O grande propósito e esperança é que com o Centro de Dia em funcionamento pleno seja 

possível dar continuidade a um serviço humanizado, diferenciado e de qualidade, tendo 

sempre como maior prioridade o bem-estar do utente, a prevenção e o retardar dos 

problemas associados ao envelhecimento, que foram acrescidos com o isolamento social 

imposto pela covid-19.
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Serviço de Apoio Domiciliário

O ano de 2021 foi desafiante para o Serviço de Apoio Domiciliário. A pandemia por covid-19, 

que já se tinha feito sentir em 2020, continuou a desafiar-nos durante 2021. Neste cenário e 

sempre numa perspetiva de melhoria do serviço, bem como do bem-estar dos utentes e 

colaboradores, encontravam-se traçados cinco objetivos estratégicos.

Consolidação do processo de adaptação do utente

Os utentes que usufruíram dos serviços desta reposta social durante o ano de 2021 enquadram-

se numa população mais envelhecida, a maioria no grupo etário de 81 aos 90 anos. Para 

além do envelhecimento desta população, foi sentido durante o ano um agravamento das 

dependências que, aliadas à pandemia, tornaram os utentes mais vulneráveis. Analisando as 

admissões de 2020 e de 2021, verificou-se neste último ano que foram admitidos o dobro dos 

utentes, mais concretamente, 24 admissões face a 12 no ano anterior. Este crescimento, para 

além de se traduzir num aumento da procura deste tipo de serviços, também se traduziu 

num maior número de saídas de utentes. Das 24 saídas que existiram, que por sua vez deram 

lugar a novos utentes, 18 foram por óbito ou internamento em ERPI e apenas 4 foram por 

outros motivos. Estas saídas refletem a dependência e o agravamento da saúde dos idosos 

que frequentavam a resposta social. 

Assim, perante as novas admissões e com o intuito de atingir o objetivo estratégico, foram 

realizadas as visitas domiciliárias habituais de entrevista para novos utentes. Procurou-se 
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conhecer o contexto familiar, bem como as necessidades de cada candidato, para de forma 

detalhada informar a equipa de ajudantes familiares sobre todas as questões importantes a 

serem tidas em conta durante a prestação dos serviços. Para além destas visitas domiciliárias, 

a equipa e ajudantes familiares foram acompanhadas pela direção técnica no primeiro dia de 

cada utente, garantindo que os procedimentos fossem cumpridos e que todas as necessidades 

do utente fossem atendidas. Esta primeira visita ofereceu ao utente e respetivos familiares 

segurança, acompanhamento e profissionalismo. Às ajudantes familiares esta medida 

permitiu que se sentissem incluídas nas tomadas de decisão, reforçando a segurança, a 

confiança e o trabalho de equipa.

Contribuição para a manutenção no meio sociofamiliar

Com vista a atingir este objetivo, todos os serviços continuaram a ser disponibilizados aos 

utentes, tendo-se sempre como foco as necessidades individuais e específicas de cada utente. 

Porém percebeu-se que 2021 foi um ano caracterizado por mais dependências dos utentes do 

SAD. O número de utentes moderadamente dependentes e totalmente dependentes sofreu 

um aumento de um ano para o outro e o número de utentes ligeiramente dependentes ou 

independentes diminuiu significativamente.  

Este aumento de dependências, apesar de se transformar numa sobrecarga diária de 

trabalho para as equipas que atuam no terreno, não alterou em nada a forma como a mesma 

trabalha nem o tipo de serviços que são prestados. O tempo dedicado aos utentes mais 

dependentes foi maior, por apresentarem diferentes necessidades e por estarem de certa 

forma mais debilitados.  Este aumento de utentes mais dependentes, também se traduziu 
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numa relação mais estreita com as famílias. Esta relação pautou-se pelo esclarecimento e 

pelo apoio na aquisição das ajudas técnicas necessárias que proporcionassem mais conforto 

aos utentes no seio familiar, bem como um contacto mais assíduo com a direção, ajustando-

se na sua sequência qualquer procedimento relativo ao idoso. 

Garantia de serviços de qualidade 

Por forma a atingir este objetivo estratégico e perante este cenário de pandemia, o foco da 

resposta social, para além de ser proporcionar aos utentes a satisfação das suas necessidades, 

passou também pela proteção, ou seja, pelo reforçar diário de procedimentos, pela deteção 

precoce de possíveis infeções por covid-19 nas colaboradoras e familiares, pela constante 

monitorização de sintomatologia e pela testagem regular. Também contraíram o vírus alguns 

dos utentes do SAD e os respetivos familiares. Neste contexto, sempre com o objetivo de 

satisfazer as necessidades dos utentes, as equipas e rotas foram reorganizadas por forma a 

preservar a segurança e a prestação de serviços a todos os utentes. Mais ainda, procurou-se 

manter um contacto mais estreito com os familiares, priorizando-se os contactos telefónicos 

ou, na sua impossibilidade, através de atendimento individual em visita domiciliária, com o 

devido afastamento social.

Pela análise da lista de espera do SAD percebeu-se que a procura dos nossos serviços aumentou 

de dia para dia. A pandemia também contribuiu para um aumento das dependências e da 

capacidade de resposta dos cuidadores informais aos seus familiares, o que se traduziu num 

maior número de inscrições e consequentemente num aumento da lista de espera desta 

resposta social. Em 2020 a lista de espera do SAD tinha apenas 6 candidatos inscritos, 

enquanto no final de 2021 já contemplava 20 candidatos inscritos. 

Com a impossibilidade de dar resposta a todas as candidaturas, aquando do momento da 

inscrição e na visita domiciliária, a direção técnica transmitiu aos familiares dos candidatos 

informações, diretrizes e métodos de trabalho no que concerne ao bem-estar do idoso para 

que, na impossibilidade de integrarem uma vaga em SAD, tivessem capacidade de continuar 

a prestar apoio adequado aos seus familiares.
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Todas estas ações, fizeram com que fosse possível continuar a trabalhar em segurança, 

mantendo-se um serviço individualizado e de qualidade, quer com os candidatos à resposta 

social quer com os utentes que usufruem dos serviços da mesma, focando-se a atenção para 

o que é mais importante: o bem-estar e a saúde do idoso. 

Promoção da coesão e da motivação dos recursos humanos

Os recursos humanos afetos ao serviço de apoio domiciliário também vivenciaram um ano 

repleto de desafios. De modo a atingir o objetivo promoveram-se momentos diários de 

partilha de informação entre as ajudantes e a direção técnica, o que permitiu encontrar 

soluções em equipa e adaptar os métodos de trabalho. A testagem regular, a monitorização 

da sintomatologia e o reforçar de procedimentos relativamente à utilização de equipamentos 

de proteção individual foram uma das prioridades para com a equipa, permitindo que 

continuassem a prestar o serviço em segurança. Nesta fase, a confiança transmitida pela 

direção no trabalho que as ajudantes familiares desenvolvem, acompanhada com o bom 

feedback por parte dos familiares, tornou-se de grande importância para a realização diária 

dos serviços. 

A pressão derivada à pandemia, aliada a um desgaste psicológico e físico devido ao aumento 

das dependências, seria o mote para a desmotivação da equipa. Porém, apesar destes fatores 

menos positivos, mantiveram-se empenhadas, trabalhando diariamente para superar as 

dificuldades, demonstrando espírito de equipa, entreajuda e acima de tudo disponibilidade. 

A caminho da sustentabilidade

No ano de 2021, apesar do trabalho contínuo para se conseguir melhorar a sustentabilidade 

da resposta social, surgiram gastos extras inerentes ao seu funcionamento e ao combate 

da pandemia. A utilização de EPI diariamente e a sua troca com maior frequência, os 

descartáveis de fornecimento de alimentação, principalmente para utentes isolados ou 

positivos, bem como o material de desinfeção pessoal, de viaturas e de espaços, foram alguns 

dos maiores acréscimos de gastos da resposta social. As viaturas afetas ao serviço de apoio 

domiciliário também apresentaram a sua quota de despesa, não só pela necessidade de mais 

manutenções derivadas do desgaste das mesmas, mas também pelo aumento do valor dos 
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combustíveis, o que causou um grande impacto na resposta social, tendo em conta que são 

três viaturas a circular todos os dias. Estes aumentos evidenciaram-se nas contas da resposta 

social e contribuíram para o aumento significativo do custo de utente. Como é habitual, 

prosseguindo a linha do objetivo traçado, implementaram-se novas estratégias de apoio à 

recolha de documentos necessários dos utentes da resposta social, o que contribuiu para a 

atualização das comparticipações familiares dentro dos prazos definidos em regulamento 

interno. 

Durante este ano realizou-se um trabalho assertivo relativamente às dívidas existentes 

dos utentes da resposta social. O ano iniciou-se com um valor alto em dívida das 

comparticipações familiares dos utentes mas, após trabalho criterioso e atendendo ao rigor 

financeiro e contabilístico da resposta social, o ano terminou praticamente sem valores de 

comparticipações familiares por liquidar.

O serviço de apoio domiciliário, que desenvolve a sua atividade no exterior da instituição, 

entra diariamente no seio familiar de cada utente, tornando tanto a equipa como os utentes 

e respetivos familiares mais expostos e vulneráveis. Seguindo esta premissa e tendo em 

conta o cenário de pandemia que ainda se vive no nosso país, foi necessário ao longo ano 

proceder a adaptações de estratégias e procedimentos de modo a concretizar os objetivos 

traçados. Apesar de todos os desafios sentidos, toda a equipa se superou, colocando sempre 

em primeiro lugar a segurança e bem-estar do utente. 

É fundamental continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, adaptando os serviços 

a novas realidades e baseando a ação no empenho, profissionalismo e dedicação, para que 

se possa dar continuidade à prestação de serviços de qualidade, centrados no idoso e nas 

suas necessidades.



177
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021





179
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Projetos
A área dos projetos é uma das áreas da instituição que apresentou um maior desenvolvimento 

nos últimos anos. Em 2021, encontravam-se em curso quatro projetos, mais particularmente, 

o CLDS-4G (Contratos Locais de Desenvolvimento Social - 4.ª Geração), o projeto ECOS 

(Oficina Ecológica de Cooperação Social), o GIP (Gabinete de Inserção Profissional) e o 

projeto NECTAR.

O CLDS-4G Albufeira GeraAção destina-se a promover a inclusão de grupos populacionais 

do concelho de Albufeira, com maiores índices de fragilidade social, através de uma ação 

integrada com os agentes e recursos locais, de modo a combater a pobreza e a exclusão 

social e a aumentar a coesão social. 

O projeto ECOS (Oficina Ecológica de Cooperação Social) destina-se a reduzir a situação 

de pobreza e promover a inclusão social, de indivíduos e famílias do concelho de Albufeira, 

através de um processo de (re)qualificação e de (re)capacitação, que alia a capacitação 

pessoal e social pela arte, cultura e a consciência ambiental. O objetivo do projeto é a criação 

de uma solução integrada para a inclusão social de indivíduos em risco ou em situação de 

pobreza e exclusão social através do desenvolvimento de variadas ações no âmbito da 

empregabilidade, capacitação pessoal e social e respetiva sensibilização da comunidade. 

As atividades que serão realizadas dependem das necessidades e expetativas de cada 

destinatário, o que faz com que a planificação da ação seja flexível e passível de ajustes e 

adaptações ao longo do projeto. 

O GIP destina-se a apoiar jovens e adultos desempregados no seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, em articulação com os Centros de Emprego do IEFP. Por 

fim, o projeto NECTAR é um programa ERASMOS, que se destina qualificar profissionais na 

área alimentar, mais particularmente, de chefes de cozinha com competências na gestão de 

alimentos e coordenação de cozinhas, ajustadas à área social.
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Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4.ª Geração 
Albufeira GerAção

O projeto Albufeira GerAção, enquadrado no programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social 4.ª Geração (CLDS-4G), iniciou a sua atividade a 27 de abril de 2020 e 

completou 20 meses de execução, a 31 de dezembro de 2021. O ano de 2021, foi marcado por 

meses de trabalho, em que se realizaram muitas ações e, sobretudo, de reflexão no sentido 

de adaptar regularmente o plano de ação à realidade que foi sendo vivida.

Neste ano, aumentou-se a rede de contactos com entidades parceiras, tendo sido realizadas 

novas reuniões com oito entidades quer do setor público, quer do setor privado, com o 

intuito de apresentar o projeto e as suas atividades, bem como estabelecer uma relação de 

proximidade com os parceiros para o encaminhamento de destinatários. Este trabalho foi 

muito importante para aumentar a abrangência de público da nossa intervenção e para a 

divulgação do projeto na comunidade. 

Estratégias de divulgação  

No que se refere à comunicação e divulgação do projeto, deu-se continuidade às publicações 

da página de Facebook e da conta de Instagram do projeto. A página de Facebook (facebook.

com/AlbufeiraGerAcao), a 31 de dezembro de 2021 tinha 797 Gostos e 817 seguidores, o que 
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significa que houve um aumento de 323 gostos e 296 seguidores, comparando com os dados 

de dezembro de 2020 (474 gostos e 521 seguidores). A conta no Instagram (instagram.com/

albufeira.geracao/) na mesma altura, contava com 322 seguidores, tendo aumentado 144 

seguidores em comparação com dezembro de 2020, em que tinha 178 seguidores. Ambas 

as contas têm por objetivos divulgar as atividades que vão sendo realizadas, e promover as 

que irão ser realizadas e, deste modo, abranger um maior número de destinatários. Os canais 

digitais continuam a ser um veículo de comunicação e divulgação muito importante, devido 

ao atual contexto de pandemia, mas também devido à evolução tecnológica que temos 

assistido. Outra estratégia que a equipa adotou para a divulgação do projeto foi a afixação 

de cartazes A3 de atividades do projeto, nos portões de entrada de alguns estabelecimentos 

de ensino do concelho. Para o efeito foi enviado um pedido de autorização de afixação 

de cartazes para os três agrupamentos de escolas de Albufeira. No entanto, apenas um 

agrupamento respondeu e autorizou a ação.

Favorecimento dos processos de integração profissional, social e pessoal  

Neste âmbito existem as atividades Bootcamp Ser+, Bootcamp Ativa_Mente, Doutor 

Empreendedor, Bootcamp Qualifica, e CriAção. Estas atividades revelam-se muito 

importantes para o desenvolvimento pessoal e social dos destinatários na sua integração 

profissional, uma vez que possibilitam o desenvolvimento e o treino de várias estratégias 

para a resolução de problemas, no contexto profissional e para a adequação dos estilos de 

comunicação, bem como a gestão de conflitos. E também foram importantes na medida em 

que contribuíram para o aumento da informação e o encaminhamento dos destinatários, 

no que diz respeito às medidas ativas de emprego e às oportunidades de qualificação e 

para a orientação para criação do seu próprio negócio. Relativamente à atividade CriAção, 

pode-se considerar que é a atividade que tem sido mais desafiante no que toca ao número 

de ações, pois tem como destinatários uma parte da comunidade que tem sofrido algumas 

consequências com a pandemia, que são os empresários. Contudo, foi a atividade que 

apresentou  uma percentagem maior de desvio. Face ao referido, a equipa adotou estratégias, 

como por exemplo falar pessoalmente com empresários do comércio local, a fim de dar a 

conhecer a importância da atividade.
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Sinalização, encaminhamento e orientação dos jovens  

Esta ação apresentou uma percentagem de desvio elevada, dado o número de destinatários 

que participaram na atividade no ano de referência. Face ao exposto, foi enviado um email 

para os serviços de psicologia e orientação dos três agrupamentos de escolas com o intuito de 

reforçar esforços para o encaminhamento de alunos. No entanto, apenas um agrupamento 

respondeu, com qual a equipa reuniu. Aguardam-se resultados positivos desta parceria, 

durante o ano de 2022.

Estimulação das capacidades empreendedoras no ensino secundário    

No ano de 2021 deu-se continuidade ao programa que iniciou em 2020. No final do programa, 

em junho de 2021, a diretora de turma deu um feedback bastante positivo. No início do 

ano letivo de 2021/2022, iniciou-se um novo programa, na mesma escola do ano passado, 

agora com uma turma do 11.º ano do Curso Profissional Técnico/a de Turismo. Esta atividade 

tem-se revelado bastante positiva, pois permite que os alunos apreendam competências 

fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, tais como a capacidade de 

iniciativa e de construção do seu percurso pessoal e profissional.

Apoio nos processos de qualificação familiar e mediação de conflitos  

Durante o ano de referência foram desenvolvidos os programas Filhos e Sarilhos, Lda. Estes 

programas têm sido muito procurados pela comunidade e pelas entidades parceiras que 

nos têm encaminhado famílias para o desenvolvimento de competências de parentalidade 

mais conscientes e positivas. Foram ainda dinamizados Ciclos de Conversas que trazem à 

comunidade temas muito importantes para a prevenção e mediação de conflitos familiares, 

que são abordados por convidados/as de referência nas áreas dos temas. Foram abordados 

temas como a alienação parental, estratégias para lidar com a quarentena e com os filhos que 

tiveram de ficar em telescola, educar para o respeito pela diversidade cultural e a importância 

do brincar na infância.

Promoção dos estilos de vida saudáveis, cultura e cidadania 

No mês de maio iniciou-se os programas com as crianças do 1.º ciclo e jovens do 3.º ciclo e 

deu-se continuidade ao programa do ensino pré-escolar. No final dos programas, houve um 
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feedback muito positivo por parte dos professores, o que demonstra a relevância deste tipo 

de ações e a influência que tem sobre o desenvolvimento das crianças e jovens. A maior parte 

das sessões foram dinamizadas por convidados que enriqueceram as dinâmicas. Nos meses 

de outubro e novembro iniciaram-se os programas dos três ciclos de ensino, o pré-escolar, 

o 1.º ciclo e o 3.º ciclo. Estes programas serão concluídos durante o ano de 2022. Contudo, 

a equipa tem recebido ao longo das sessões um bom retorno por parte dos alunos e dos 

professores.

Projeto ECOS

Em 2021, o contexto da pandemia covid-19 veio comprometer, em parte, o funcionamento 

da Oficina Ecológica de Cooperação Social (ECOS), alterando de forma parcial os objetivos 

previstos em plano, o que resultou num reajuste da forma de atuação e de intervenção 

anteriormente prevista. Esse reajuste consistiu essencialmente na adaptação do número 

de participantes por atividade nos diferentes espaços criados para o efeito e alguns 

atendimentos, designadamente as consultas de psicologia, serem efetuadas online. Foi 

necessário redefinir uma nova trajetória para alcançar os objetivos e gerir gradualmente os 

retrocessos inerentes a toda esta situação. 
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Divulgação do projeto de forma criativa

Este objetivo foi atingido na íntegra, uma vez que foram criados diferentes materiais para a 

divulgação do projeto, designadamente rollups com a identificação do lettering da iniciativa, 

folhetos informativos, fardamento identificativo, apresentação em PowerPoint e filmes de 

curta-duração para publicação nas redes sociais. A forma que se encontrou para, neste 

contexto, chegar a mais pessoas de maneira criativa foi através da marcação de visitas às 

entidades locais, nas quais foram entregues aos utentes de cada Instituição um folheto e um 

porta-chaves, construído com materiais reciclados pelos já participantes do Projeto ECOS, 

como forma de identificação pelos pares. Outra divulgação decorreu junto de uma Instituição 

da rede social, no dia de São Martinho, com a construção de cartuxos para a colocação de 

castanhas pintados pelos participantes e com a identificação do logotipo do projeto. 

Construção das parcerias 

A identificação de potenciais parceiros e o estabelecimento de protocolo de parceira é um 

ponto assente na metodologia de trabalho e é transversal a todo o Projeto ECOS. Assim, ao 

longo do ano, deu-se lugar a várias reuniões com diferentes entidades locais, com o intuito 

de estabelecer sinergias designadamente com a Cruz Vermelha Portuguesa de Albufeira, o 

Centro de Apoio aos Sem Abrigo, a Associação Humanitária Solidariedade Albufeira, a Junta 

de Freguesia das Ferreiras, o Centro de Emprego e Formação Profissional e a Rede Europeia 

Anti-Pobreza. Internamente também foram realizadas reuniões com os projetos e as respostas 

da Misericórdia de Albufeira (por exemplo, GIS, Incorpora, CAFAP, CLDS, Casa Abrigo, Gaivota 

e Bussola). No total foram estabelecidas sete parcerias, seis não formais, cujo objetivo 

consistiu em criar instrumentos de sinalização céleres para potenciais encaminhamentos de 

participantes que enquadrassem os critérios de integração no projeto, e uma parceria formal 

com o investidor do projeto, a Câmara Municipal de Albufeira.

Promover a (re)qualificação e (re)capacitação dos destinatários 

Na calendarização do desenvolvimento destas atividades a data de início era 1 de janeiro de 

2021. Contudo, só se iniciou no dia 1 de junho de 2021, por só nesta altura se encontrarem 

reunidas as condições, quer de espaço físico quer de constituição efetiva da equipa 

multidisciplinar. No que se refere ao espaço, foi dada continuidade ao trabalho realizado 
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em 2020, nomeadamente a preparação dos recursos físicos com o objetivo da adaptação 

do espaço para a realização das oficinas, bem como a adquisição dos equipamentos e dos 

materiais necessários para o seu pleno funcionamento. Desta forma, a equipa começou a 

receber os participantes e colocou em prática o plano de ação para as diferentes vertentes 

do projeto, contribuindo assim para a aquisição das competências pessoais e sociais dos 

participantes, bem como para a sua inclusão e reintegração na sociedade. 

Na oficina de marcenaria e no atelier de costura foram realizadas 68 ações em que os 

participantes reabilitaram bens doados à instituição, com o propósito de se empoderarem 

de métodos e rotinas de trabalho. O mais importante aqui é consciencializa-los das suas 

competências e do valor pessoal, através de estabelecimento de laços de confiança que os 

permitam crescer com o projeto, afim de promover a sua integração social e profissional. 

Na oficina de tecelagem e ao atelier de artes expressivas foram realizadas 22 ações onde 

os participantes puderam experimentar diversas técnicas artístico-expressivas e, ainda, 

estimular a sua livre expressão e criatividade, através da construção e desconstrução de 

objetos artísticos produzidos em diferentes formatos. 

Mais ainda, foram realizadas 215 sessões de arteterapia e de psicologia, que por vezes 

assumiram a forma grupal, sendo que na sua maioria, ocorreram individualmente. As sessões 

foram estruturadas através do desenvolvimento de processos terapêuticos com recurso ao 

modelo de intervenção de terapia através da arte ou do modelo cognitivo-comportamental, 

de forma a assegurar o equilíbrio psicoafectivo dos participantes. 

Sensibilização da comunidade em geral

A sensibilização da comunidade é sempre um processo gradual e bastante exigente, para 

conseguir imprimir a curto prazo, uma mudança efetiva na consciência ambiental de 

uma comunidade. A iniciativa ECOS valorizou e promoveu ao longo do ano 2021, doações 

de bens e equipamentos por parte de particulares e empresas com elevado sentido de 

responsabilidade social e ambiental. Através destas doações foram colmatadas não só as 

necessidades identificadas no diagnóstico social das famílias e indivíduos acompanhados, 
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como também houve lugar à sensibilização para a alteração dos seus padrões de consumo. 

Ao longo do ano foram efetuadas cerca de 20 recolhas de doações externas de objetos, 

mobiliário, eletrodomésticos, brinquedos e peças de vestuário, bem como acessórios para 

casa. Foram realizadas 32 entregas de bens, mediante diagnóstico de necessidades referente 

aos participantes do projeto ECOS. 

No final do primeiro ano de projeto, a gestão dos retrocessos inerentes a toda a situação 

vivenciada pela pandemia obrigou-nos a reconhecer as fragilidades e a garantir a capacidade 

de resiliência e flexibilidade face às contingências impostas. Não obstante, as fragilidades 

identificadas, quer ao nível de fatores exógenos quer ao nível dos endógenos, a Oficina 

Ecológica de Cooperação Social atravessou um processo evolutivo durante todo o ano de 

2021, com especial enfoque no 2º semestre em que se deu início à intervenção. Consideramos 

que as intervenções aplicadas foram uma mais-valia para atenuar as consequências advindas 

desta situação, mas existe ainda um longo trabalho pela frente no próximo ano. O ano de 

2021 foi de adaptação, no qual a equipa ECOS teve de se reinventar e criar soluções para 

poder superar os obstáculos. Como plano de melhoria para alcançar os resultados a que 

nos propomos, um dos próximos passos é reforçar a divulgação, aproximando o projeto 

cada vez mais da comunidade, e outro passo é avançar com a intervenção para o segundo 

grupo, através da parceria estratégica com o IEFP, de modo a incluir um maior número de 

participantes.
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Gabinete de Inserção Profissional - GIP

Balanço de Atividades de 2021

GIP

Execução
Atividades 

previstas em 
plano

Atividades 
executadas

Cumprimentos de 
Objetivo (%)

Cumprimentos 
de Objetivo 

(%)2020+2021

Sessões coletivas 
de informação

24* 

(170 utentes)

1 

(12 utentes)
7,06% 119%

Ações de apoio 
á procura de 
emprego

12* 

(60 utentes)

1 

(46 utentes)
1,67% 54%

Encaminhamento 
para ações de 
formação

450* 63 14,00% 191%

Receção e registo 
de ofertas de 
emprego

150* 41 10,00% 115%

Apresentação de 
desempregados a 
ofertas de emprego

225* 70 24,89% 111%

Colocação de 
desempregados em 
ofertas de emprego

75* 56 74,67% 200%

Apoio na inscrição 
online 200 12 6,00% 18%

*N.ºs contratualizados para 3 anos de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional

O Gabinete de Inserção Profissional destina-se a apoiar jovens e adultos desempregados 

no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, através das medidas 

de emprego disponíveis ou através de diferentes tipologias de formação, que permitem o 

aumento das suas qualificações escolares e profissionais.

Os principais objetivos estabelecidos para o ano de 2021 foram apoiar os destinatários na 

procura ativa de emprego e desenvolvimento da uma atitude empreendedora, divulgar 



188
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

medidas de apoio ao emprego e formação profissional, apoiar no encaminhamento de 

candidatos para diferentes intervenções no âmbito da empregabilidade e apoiar na utilização 

dos serviços à distância, foram fortemente comprometidos. A grave situação sanitária que 

o país atravessou, impediu o desenvolvimento das ações previstas, devido às restrições 

impostas e recomendações para evitar o evoluir da pandemia.

Apesar dos constrangimentos sentidos, o uso dos serviços online permitiu prosseguir com o 

apoio prestado pelo Gabinete de Inserção Profissional aos jovens e adultos desempregados, 

com o objetivo de melhorar a sua empregabilidade. As sessões presenciais realizadas 

foram em menor número, mas não invalidou outras formas de contato para satisfazer as 

necessidades dos candidatos. A concretização dos objetivos não foi comprometida, uma vez 

que estes estão definidos para o triénio de 2020 a 2022, sendo que apenas os objetivos de 

apoio à inscrição online e as ações de apoio à procura de emprego ainda não tinham sido 

atingidos a 31 de dezembro de 2021.

Em termos de atendimentos efetuados, quer presenciais quer não presenciais, foi possível ao 

longo de 2021 abranger 106 candidatos nas diferentes áreas de intervenção do Gabinete de 

Inserção Profissional.

Projeto Nectar 

O projeto NECTAR é um consórcio entre a Áustria, Bélgica, Itália e 

Portugal, que formalizou uma candidatura ao programa ERASMUS + 

em que a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, em parceira com a 

Universidade do Algarve representam Portugal. 

O presente projeto tem por destinatários os profissionais da área da cozinha, que pretendam 

uma especialização de cozinheiro vocacionado, com competências na gestão de alimentos e 

coordenação de cozinhas. Esta especialização visa responder às necessidades dos utentes, 

tais como deterioração e alteração do paladar, problemas de deglutição e mastigação, 
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através da personalização de receitas e processos de cozedura, para a elaboração de 

ementas adaptadas às especificidades do setor social. A origem do projeto tem por base 

muitas políticas da UE que consideram a nutrição, um elemento essencial para a promoção 

do Envelhecimento Ativo e Saudável.

No decorrer do ano 2021, a execução sofreu alguns desvios face ao inicialmente previsto, 

devendo-se os mesmos às contingências impostas pela pandemia.  Algumas atividades do 

cronograma tiveram que ser reagendadas, de acordo com planos de contingência existentes 

nos países envolvidos. Das atividades inicialmente previstas, ficaram definidos os níveis de 

qualificação de entrada para os candidatos, tendo os mesmos sido ajustados de acordo com 

as características profissionais e académicas de cada país.

O currículo de Chefe Gastro - Engenheiro será europeu, inovador, orientado para resultados 

de aprendizagem com uma estrutura modelar. Graças à sua flexibilidade, será integrado nos 

currículos nacionais, considerando as restrições locais e contextuais de cada país piloto. Para 

Portugal, dada a inexistência de um nível académico superior para a profissão de Chefe de 

Cozinha, optou-se por um nível 4 de entrada dos candidatos que pretendam integrar o grupo 

piloto de formação. 

 O referido Currículo será testado em 5 cursos pilotos ministrados respetivamente na Bélgica, 

Portugal, Áustria e Itália.

Paralelamente, iniciou-se um trabalho de criação de um modelo de identificação e validação 

de competências adquiridas à priori pelos candidatos, através de aprendizagens formais, 

informais e não formais. Realizaram-se e aplicaram-se métodos de brainstorming através 

dos quais os parceiros deram o seu contributo no que respeita às plataformas de divulgação 

e ao kit de ferramentas educacionais e matérias que permitam o ensino e as aprendizagens.



Considerações Finais
Muitos têm sido os desafios ultrapassados ao longo dos 522 anos da Misericórdia de Albufeira. 

Em 2021 o desafio de combater a pandemia por covid-19 marcou fortemente a vida da 

Instituição e de todos que com a mesma se relacionam, tendo inevitavelmente consequências 

para a sua atividade. Importa realçar que todas as equipas e o pessoal dirigente assumiu a 

responsabilidade, em todos os momentos, e se superou no apoio aos nossos utentes e suas 

famílias, assim como se reforçou o espírito de equipa e de comunidade. 

Embora muito do planeado não tenha sido executado, todos fomos chamados a nos 

reinventar e a superar na nossa ação diária, o que permitiu terminar o ano com superação 

na execução orçamental prevista. No entanto, sabemos que para garantir a rentabilidade da 

nossa operação é imperativo continuarmos as reformas previstas na nossa Instituição.

A sustentabilidade financeira da nossa instituição implica aumentar a sua rentabilidade no 

âmbito do património de rendimento e desenvolver outras atividades que permitam melhorar 

os seus resultados. Este objetivo será alcançado com a concretização do plano estratégico 

e, por isso, vamos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer na reabilitação do 

nosso parque imobiliário e na elaboração de projetos para enquadramento de candidaturas 

em linhas de financiamento ao quadro comunitário.

Expressa-se uma gratidão profunda para com todos os nossos colaboradores e colaboradoras, 

pelo seu empenho e dedicação e pelo seu profissionalismo e disponibilidade, pois estiveram 

em verdadeira missão ao longo deste ano. Expressa-se igualmente uma palavra para 

todos aqueles que colaboram temporariamente connosco através da Medida de Apoio ao 

Reforço de Emergência em Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) e das Brigadas de 

Emergência. Todos contribuíram para que o nosso trabalho fosse o reflexo daqueles que 

consideram a Misericórdia de Albufeira a sua casa.

Expressa-se uma palavra ao Senhor Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, ao Senhor Padre 

Flávio e ao Senhor Padre Pedro pela pronta presença na nossa ação social e pela amizade a 

todos nós. 
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Expressa-se o nosso obrigado institucional a todas as entidades que connosco colaboraram, 

com destaque para o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, com o qual 

englobamos todo o Executivo e Colaboradores dos vários departamentos e com um especial 

destaque para os departamentos da Ação Social, da Proteção Civil, Turismo e Cultura e do 

Planeamento e Reabilitação Urbana. Expressa-se uma palavra de especial de agradecimento 

e reconhecimento à Dra. Ana Pífaro, enquanto Vereadora com o pelouro da ação social, 

durante o anterior mandato. À Senhora Diretora do CDSS de Faro Dra. Margarida Flores e 

à sua equipa expressa-se a nossa gratidão pela disponibilidade e presença constante no 

terreno para construir soluções. Á Senhora Diretora do Centro de Emprego de Loulé Dra. 

Sandra Azenhas pela extraordinária resposta no âmbito dos MAREESS e todo o trabalho em 

parceria para a contratação de recursos humanos. À Saúde pública, na pessoa do Dr. Bodião 

e à sua equipa expressa-se a nossa gratidão pela parceria que foi reforçada ao longo do ano 

e na qual queremos ser verdadeiros parceiros. 

Aos Irmãos e Irmãs da Santa Casa, assim como à Comunidade em geral, agradecemos a 

confiança, paciência e estímulo nesta batalha constante de trabalhar para o equilíbrio da 

instituição, em prol de todos os que mais precisam. 

O presente relatório exige ainda uma palavra de agradecimento ao Conselho Fiscal, pelo 

seu constante e exigente apoio e à Mesa da Assembleia Geral e pela sua capacidade de 

compreensão amiga e cooperante. 

Queremos contar com a compreensão da Irmandade da Misericórdia de Albufeira, na certeza 

que sabem do nosso empenho para continuar com uma gestão equilibrada e responsável, de 

modo a alcançar o objetivo de saber servir quem mais precisa. 





DEMONSTRAÇÕES DE RE-
SULTADOS
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Balanço de 2021                                               
Rúbricas NOTAS* 2021 2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 3.2.1/ 6 4 801 841,30 4 580 579,92

Bens do património histórico e 
artístico e cultural

Propriedades de investimento 3.2.2/ 5 135 594,89 138 927,79

Ativos intangíveis 3.2.3/ 7 3 198,16

Outros investimentos financeiros 18.5 40 322,61 31 662,40

Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/
doadores/ associados/ membros

Outros

Total do ativo não corrente 4 980 956,96 4 751 170,11

Ativo corrente

Inventários 3.2.4/ 10 8 153,32 5 208,67

Clientes 18.2 127 907,85 119 964,81

Adiantamentos a fornecedores 2 395,44 13 319,10

Estado e outros entes públicos 18.9 28 300,97 18 971,21

Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/
doadores/ associados/ membros

18.1 20 833,29 18 773,78

Outras contas a receber 18.3 1 495 655,39 295 918,07

Diferimentos 18.4 16 079,90 20 254,02

Outros ativos financeiros

Caixa e depósitos bancários 18.6 624 895,29 492 556,03

Total do ativo corrente 2 324 221,45 984 965,69

Total do ativo 7 305 178,41 5 736 135,80
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FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO NOTAS* 2021 2020
Fundos patrimoniais

Fundos 3.2.6/ 18.7 386 481,18 386 481,18

Excedentes técnicos

Reservas 11 291,00 11 291,00

Resultados transitados 18.7 1 069 028,66 1 018 083,43

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais 18.7 2 257 937,10 2 174 854,66

3 724 737,94 3 590 710,27

Resultado líquido do período 38 593,72 47 192,91

Total dos fundos patrimoniais 3 763 331,66 3 637 903,18

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Provisões específicas

Financiamentos obtidos 8 e 9 889 661,62 500 000,00

Outras contas a pagar 18.10 356 721,04 306 807,90

Total do passivo não corrente 1 246 382,66 806 807,90

Passivo corrente

Fornecedores 18.8 141 692,34 185 413,09

Adiantamentos de Clientes 4 579,95 10 960,76

Estado e outros entes públicos 18.9 97 407,67 120 332,60

Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/
doadores/ associados/ membros

Financiamentos obtidos 8 e 9 193 567,49 350 925,20

Diferimentos 18.4 1 307 783,91 80 914,17

Outras contas a pagar 18.10 550 432,73 542 878,90

Outros passivos financeiros

Total do passivo corrente 2 295 464,09 1 291 424,72

Total do passivo 3 541 846,75 2 098 232,62

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 7 305 178,41 5 736 135,80
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Demonstração de Resultados por Naturezas
Rendimentos e Gastos NOTAS* 2021 2020

Vendas e serviços prestados 11 869 469,65 931 421,65

Subsídios, doações e legados à exploração 13/ 18.12 4 159 490,33 3 801 264,65

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 44 496,58 28 829,95

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

10 -176 973,03 -143 049,85

Fornecimentos e serviços externos 18.13 -1 456 447,82 -1 427 265,30

Gastos com o pessoal 16 -3 609 801,67 -3 374 804,98

Ajustamentos de inventários 
(perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/reversões)

94,56 -4 357,53

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 4/ 18.14 472 255,84 471 113,58

Outros gastos e perdas 4 /18.15 -38 800,71 -55 530,70

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos 

263 783,73 227 621,47

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-216 856,54 -173 118,30

Resultado Operacional 
(antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos)

46 927,19 54 503,17

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados 9/18.16 -8 104,43 -7 131,83

Resultados antes de impostos 38 822,76 47 371,34

Imposto sobre o rendimento do exercício 15 -229,04 -178,43

Resultado líquido do período 38 593,72 47 192,91



197
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa                                       
Rúbricas NOTAS* 2021 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes e utentes 904 089,84 879 299,99

Pagamentos de subsídios

Pagamentos de apoios -4 384,24 -5 309,47

Pagamentos de bolsas -51 320,75 -101 129,96

Pagamentos a fornecedores -1 735 056,15 -1 329 451,31

Pagamentos ao pessoal -2 333 087,10 -2 139 681,68

Caixa gerada pelas operações -3 219 758,40 -2 696 272,43

Pagamento/ recebimento do imposto sobre 
o rendimento

-178,43 -647,43

Outros recebimentos/ pagamentos -876 434,97 -723 937,87

Recebimento de subsídios ao funcionamento 4 157 322,04 3 753 697,53

Fluxos das atividades operacionais [1] 60 950,24 332 839,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -364 614,05 -201 909,66

Investimentos financeiros -13 137,93 -14 857,97

Ativos fixos tangíveis 94 875,00

Investimentos financeiros 3 334,39 6 132,36

Subsídios ao investimento 100 177,50

Fluxos das atividades de investimento [2] -179 365,09 -210 635,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

Financiamentos obtidos 650 000,00 750 000,00

Doações 10 625,24 20 664,63

Financiamentos obtidos -401 782,14 -631 954,40

Juros e gastos similares -8 088,99 -7 763,98

Fluxos das atividades de financiamento [3] 250 754,11 130 946,25

Variação de caixa e seus equivalentes [1]+[2]+[3] 132 339,26 253 150,78

Caixa e seus equivalentes no início do período 18.6 492 556,03 239 405,25

Caixa e seus equivalentes no final do período 18.6 624 895,29 492 556,03
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Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais em 2021

Descrição Fundos Reservas Resultados 
Transitados

Outras Variações 
nos Fundos 

Patrimoniais

Resultado 
Líquido do 

período

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO 

PERÍODO 2021
386 481,18 11 291,00 1 018 083,43 2 174 854,66 47 192,91 3 637 903,18

Outras alterações 

reconhecidas nos 

fundos patrimoniais

47 192,91 -47 192,91 0,00

RESULTADO LÍQUIDO 

DO PERÍODO
38 593,72 38 593,72

Subsídios, doações e 

legados
3 752,32 83 082,44 86 834,76 86 834,76

Outras operações

POSIÇÃO NO FIM DO 

PERÍODO 2021
386 481,18 11 291,00 1 069 028,66 2 257 937,10 38 593,72 3 763 331,66

Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais em 2020

Descrição Fundos Reservas Resultados 
Transitados

Outras Variações 
nos Fundos 

Patrimoniais

Resultado 
Líquido do 

período

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO 

PERÍODO 2020
386 481,18 11 291,00 859 784,26 2 347 461,40 28 918,52 3 633 936,36

Outras alterações 
reconhecidas nos 
fundos patrimoniais

28 918,52 -49 350,84 -28 918,52 -49 350,84

RESULTADO 
LÍQUIDO DO 
PERÍODO

47 192,91 47 192,91

Subsídios, doações e 
legados

129 380,65 220 136,25 349 516,90

Outras operações -343 392,15 -343 392,15

POSIÇÃO NO FIM DO 
PERÍODO 2020

386 481,18 11 291,00 1 018 083,43 2 174 854,66 47 192,91 3 637 903,18
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1.Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira é uma Instituição sem fins lucrativos, constituída sob 

a forma de Associação, registada no Livro das Irmandades das Misericórdias, sob o número 

29/83, folhas 116 e 116 verso, em 14 de abril de 1983. Tem por Missão servir o próximo que se 

encontra numa situação de vulnerabilidade social ou de outras eventuais dificuldades. Com esse 

fim praticam-se as Obras ou Atos de Misericórdia, tradicionalmente associados às Santas Casas, 

e que se instituíram como os valores da nossa Misericórdia. 

2.Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

No âmbito do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), com as novas disposições 

previstas no Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, que alterou o Decreto-Lei n.º158/2009, 

de 13 de julho, e o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, a Santa Casa da Misericórdia de 

Albufeira aplica a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não 

Lucrativo (NCRF-ESNL) do SNC, publicada no Diário da República, 2.ª série, de 29 de julho de 

2015, através do Aviso n.º 8259/2015.

3. Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as que, a seguir, se descrevem.

3.1.   Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação 

das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1. Continuidade. Com base na informação disponível e nas expectativas, a entidade 

continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a 

necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para 

as entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito 

económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou 

à capacidade de cumprir os seus fins, passando a gestão das atividades, pela adaptação às 

novas realidades socio-financeiras.

Anexo às Demonstrações 
Financeiras
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3.1.2. Regime do acréscimo. Os efeitos das transações e de outros acontecimentos 

são reconhecidos quando eles ocorrem (e satisfeitas as definições e os critérios de 

reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento 

do pagamento ou do recebimento), sendo registados contabilisticamente e relatados nas 

demonstrações financeiras, de períodos nos quais se relacionem. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados 

nas respetivas contas das rubricas devedores e credores por acréscimos e diferimentos.

3.1.3.  Consistência de apresentação. As demonstrações financeiras são consistentes de um 

período para o outro, quer a nível da sua apresentação quer dos movimentos contabilísticos 

que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza, que 

ficarão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma se proporciona 

uma informação fiável e mais relevante para os utilizadores.

3.1.4.  Materialidade e agregação. A relevância da informação é afetada pela sua natureza 

e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou do erro. A 

informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas. 

Os itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada 

nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam 

discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5.  Compensação. Devido à sua importância os ativos e os passivos são relatados 

separadamente, tal como os gastos e os rendimentos. Como tal não devem ser compensados.

3.1.6.  Informação comparativa. A informação comparativa deve ser divulgada nas 

demonstrações financeiras, com respeito ao período anterior. No respeito ao princípio da 

continuidade da entidade, as políticas contabilísticas devem ser consideradas de maneira 

consistente em toda a entidade. Ao se proceder a alterações das políticas contabilísticas, 

as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em 

conta:

• a natureza da reclassificação;

• a quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; 

•  a razão para a reclassificação.
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3.2.   Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1.  Ativos fixos tangíveis. Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo 

de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade 

acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de 

compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar 

os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, 

se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e 

de restauração dos respetivos locais de instalação ou de operação que se espera virem a 

incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à entidade a título gratuito encontram-se mensurados 

ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na 

contabilidade. As despesas subsequentes que a entidade tenha com a manutenção e a 

reparação dos ativos são registadas como gastos, no período em que são incorridas, desde 

que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estejam em condições de ser utilizados, 

pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada 

grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida 

útil estimada para as IPSS em POCIPSS, para os equipamentos adquiridos até 2011, e pelo 

Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de setembro, desde 2012.

As taxas aplicadas foram as previstas na tabela I do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 

14 de setembro, para os grupos edifícios e equipamento de transporte e encontram-se 

depreciados pelas taxas mínimas e, ainda, foi considerada a depreciação num só período 

para ativos de reduzido valor, conforme previsto no artigo 19.º, do Decreto Regulamentar. As 

taxas aplicadas passaram a ser as que, a seguir são apresentadas (ver a tabela apresentada 

a seguir).
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Nota 3.2.1
Vida útil estimada 

Terrenos e recursos naturais sem depreciação

Edifícios e outras construções 6 a 100 anos

Equipamento básico de 1 a 8 anos

Equipamento de transporte de 1 a 14 anos

Equipamento administrativo de 3 a 6 anos   

Outros ativos fixos tangíveis 6 anos 

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas 

pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, 

sendo que se encontram espelhadas na demonstração dos resultados nas rubricas outros 

rendimentos operacionais ou outros gastos operacionais.

3.2.2.  Propriedades de investimento. Incluem-se essencialmente edifícios e outras 

construções detidos para obter rendimento ou valorização do capital. Estes ativos não se 

destinam à produção de bens ou ao fornecimento de serviços. Também não se destinam 

a fins administrativos ou para a venda no decurso da atividade corrente dos negócios. Só 

após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é 

que são reconhecidos como tal. Estes estão registados pelo seu custo de aquisição ou de 

produção na rubrica propriedades de investimento.

As despesas com manutenção, reparação, seguros, entre outros, que decorram da 

utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da demonstração dos resultados. No 

entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao 

valor das Propriedades de Investimento.

3.2.3.  Ativos intangíveis. É uma política aceite que os ativos intangíveis sejam registados 

ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade 

acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios 

económicos futuros para a entidade e que os mesmos sejam mensurados com fiabilidade. 

Por sua vez, as amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições 

de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens. As taxas de amortização utilizadas correspondem aos 

períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela que, a seguir, se presenta.
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Nota 3.2.3
Vida útil estimada 

Projetos de desenvolvimento 3 anos
Programas de computador de 1 a 3 anos
Propriedade industrial 3 anos
Outros ativos intangíveis 3 anos

O valor residual de um ativo intangível com vida útil finita deve ser assumido como sendo 

zero, exceto se houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo, no final da 

sua vida útil, ou houver um mercado ativo para este ativo e seja provável que tal mercado 

exista no final da sua vida útil.

3.2.4.  Inventários. Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição 

e ao valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado 

deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e proceder 

à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença 

é registada como uma perda por imparidade.

A entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Os 

produtos e os trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que 

inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais. Os Inventários 

que a entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das 

atividades presentes e futuras ou os serviços estão mensurados pelo custo histórico ou 

custo corrente, no mais baixo dos dois.

3.2.5.  Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas 

e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento. Este ponto 

é aplicável a todos instrumentos financeiros com exceção de:

• investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;

• direitos e obrigações, no âmbito de um plano de benefícios a empregados;

• direitos decorrentes de um contrato de seguro, exceto se o contrato de seguro 

resulte numa perda para qualquer das partes, em resultado dos termos contratuais 

que se relacionem com:

 ¤ alterações no risco segurado;

 ¤ alterações na taxa de câmbio;
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 ¤ entrada em incumprimento de uma das partes;

 ¤ locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:

 ▪ alterações no preço do bem locado;

 ▪ alterações na taxa de câmbio;

 ▪ entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Fundadores/ beneméritos/ patrocinadores/ doadores/ associados/ membros. As 

quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores /beneméritos/ 

patrocinadores/ doadores/ associados/ membros que se encontram com saldo no final 

do período, sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade, estão 

registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a receber. Os clientes e as outras contas a receber encontram-

se registadas pelo seu custo, estando deduzidas no balanço das perdas por imparidade, 

quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido. As 

perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem, de 

forma objetiva e quantificável através de informação recolhida, que o saldo em dívida não 

será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a 

receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de 

juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior 

a um ano. Estas rubricas são apresentadas no balanço como ativo corrente, no entanto, 

nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de balanço são 

exibidas como ativos não correntes.

Outros ativos e passivos financeiros. Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra 

em mercado líquido e regulamentado são mensurados ao justo valor, sendo as variações 

reconhecidas por contrapartida de resultados do período. Os custos de transação só podem 

ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao 

custo, menos perda por imparidade. À data de relato a entidade avalia todos os seus ativos 

financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. 

Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos 

resultados. Ao cessar de estar em imparidade, é reconhecida a reversão. Os ativos e 

passivos financeiros são desreconhecidos segundo a forma que se encontra prevista na 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE).
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Caixa e depósitos bancários. A rubrica inclui a caixa e os depósitos bancários de curto prazo 

que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar. As dívidas registadas em fornecedores e outras 

contas a pagar são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6.  Fundos patrimoniais. A rubrica fundos constitui o interesse residual nos ativos após 

dedução dos passivos. Os fundos patrimoniais são compostos por:

• fundos atribuídos pelos fundadores da entidade ou terceiros;

• fundos acumulados e outros excedentes;

• subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal 

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.7.  Provisões. Periodicamente, a entidade analisa eventuais obrigações que advenham 

de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de 

divulgação. Assim, a entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação 

presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação 

dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado. O valor presente da 

melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o 

montante que a entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas 

intrínsecos à obrigação. Na data do relato, as provisões são revistas e ajustadas para que 

assim possam refletir melhor a estimativa a essa data. Por sua vez, os passivos contingentes 

não são reconhecidos nas demonstrações financeiras. No entanto, são divulgados sempre 

que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. 

Tal como os passivos contingentes, os ativos contingentes também não são reconhecidos 

nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a 

existência de um influxo.

3.2.8.  Financiamentos obtidos. Empréstimos obtidos. Encontram-se registados, no passivo, 

pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os encargos 

financeiros são reconhecidos como gastos do período, constando na demonstração dos 

resultados na rubrica juros e gastos similares suportados.

Locações. Os contratos de locações (leasing) são classificados: como locações financeiras, 

quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e 

vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou como locações 
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operacionais, quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras. De referir 

ainda, que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da 

substância sobre a forma, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato. 

Os ativos fixos tangíveis que se encontram na entidade por via de contratos de locação 

financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e 

depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das políticas contabilísticas. 

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, 

respeitando sempre o pressuposto subjacente do regime do acréscimo. Por sua vez os 

custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo, custos de negociação 

e de garantia). Não havendo certeza razoável de que se obtenha a propriedade, no final do 

prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, no que 

for mais curto. Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como 

gasto do período na rubrica de fornecimentos e serviços externos.

3.2.9.  Estado e outros entes públicos. O imposto sobre o rendimento do período 

corresponde ao imposto a pagar. Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Coletivas (IRC):

• as pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;

• as instituições particulares de solidariedade social e entidades anexas, bem como as 

pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas; 

• as pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, 

beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.

No entanto, o n.º 3 do referido artigo menciona que a isenção prevista no n.º 1 não abrange 

os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais 

desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos 

ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é 

condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

• exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à 

prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade 

de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, 
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respetivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

• afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento 

global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º 

período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de 

justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao Diretor-Geral 

dos Impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia 

útil do 1º mês subsequente ao termo do referido prazo;

• inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos 

estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração 

das atividades económicas por elas prosseguidas.

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 

21% sobre a matéria coletável, nos termos do n.º 5 do art.º 87. As declarações fiscais estão 

sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de 

quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 

2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes 

casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, 

as declarações fiscais da entidade dos anos de 2018 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a 

revisão.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

As alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros tiveram os efeitos 

transcritos em quadro e foram registados nos códigos de contas 6881 e 7881, referentes a 

correções de exercícios anteriores (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 4
6881
Gastos

7881
Rendimentos

Acerto de fornecedores 25 476,23 2 847,46

Acerto de clientes e utentes 293,66 517,14

Pessoal 371,94 18 831,84

Restituição Iva 0,11

Outras correções 1 450,00 268,70

Total 27 591,83 22 481,11
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5. Propriedades de Investimento

No que concerne às propriedades de investimento os movimentos ocorridos, nos períodos 

de 2021 e 2020, foram os que, a seguir, se descrevem (ver as tabelas apresentadas a seguir).

Nota 5
2021

Saldo 
inicial

Aquisições Alienações
Transfe-
rências

Variação 
do justo 

valor
Saldo final

Terrenos 44 463,08 44 463,08

Edifícios e outras 

construções
133 389,22 133 389,22

Outras proprie-

dades de investi-

mento - obras

37 997,34 37 997,34

Total 215 849,64 0,00 0,00 0,00 0,00 215 849,64

Nota 5
2021

Depreciações Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final
Edifícios e outras 

construções
70 719,66 2 572,95 73 292,61

Outras propriedades de 

investimento - obras
6 202,19 759,95 6 962,14

Total 76 921,85 3 332,90 0,00 80 254,75

Nota 5
2020

Saldo inicial Aquisições Alienações
Transferên-

cias
Variação do 
justo valor

Saldo final

Terrenos 44 463,08 44 463,08

Edifícios e outras 
construções

133 389,22 133 389,22
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Nota 5
2020

Saldo inicial Aquisições Alienações
Transferên-

cias
Variação do 
justo valor

Saldo final

Outras proprieda-
des de investimento 
- obras

37 997,34 37 997,34

Total 215 849,64 0,00 0,00 0,00 0,00 215 849,64

Nota 5
2020

Depreciações Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final
Edifícios e outras 

construções
68 146,71 2 572,95 70 719,66

Outras propriedades de 

investimento - obras
5 442,24 759,95 6 202,19

Total 76 921,85 3 332,90 0,00 76 921,85

6. Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público. A entidade não usufrui ativos fixos tangíveis do domínio público.

Bens do património histórico, artístico e cultural. A entidade não usufrui ativos fixos tangíveis 

dos bens do património, histórico, artístico e cultural.

Outros ativos fixos tangíveis. A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, 

a reconciliação da quantia escriturada, no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2020, 

mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram 

desenvolvidas de acordo com o que, a seguir, é apresentado (ver as tabelas apresentadas a 

seguir).
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Nota 6
2021

Saldo inicial
Aquisições/ 
Dotações

Abates
Transferên-

cias
Revalori-
zações

Saldo final

Terrenos e recursos naturais 428 310,65 793,23 427 517,42

Edifícios e outras 

construções
4 771 754,43 24 685,88 2 379,69 193 505,76 4 987 566,38

Equipamento básico 920 013,02 138 568,79 2 273,97 1 056 307,84

Equipamento de transporte 582 070,65 582 070,65

Equipamento biológico

Equipamento 

administrativo
166 347,65 6 891,12 4 037,19 169 201,58

Outros ativos fixos tangíveis 9 524,71 9 524,71

Investimentos em curso 236 134,66 266 097,28 193 505,76 308 726,18

Total 7 114 155,77 436 243,07 9 484,08 387 011,52 0,00 7 540 914,76

Nota 6
2021

Depreciações Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Terrenos e recursos naturais        

Edifícios e outras construções 1 096 361,44 83 456,53 404,50 1 179 413,47

Equipamento básico 800 440,15 72 968,29 1 985,50 871 422,94

Equipamento de transporte 471 322,20 50 075,07 521 397,27

Equipamento biológico

Equipamento administrativo 160 080,13 5 092,05 4 037,19 161 134,99

Outros ativos fixos tangíveis 5 371,93 332,86 5 704,79

Total 2 533 575,85 211 924,80 6 427,19 2 739 073,46

Nota 6
2020

Saldo inicial
Aquisições/ 
Dotações

Abates Transferências
Revaloriza-

ções
Saldo final

Terrenos e recursos naturais 428 310,65 428 310,65

Edifícios e outras 

construções
4 771 754,43 4 771 754,43

Equipamento básico 862 339,17 57 673,85 920 013,02

Equipamento de transporte 582 070,65 582 070,65
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Nota 6
2020

Saldo inicial
Aquisições/ 
Dotações

Abates Transferências
Revaloriza-

ções
Saldo final

Equipamento biológico

Equipamento administrativo 158 351,56 7 996,09 166 347,65

Outros ativos fixos tangíveis 5 942,73 3 581,98 9 524,71

Investimentos em curso 133 546,19 102 588,47 236 134,66

Total 6 942 315,38 171 840,39 0,00 0,00 0,00 7 144 155,77

Nota 6
2020

Depreciações Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Terrenos e recursos naturais        

Edifícios e outras construções 1 019 824,98 76 536,46 1 096 361,44

Equipamento básico 762 682,26 37 757,89 800 440,15

Equipamento de transporte 421 247,13 50 075,07 471 322,20

Equipamento biológico

Equipamento administrativo 155 150,76 4 829,37 160 080,13

Outros ativos fixos tangíveis 5 039,07 332,86 5 371,93

Total 2 363 944,20 169 631,65 0,00 2 533 575,85
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7. Ativos Fixos Intangíveis

No que concerne aos ativos Intangíveis os movimentos ocorridos foram os que, a seguir, são 

apresentados (ver as tabelas apresentadas a seguir).

Nota 7
2021

Saldo inicial Aquisições Abates Transferências
Variação do 
justo valor

Saldo 
final

Programas de 

computador
17 410,38       17 410,38

Outros ativos 

intangíveis
1 912,65 4 797,00        6 709,65

Total 19 323,03 4 797,00 0,00 0,00 0,00 24 120,03

Nota 7
2021

Amortizações Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final
Programas de computador 17 410,38   17 410,38

Outros ativos intangíveis 1 912,65 1 598,84 3 511,49

Total 19 323,03 1 598,84 0,00 20 921,87

Nota 7
2020

Saldo inicial Aquisições Abates Transferências
Variação do 
justo valor

Saldo 
final

Programas de 

computador
17 256,63 153,75     17 410,38

Outros ativos 

intangíveis
1 912,65         1 912,65

Total 19 169,28 153,75 0,00 0,00 0,00 19 323,03
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Nota 7
2020

Amortizações Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final
Programas de computador 17 256,63 153,75   17 410,38

Outros ativos intangíveis 1 912,65   1 912,65

Total 19 169,28 153,75 0,00 19 323,03

8. Locações

A entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira. O plano 

de reembolso da dívida discrimina-se da forma que, a seguir, é apresentada (ver a tabela 

apresentada a seguir).

Nota 8
2021 2020

Custo de 
aquisição

Depreciações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

Custo de 
aquisição

Depreciações 
acumuladas

Quantia 
escriturada

Terrenos e 

recursos naturais

Edifícios e outras 

construções

Equipamento 

básico
99 263,46 99 263,46 0 99 263,46 99 263,46 0

Equipamento de 

transporte
83 669,01 78 015,67 5 563,34 83 669,01 67 557,03 16 111,98

Equipamento 

biológico

Equipamento 

administrativo

Outros ativos 

fixos tangíveis

Total 182 932,47 177 279,13 5 563,34 182 932,47 166 820,49 16 111,98

Os planos de reembolso da dívida encontram-se a zeros uma vez que as locações financeiras 

se encontram liquidadas à data de 31/12/2021 conforme a seguir, se apresenta (ver a tabela 
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apresentada a seguir).

Nota 8
2021 2020

Capital Juros Total Capital Juros Total
Até um ano 3 881,10 19,57 3 787,63

De um a cinco anos

Mais de cinco anos

Total 0,00 0,00 0,00 3 881,10 19,57 3 787,63

9. Responsabilidades com Empréstimos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos 

como gastos à medida que são incorridos (ver as tabelas apresentadas a seguir).

Nota 9
2021 2020

Corrente  
Não 

corrente
Total Corrente

Não 
corrente

Total

Empréstimos 

bancários
143 567,49 889 661,62 1 033 229,11 85 925,20 500 000,00 585 925,20

Locações 

financeiras

Descobertos 

bancários

Contas caucionadas 50 000,00 50 000,00 265 000,00 265 000,00

Contas bancárias de 

factoring

Contas bancárias de 

letras descontadas

Outros empréstimos

Total 193 567,49 889 661,62 1 083 229,11 350 925,20 500 000,00 850 925,20
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Nota 9
2021 2020

Capital Juros Total Capital Juros Total
Até um ano 193 567,49 9 126,37 202 693,86 350 925,20 10 808,50 361 733,70

De um a cinco anos 716 916,53 24 714,97 741 631,50 227 890,86 11 884,71 239 775,57

Mais de cinco anos 172 745,09 2 531,08 175 276,17 272 109,14 272 109,14

Total 1 083 229,11 36 372,42 1 119 601,53 850 925,20 21 993,21 872 918,41

10. Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica inventários apresentava os valores que, a 

seguir, se apresentam (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 10
2021 2020

Inventá-
rio inicial

Compras
Reclassifica-
ções e Regu-

larizações

Inventário 
final

Inven-
tário 
inicial

Compras
Reclassifica-
ções e Regu-

larizações

Inventário 
final

Mercadorias 5 208,67 41 871,46 8 153,32 9 165,72 39 532,04 5 208,67

Matérias-primas, 

subsidiárias e de 

consumo

98 224,65 39 821,57 71 492,64 28 068,12

Ativos biológicos

Subprodutos, 

desperdícios, 

resíduos e 

refugos

Produtos e 

trabalhos em 

curso

Total 5 208,67 140 096,11 39 821,57 8 153,32 9 165,72 111 024,68 28 068,12 5 208,67

Custo das 

mercadorias 

vendidas e 

das matérias 

consumidas

176 973,03 143 049,85
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11. Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os réditos que, a seguir, se apresentam 

(ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 11
2021 2020

Vendas 46 388,53 43 646,99

Prestação de Serviços

Quotas de utilizadores 784 368,34 843 567,33

Quotizações e joias 7 286,00 7 106,00

Prom. p/ captação recursos 2 123,03 2 598,05

Serviços secundários 29 303,75 34 503,28

Total 869 469,65 931 421,65

12. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Provisões. Nos períodos de 2021 e 2020 não ocorreram variações relativas a provisões.

Passivos contingentes e ativos contingentes. Não está prevista a ocorrência de factos que 

levem a relatar a existência de passivos ou ativos contingentes.

13. Subsídios do Governo e Apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a entidade apresentava os saldos nas rubricas de subsídios 

do estado e outros entes públicos que, a seguir, se apresentam (ver a tabela apresentada a 

seguir).

Nota 13
2021 2020

Centro Regional da Segurança Social 2 732 778,32 2 653 979,33

Instituto de Emprego e Formação profissional 436 755,77 480 785,10

Fundo Social Europeu 208 739,70 108 206,42

Orçamento do Estado 52 183,92 27 051,69

Administração Regional de Saúde do Algarve 5 537,64 5 537,64

Subsídios de Outras Entidades 638 849,77 444 871,72

Total 4 074 845,12 3 720 431,90
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14. Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio

Em 31/12/2021 e 31/12/2020, as alterações das taxas de câmbio não afetaram as contas.

15. Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 229,04 €, corresponde ao valor esperado 

a pagar (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 15
2021 2020

IRC liquidado 229,04 178,43

Tributação autónoma

Total 229,04 178,43

16. Benefícios dos Empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, no período de 2021, foi de 7 irmãos. Os cargos 

diretivos foram assumidos da forma que, a seguir, é apresentada:

Provedora: Patrícia Maria Arez Dias de Cintra Seromenho;

Vice-Provedor: Rui Manuel Mariquito Carvalho;

Secretária: Tânia Marisa Mendes da Costa Santos.

Tesoureira: Ana Maria da Graça Rosa;

Vogal: Marlene Martins Dias da Silva;

Vogal: Rui Gomes Gonçalves.

Vogal: Delfina Rosa Caeiro Leitão Santos

Os órgãos diretivos usufruem as remunerações que, a seguir, se apresentam (ver a tabela 

apresentada a seguir).

Nota 16
Nome Cargo Vencimento mensal ilíquido
Patrícia Maria Arez Dias de Cintra 
Seromenho

Provedora 1.755,24

O número de pessoas ao serviço da entidade são os que, a seguir, são apresentados (ver a 

tabela apresentada a seguir).
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Nota 16
31 dezembro 2021 31 dezembro 2020

Com vínculo contratual 236 214

Contrato de emprego inserção 2 4

Estágio profissional 4 6

MAREESS 5 23

Total 247 247

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os que, a seguir, são 

apresentados (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 16
2021 2020

Remunerações aos Órgãos Sociais 24 195,51 21 240,40

Remunerações ao pessoal 2 925 408,33 2 693 316,14

Benefícios pós-emprego

Indemnizações 4 463,02

Encargos sobre as remunerações 561 779,51 532 997,19

Seguros de acidentes no trabalho e 

doenças profissionais
31 261,49 27 451.37

Gastos de ação social

Fardas e equipamentos 4 323,45 10 223,85

Segurança e saúde no trabalho 5 140,70 7 549,84

Formação 1 689,00 378,40

Refeições (subcontratos) 50 221,01 45 025,11

Outros gastos com o pessoal 1 319,65 36 622,38

Total 3 609 801,67 3 374 804,98

17. Divulgações Exigidas por Outros Diplomas Legais

A entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-

Lei 534/80, de 7 de novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 210.º do Código 

Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, informa-se que a situação da 

entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente 

estipulados.



219
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Em 2021, os honorários dos Revisores Oficiais de Contas ascenderam 4.428,00 euros, IVA 

incluído à taxa de 23%, referentes a serviços de revisão legal de contas.

18. Outras Informações

De forma a aumentar a compreensão das restantes demonstrações financeiras, são 

divulgadas as informações que, a seguir, são apresentadas.

18.1. Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentavam os saldos que, a seguir, são disponibilizados 

(ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.1
2021 2020

Ativo

Quotas 20 833,29 18 773,78

Total 20 833,29 18 773,78

Passivo

Total 0,00 0,00

18.2. Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica clientes e utentes a receber encontra-se 

desagregada da forma que, a seguir, é apresentada, para os clientes e utentes a receber 

(ver a tabela da Nota 18.2) e para os clientes e utentes a pagar (ver a tabela apresentada a 

seguir).

Nota 18.2
20212021 20202020

Clientes e utentes (contas correntes)

Clientes

Utentes 79 750,82 67 866,72

Utentes com gestão de valores 7 845,95 5 175,22

Clientes e utentes (títulos a receber)

Clientes

Utentes
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Nota 18.2
20212021 20202020

Clientes e utentes (cobrança duvidosa)

Clientes 236,84 236,84

Utentes 40 074,24 46 922,87

Total 127 907,85 119 964,81

 

18.3. Outras Contas a Receber

A rubrica outras contas a receber tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a decomposição 

que, a seguir, é apresentada (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.3
2021 2020

Rem pessoal 1 155,01

Adiantamentos pessoal 3 088,53 4612,93

Adiantamentos a fornecedores de 

Investimentos

Devedores por acréscimos de 

rendimentos
32 018,93 32 923,19

Financiadores com protocolos e 

acordos
73 669,70 222 577,44

Subsídios à Exploração * 1 356 881,45

Outros devedores 28 841,77 35 804,51

Total 1 495 655,39 295 918,07

* Os Subsídios à Exploração estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 18.4.

18.4. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica diferimentos englobava os saldos que, a seguir, 

são apresentados (ver as tabelas apresentadas a seguir).

Nota 18.4
Gastos a reconhecer 2021 2020
Fornecimentos serviços. externos/ 

seguros
16 079,90 20 254,02

Total 16 079,90 20 254,02
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Nota 18.4
Rendimentos a reconhecer 2021 2020
Mensalidades agosto 2020 1 657,05 4 156,30

Quotas de associados 24,00

Rendas de casa 2 741,11 3 241,11

Subsídios à Exploração* 1 303 385,75 73 492.76

Total 1 307 783,91 80 914,17

*A contabilização dos subsídios atribuídos por entidades públicas está prevista na Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) nº 22 – “Subsídios e Outros Apoios das Entidades 

Públicas”

O reconhecimento inicial do subsídio é efetuado quando a entidade tem segurança de que 

cumprirá as condições a eles associadas e de que este será recebido.

Para determinar o momento do reconhecimento a entidade procede a julgamentos e 

a juízos de valor do cumprimento dessas condições na situação em concreto. Com a 

assinatura do contrato de atribuição do subsídio, a entidade compromete-se a cumprir as 

condições estabelecidas, estimando o recebimento desse subsídio, pelo que com assinatura 

do contrato procede ao reconhecimento inicial do subsídio no Balanço, e também na 

demonstração de resultados.

No Balanço, o subsídio é inicialmente reconhecido quando existe segurança de que 

a entidade cumprirá as condições a ele associadas e de que os mesmos são recebidos, 

independentemente de ainda não ter sido efetivamente recebido, conforme previsto nos 

parágrafos 8 e 9 da NCRF 22.

Na demonstração de resultados, os subsídios atribuídos são reconhecidos nos resultados 

(rendimentos) do período na mesma proporção das respetivas despesas subsidiadas pela 

entidade e reconhecidas como gastos do período.

Em termos de apresentação nas demonstrações financeiras, de acordo com os parágrafos 

23 a 25 da NCRF 22, os subsídios não reembolsáveis relacionados com a aquisição ou 

construção de um ativo (ativo fixo tangível ou intangível),também conhecidos como 

subsídios ao investimento, são apresentados como componente do capital próprio (conta 

593 e rubrica “Outras variações no capital próprio”), e imputados como rendimentos do 

exercício (conta 7883) numa base sistemática e racional durante a vida útil do ativo, ou seja, 
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pela proporção da depreciação ou amortização do item tangível ou intangível.

18.5. Outros Ativos Financeiros

A Santa Casa, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não detinha investimentos noutras 

entidades.

Na rubrica de Outros Ativos Financeiros estão reconhecidas as entregas efetuadas pela 

instituição ao fundo de compensação do trabalho (FCT), nos termos da Lei nº 70/2013, de 

30 de agosto.

18.6. Caixa e Depósitos Bancários

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de caixa e depósitos bancários encontrava-se 

com os saldos que, a seguir, são apresentados (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.6
2021 2020

Caixa 1 112,04 196,47

Depósitos à ordem 623 783,25 492 359,56

Total 624 895,29 492 556,03

18.7. Fundos Patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as variações que, a seguir, são apresentadas (ver as 

tabelas apresentadas a seguir).

Nota 18.7
Descrição Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final
Fundos 386 481,18 386 481,18

Reservas 11 291,00 11 291,00

Resultados transitados 1 018 083,43 70 786,48 19 841,25 1 069 028,66

Outras variações nos fundos 

patrimoniais
2 174 854,66 178 349,79 95 267,35 2 257 937,10

Variações de capital próprio 0

Total 3 590 710,27 249 136,27 115 108,60 3 724 737,94

Nota 18.7.1
Outras variações de fundo 
patrimoniais

Aumentos Diminuições

Transferência. de Reservas    



223
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Nota 18.7.1
Outras variações de fundo 
patrimoniais

Aumentos Diminuições

Subsídios investimento 178 349,79 66 166,64

Doações 29 100,71

Total 178 349,79 95 267,35

As doações e os subsídios ao investimento não reembolsáveis relacionados com ativos 

fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, na rubrica 

“Outras variações nos fundos patrimoniais” e subsequentemente imputados, numa base 

sistemática, como rendimentos, à medida que são contabilizadas as depreciações destes 

ativos. No presente exercício foi imputado como rendimentos o montante de 68.905,36 

euros (ver nota 18.14).

18.8. Fornecedores

O saldo da rubrica de fornecedores é discriminado na forma que, a seguir, é apresentada 

(ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.8
2021 2020

Fornecedores (contas correntes) 141 692,34 185 413,09

Fornecedores - títulos a pagar

Total 141 692,34 185 413,09

18.9. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de estado e outros entes públicos está dividida da forma que, a seguir, é 

apresentada (ver as tabelas apresentadas a seguir).

Nota 18.9
Ativo 2021 2020
Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA)
28 300,97 18 971,21

TSU

Total 28 300,97 18 971,21
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Nota 18.9
Passivo 2021 2020
Imposto sobre o Rendimentos das Pes-

soas
229,04 178,43

Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA)
4 969,47 4 448,31

Imposto sobre o Rendimentos das Pes-

soas 

Singulares (IRS)

18 546,67 24 258,83

TSU 72 783,66 90 437,85

FCT e FGCT 878,83 1 009,18

Total 97 407,67 120 332,60

18.10. Outras Contas a Pagar

A rubrica outras contas a pagar desdobra-se da forma que, a seguir, é apresentada (ver as 

tabelas apresentadas a seguir).

Nota 18.10
2021 2020

Não 
corrente

Corrente
Não 

corrente
Corrente

Remunerações a pagar

Outras operações 492,10

Financiadores com protocolos e acor-

dos
107 216,13 112 555,19

Fornecedores de Investimentos 6 244,79 1 061,91

Credores por acréscimo de gastos 358 412,08 379 266,72

Utentes c/ gestão valores (lares) 356 721,04 306 807,90

Outros credores 78 559,73 49 502,98

Total 356 721,04 550 432,73 306 807,90 542 878,90

18.11. Outros Passivos Financeiros

A 31 de dezembro de 2021 e 2020 não há referência a outros passivos financeiros.

18.12. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

A entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os subsídios, doações, heranças e 
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legados que, a seguir, são apresentados (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.12
2021 2020

Subsídios 4 104 844,82 3 750 431,90

Doações e heranças 54 645,51 50 832,75

Total 4 159 490,33 3 801 264,65

Os subsídios e apoios do governo estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 13.

18.13. Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro 

de 2021 e de 2020, foi a que, a seguir, é apresentada (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.13
2021 2020

Subcontratos 302 477,25 306 696,70

Serviços especializados 146 362,82 202 599,14

Materiais 359 786,33 323 434,58

Energia e fluidos 259 015,81 215 032,52

Deslocações, estadas e transportes 4 521,78 4 461,45

Serviços diversos 384 283,83 375 040,91

Total 1 456 447,82 1 427 265,30

18.14. Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica de outros rendimentos e ganhos encontra-se dividida da forma que, a seguir, é 

apresentada (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.14
2021 2020

Rendimentos suplementares 35 403,90 30 145,20

Descontos de pronto pagamento obti-

dos
5 547,46 4 510,34

Rendimentos em investimentos não 

financeiros - alienações
94 875,00
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Nota 18.14
2021 2020

Rendas e outros rendimentos em pro-

priedades investimento - rendas
47 918,80 132 212,06

Correções de exercícios anteriores 22 481,11 96 563,23

Subsídios de Investimento 68 905,36 43 370,82

Rendimentos por sentença de tribunal 9 500,00 7 500,00

Indemnização por seguros 10 303,13

Rendimentos com acertos de projetos 24 897,36 178,08

Falta aviso prévio rescisão contrato de 

trabalho
6 815,28 635,00

Subsídio pecuniário alimentação 137 156,66 137 967,02

Valorização FCT 86,07 290,31

Outros rendimentos e ganhos 8 315,71 17 741,52

Total 472 255,84 471 113,58

As correções de exercícios anteriores encontram-se apresentadas no ponto 4.

18.15. Outros Gastos e Perdas

A rubrica de outros gastos e perdas encontra-se dividida da forma que, a seguir, é 

apresentada (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.15
2021 2020

Impostos 1 507,76 2 061,50

Gastos e perdas investimentos não financeiros 4 108,38

Gastos com apoios financeiros concedidos a utentes 1 444,15

Correções de exercícios anteriores* 27 591,83 47 134,18

Quotizações 1 573,00 1 573,00

Gastos não devidamente documentados 34,30

Gastos com acertos de projetos 3 102,04 1 731,11

Outros gastos e perdas 917,70 920,31

Gastos com apoios financeiros concedidos

Total 38 800,71 54 898,55

Nota: * = apresentado no ponto 4.

18.16. Resultados Financeiros
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Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares (ver a tabela apresentada a seguir).

Nota 18.16
2021 2020

Juros e gastos similares suportados

Juros suportados 8 033,90 7 131,83

Outros juros 70,53 632,15

Total 8 104,43 7 763,98

Juros e rendimentos similares obtidos

Outros rendimentos similares

Total 0,00 0,00

Resultados financeiros -8 104,43 -7 763,98

18.17. Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Albufeira, 09 de março de 2022.





DEMONSTRAÇÕES DE RE-
SULTADOS POR ESTRUTU-
RAS
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TEMPOS DE INFÂNCIA Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 36 890 49 819 -12 929 -26,0% 54 293 -17 403 -32,1%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

257 534 248 532 9 002 4% 156 669 100 865 64,4%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-998 -1 380 382 -28% -1 383 385 -27,8%

Fornecimentos e serviços externos -58 748 -97 890 39 142 -40% -31 224 -27 524 88,2%

Gastos com o pessoal -213 947 -195 961 -17 987 9% -174 559 -39 388 22,6%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

-559 559 -100%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 14 176 12 347 1 829 15% 11 492 2 684 23,4%

Outros gastos e perdas -21 088 -5 814 -15 274 263% -526 -20 562 3909,2%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

13 819 9 094 4 725 52% 14 762 -943 -6,4%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-4 497 -4 669 172 -4% -4 274 -223 5,2%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

9 322 4 425 4 896 111% 10 488 -1 166 -11,1%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -814 -569 -244 43% -814

Resultados antes de impostos 8 508 3 856 4 652 121% 10 488 -1 980 -18,9%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período 8 508 3 856 4 652 121% 10 488 -1 980 -18,9%
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QUINTA DOS PARDAIS Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 95 447 140 448 -45 001 -32,0% 158 919 -63 472 -39,9%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

447 534 373 365 74 169 19,9% 370 548 76 986 20,8%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-2 131 -3 941 1 810 -45,9% -3 885 1 754 -45,1%

Fornecimentos e serviços externos -107 959 -96 750 -11 209 11,6% -113 536 5 577 -4,9%

Gastos com o pessoal -509 704 -526 222 16 519 -3,1% -547 518 37 814 -6,9%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

40 -1 042 1 082 -103,8% -32 72 -225,0%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 34 137 41 071 -6 934 -16,9% 42 075 -7 938 -18,9%

Outros gastos e perdas -1 723 -4 282 2 559 -59,8% -627 -1 096 174,8%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

-44 359 -77 353 32 994 -42,7% -94 056 49 697 -52,8%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-17 614 -16 453 -1 160 7,1% -23 905 6 291 -26,3%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-61 973 -93 807 31 834 -33,9% -117 886 55 913 -47,4%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -1 677 -1 282 -395 30,8% -646 -1 031 159,6%

Resultados antes de impostos -63 650 -95 088 31 439 -33,1% -118 532 54 882 -46,3%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período -63 649,6 -95 088 31 439 -33,1% -118 532 54 882 -46,3%
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GAIVOTA Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 267 426 -159 -37,4% 17 250 1468,9%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

560 822 625 380 -64 558 -10,3% 633 955 -73 133 -11,5%

Trabalhos para a própria entidade 3 022 28 830 -25 807 -89,5% 3 022

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-7 082 -8 941 1 860 -20,8% -7 640 558 -7,3%

Fornecimentos e serviços externos -125 467 -135 246 9 779 -7,2% -127 336 1 869 -1,5%

Gastos com o pessoal -339 670 -413 741 74 071 -17,9% -376 810 37 140 -9,9%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

-48 48 -100,0% -64 64 -100,0%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 22 066 32 242 -10 176 -31,6% 23 905 -1 839 -7,7%

Outros gastos e perdas -1 313 -10 802 9 490 -87,8% -8 825 7 512 -85,1%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

112 646 118 099 -5 453 -4,6% 137 202 -24 556 -17,9%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-27 185 -27 905 721 -2,6% -37 333 10 148 -27,2%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

85 461 90 193 -4 732 -5,2% 99 870 -14 409 -14,4%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -755 -1 140 386 -33,8% -1 288 533 -41,4%

Resultados antes de impostos 84 707 89 053 -4 346 -4,9% 98 582 -13 875 -14,1%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período 84 707 89 053 -4 346 -4,9% 98 582 -13 875 -14,1%
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ESPAÇO EM CON_TATO Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 250 53 197 369,9% 3 247 8236,0%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

169 125 165 730 3 395 2,0% 167 428 1 698 1,0%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-79 -11 -67 602,3% -79

Fornecimentos e serviços externos -21 157 -10 277 -10 879 105,9% -15 717 -5 440 34,6%

Gastos com o pessoal -117 683 -89 429 -28 254 31,6% -103 556 -14 127 13,6%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

-6 6 -100,0% -12 12 -100,0%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 13 155 9 880 3 275 33,1% 11 518 1 637 14,2%

Outros gastos e perdas -573 -4 745 4 171 -87,9% -2 659 2 086 -78,4%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

43 039 71 196 -28 157 -39,5% 57 004 -13 966 -24,5%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-14 418 -5 275 -9 144 173,4% -9 846 -4 572 46,4%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

28 621 65 921 -37 301 -56,6% 47 158 -18 538 -39,3%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -708 -142 -565 397,4% -425 -283 66,5%

Resultados antes de impostos 27 913 65 779 -37 866 -57,6% 46 733 -18 820 -40,3%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período 27 913 65 779 -37 866 -57,6% 46 733 -18 820 -40,3%
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A CEGONHA Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 100 106 -6,75 -6,3% 4 96 2392,3%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

112 113 116 210 -4 097,03 -3,5% 98 693 13 420 14%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-8 254 -7 017 -1 236,90 17,6% -6 342 -1 912 30%

Fornecimentos e serviços externos -19 860 -18 770 -1 089,13 5,8% -17 720 -2 140 12%

Gastos com o pessoal -129 988 -131 844 1 855,79 -1,4% -124 240 -5 748 5%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

-12 12,00 -100,0% -16 16 -100%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 10 978 9 376 1 602,23 17,1% 10 525 453 4%

Outros gastos e perdas -395 -1 470 1 074,64 -73,1% -275 -120 44%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

-35 306 -33 421 -1 885,15 5,6% -39 370 4 064 -10%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-7 302 -5 543 -1 759,04 31,7% -4 676 -2 626 56%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-42 608 -38 964 -3 644,20 9,4% -44 046 1 438 -3%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -282 -284 2,44 -0,9% -282

Resultados antes de impostos -42 890 -39 248 -3 641,75 9,3% -44 046 1 156 -3%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período -42 890 -39 248 -3 641,75 9,3% -44 046 1 156 -3%
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ROSEIRAL Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 529 128 536 473 -7 345 -1,4% 535 542 -6 414 -1,2%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

808 035 738 671 69 364 9,4% 622 780 185 255 29,7%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-33 503 -33 309 -194 0,6% -28 658 -4 845 16,9%

Fornecimentos e serviços externos -522 462 -466 599 -55 863 12,0% -402 213 -120 249 29,9%

Gastos com o pessoal -851 263 -853 326 2 063 -0,2% -783 440 -67 823 8,7%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

55 -2 613 2 667 -102,1% -104 159

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 68 179 91 418 -23 239 -25,4% 72 577 -4 398 -6,1%

Outros gastos e perdas -1 978 -10 018 8 039 -80,3% -5 438 3 460 -63,6%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

-3 810 697 -4 507 -646,4% 11 044 -14 854 -134,5%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-63 004 -50 910 -12 094 23,8% -50 665 -12 339 24,4%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-66 814 -50 212 -16 603 33,1% -39 621 -27 193 68,6%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -1 952 -1 858 -94 5,1% -2 100 148 -7,0%

Resultados antes de impostos -68 766 -52 071 -16 696 32,1% -41 721 -27 045 64,8%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período -68 766 -52 071 -16 696 32,1% -41 721 -27 045 64,8%
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CASA DA PAZ Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 69 583 73 843 -4 259 -5,8% 74 375 -4 792 -6,4%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

288 210 268 790 248 462

Trabalhos para a própria entidade 41 474 41 474 41 474

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-2 242 -4 152 1 910 -46,0% -4 717 2 475 -52,5%

Fornecimentos e serviços externos -93 962 -99 921 5 959 -6,0% -96 617 2 655 -2,7%

Gastos com o pessoal -367 768 -299 156 -68 612 22,9% -282 420 -85 348 30,2%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

-27 27 -100,0% -36 36

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 24 035 21 793 2 242 10,3% 22 431 1 604 7,2%

Outros gastos e perdas -595 -2 905 2 310 -79,5% -633 38 -6,0%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

-41 264 -41 735 471 -1,1% -39 155 -2 109 5,4%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-11 648 -11 081 -567 5,1% -15 402 3 754 -24,4%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-52 912 -52 816 -96 0,2% -54 557 1 645 -3,0%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -629 -642 13 -2,0% -724 95 -13,1%

Resultados antes de impostos -53 541 -53 458 -83 0,2% -55 282 1 741 -3,1%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período -53 541 -53 458 -83 0,2% -55 282 1 741 -3,1%
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SÂO VICENTE Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 125 972 117 884 8 088 6,9% 115 533 10 439 9,0%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

558 764 541 394 17 370 3,2% 546 588 12 176 2,2%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-9 576 -9 240 -336 3,6% -9 529 -47 0,5%

Fornecimentos e serviços externos -148 242 -152 871 4 630 -3,0% -138 480 -9 762 7,0%

Gastos com o pessoal -438 943 -461 561 22 618 -4,9% -444 949 6 006 -1,3%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

-48 48 -100,0% -64 64 -100,0%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 35 030 36 555 -1 525 -4,2% 33 838 1 192 3,5%

Outros gastos e perdas -1 283 -5 423 4 140 -76,3% -2 697 1 414 -52,4%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

121 722 66 689 55 032 82,5% 100 240 21 482 21,4%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-10 084 -11 834 1 750 -14,8% -15 013 4 929 -32,8%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

111 638 54 856 56 782 103,5% 85 227 26 411 31,0%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -818 -1 142 324 -28,4% -1 289 471 -36,6%

Resultados antes de impostos 110 820 53 714 57 106 106,3% 83 938 26 882 32,0%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período 110 820 53 714 57 106 106,3% 83 938 26 882 32,0%
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ESPAÇO BÚSSOLA Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 4 470 5 237 -767,46 -14,7% 6 659 -2 189,06 -32,9%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

186 233 311 603 -125 370,09 -40,2% 214 128 -27 895,13 -13,0%

Trabalhos para a própria entidade -103 -2 098 1 994,74 -95,1% -2 670 2 566,76 -96,1%

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-115 827 -191 128 75 301,22 -39,4% -117 271 1 444,20 -1,2%

Fornecimentos e serviços externos -187 107 -180 886 -6 220,77 3,4% -128 365 -58 741,84 45,8%

Gastos com o pessoal

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 45 527 50 907 -5 380,25 -10,6% 27 099 18 427,80 68,0%

Outros gastos e perdas -3 054 -5 265 2 210,46 -42,0% -46 -3 008,06 6539,3%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

-69 861 -11 629 -58 232,14 500,7% -466 -69 395,33 14891,7%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-7 150 -10 210 3 059,85 -30,0% -9 340 2 189,56 -23,4%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-77 012 -21 839 -55 172,28 252,6% -9 806 -67 205,77 685,4%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -254 -254,48 -1 -253,48 25348,0%

Resultados antes de impostos -77 266 -21 839 -55 426,76 253,8% -9 807 -67 459,25 687,9%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

-229 -229,04 -229,04

Resultado líquido do período -77 495 -21 839 -55 655,80 254,8% -9 807 -67 688,29 690,2%
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PATRIMÓNIO Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 

Subsídios, doações e legados 
à exploração

2 383 82,00 2 301 2806,3% 2 383

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos -10 353 -26 191,83 15 838 -60,5% -29 973 19 620 -65,5%

Gastos com o pessoal -18 053 -10 946,64 -7 106 64,9% -38 641 20 588 -53,3%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 146 943 138 130,67 8 813 6,4% 41 179 105 764 256,8%

Outros gastos e perdas -2 307 -1 990,16 -316 15,9% -1 437 -870 60,5%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

118 614 99 084 19 529 19,7% -28 872 147 486 -510,8%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-10 632 -7 243,78 -3 388 46,8% -9 455 -1 177 12,4%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

107 981 91 840 16 141 17,6% -38 327 146 308 -381,7%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -2 779 2 779 -100,0%

Resultados antes de impostos 107 981 91 840 16 141 17,6% -41 106 149 087 -362,7%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período 107 981 91 840 16 141 17,6% -41 106 149 087 -362,7%
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IRMANDADE Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 7 286 7 106 180 2,5% 7 106 180,0 2,5%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

1 641 1 641 1 640,6

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos -623 -520 -103 19,8% -495 -128,0 25,9%

Gastos com o pessoal -4 123 -7 556 3 432 -45,4% -9 322 5 198,7 -55,8%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 641 -641 -100,0% 41 -41,0 -100,0%

Outros gastos e perdas -20 20 -100,0% -27 27,0 -100,0%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

4 180 -349 4 529 -1298,1% -2 697 6 877,3 -255,0%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-1 260 1 260,0 -100,0%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

4 180 -349 4 529 -1298,1% -3 957 8 137,3 -205,6%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos 4 180 -349 4 529 -1298,1% -3 957 8 137,3 -205,6%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período 4 180 -349 4 529 -1298,1% -3 957 8 137,3 -205,6%
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PROJETOS Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 

Subsídios, doações e legados 
à exploração

354 601 168 179 186 422 110,8% 382 569 -27 968 -7,3%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos -115 803 -42 167 -73 636 174,6% -147 167 31 364 -21,3%

Gastos com o pessoal -257 974 -102 708 -155 265 151,2% -232 737 -25 237 10,8%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 47 989 21 703 26 286 121,1% 47 989

Outros gastos e perdas -57 -23 -34 148,4% -57

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

28 757 44 984 -16 227 -36,1% 2 665 26 092 979,1%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-27 341 -9 101 -18 240 200,4% -27 341

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

1 416 35 883 -34 467 -96,1% 2 665 -1 249 -46,9%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultados antes de impostos 1 416 35 883 -34 467 -96,1% 2 665 -1 249 -46,9%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período 1 416 35 883 -34 467 -96,1% 2 665 -1 249 -46,9%
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GIS - GABINETE DE 
INSERÇÃO SOCIAL

Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 76 27 49,88 187,4% 76

Subsídios, doações e legados 
à exploração

412 496 243 329 169 167 69,5% 220 317 192 178 87,2%

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-113 006 -72 961 -40 046 54,9% -52 858 -60 148 113,8%

Fornecimentos e serviços externos -115 986 -88 933 -27 053 30,4% -76 036 -39 950 52,5%

Gastos com o pessoal -173 577 -101 468 -72 110 71,1% -80 947 -92 630 114,4%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

-3 3 -100,0%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 10 041 5 050 4 991 98,8% -2 315 12 356 -533,8%

Outros gastos e perdas -4 434 -2 775 -1 660 59,8% -5 697 1 263 -22,2%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

15 609 -17 735 33 343 -188,0% 222 782 -207 173 -93,0%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-15 982 -12 894 -3 088 23,9% -16 368 385 -2,4%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

-374 -30 629 30 255 -98,8% 206 414
-206 
788

-100,2%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -216 -72 -144 200,6% 182 -398 -219,0%

Resultados antes de impostos -590 -30 701 30 111 -98,1% 206 596 -207 186 -100,3%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

Resultado líquido do período -590 -30 701 30 111 -98,1% 206 596 -207 186 -100,3%
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MISERICÓRDIA DE 
ALBUFEIRA

Realizado
2021

Realizado
2020

Variação
2020/2021

Orçamento
2021

Desvio face 
ao orçamento

Vendas e serviços prestados 869 470 931 422 -61 952 -6,7% 952 450 -82 980 -8,7%

Subsídios, doações e legados 
à exploração

4 159 490 3 801 265 358 226 9,4% 3 662 137 497 353 13,6%

Trabalhos para a própria entidade 44 497 28 830 15 667 54,3% 0 44 497

Custos das mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas

-176 973 -143 050 -33 923 23,7% -117 682 -59 291 50,4%

Fornecimentos e serviços externos -1 456 
447,82

-1 427 265 -29 182,48 2,0% -1 313 784
-142 

663,82
10,9%

Gastos com o pessoal -3 609 802 -3 374 805 -234 997 7,0% -3 327 504 -282 298 8,5%

Ajustamentos de inventários 
(perdas/ reversões)

Imparidade de dívidas a receber 
(perdas/ reversões)

95 -4 358 4 452 -102,2% -328 423 -128,8%

Provisões (aumentos/ reduções)

Provisões específicas 
(aumentos /reduções)

Outras imparidades 
(perdas/ reversões)

Aumentos/ reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 472 256 471 114 1 142 0,2% 294 366 177 890 60,4%

Outros gastos e perdas -38 801 -55 531 16 730 -30,1% -28 887 -9 914 34,3%

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos 

263 784 227 621 36 162 15,9% 120 768 143 016 118,4%

Gastos/ reversões de depreciação e 
de amortização

-216 857 -173 118 -43 738 25,3% -197 538 -19 319 9,8%

Resultado Operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos)

46 927 54 503 -7 576 -13,9% -76 770 123 697 -161,1%

Juros e rendimentos similares 
obtidos

Juros e gastos similares suportados -8 104 -7 132 -973 13,6% -9 070 966 -10,6%

Resultados antes de impostos 38 823 47 371 -8 548 -18,0% -85 840 124 663 -145,2%

Imposto sobre o rendimento 
do exercício

-229 -178 -51 28,4% -3 021 2 792 -92,4%

Resultado líquido do período 38 594 47 192 -8 599 -18,2% -88 861 127 455 -143,4%
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Certificação Legal de Contas
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Parcer do Conselho Fiscal
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APROVAÇÃO DA MESA 
ADMINISTRATIVA E PRO-
POSTA À ASSEMBLEIA 
GERAL
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Aprovado em Reunião de Mesa administrativa a 09 de Março de 2022.

Pela Mesa Administrativa

__________________________________________________

(Provedora Patrícia Maria Arez Dias de Cintra Seromenho)

__________________________________________________

(Vice-Provedor Rui Manuel Mariquito Carvalho)

__________________________________________________

(Secretária Tânia Marisa Mendes Costa Santos)

__________________________________________________

(Tesoureira Ana Maria da Graça Rosa)

__________________________________________________

(Vogal Marlene Martins Dias da Silva)

__________________________________________________

(Vogal Delfina Rosa Caeiro Leitão Santos)

__________________________________________________

(Vogal Ana Paula Silva Santos)
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Aprovado em Reunião de Mesa administrativa a 30 de Março de 2022.

Pela Assembeleia Geral

__________________________________________________

(Presidente José Carlos Martins Rolo)

__________________________________________________

(Primeiro Secretário Carlos Manuel Conceição Oliveira)

__________________________________________________

(Segunda Secretária Ana Cristina Neves Pinto e Oliveira)
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Documentos Complementares I
Relatorio de Atividades 

da Serviços Operacionais e Corporativos

Documentos Complementares I a 

Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Iniciativas de promoção e organização interna.

Fortalecer a afinidade da marca Misericórdia de Albufeira junto da comuni-
dade.

Destinam-se aos públicos externos e internos.  

2 28,5% 28,5%

2

Iniciativas promovidas por entidades parceiras e com organização inter-
na.

Contribuir para o reforço da imagem da Misericórdia de Albufeira.

Destinam-se aos públicos internos e externos.

2 66,6% 66.6%

3

Participação em iniciativas promovidas pela comunidade.

Divulgar a ação da Misericórdia de Albufeira.

Destinam-se aos públicos internos e externos.

5 35,7% 37,7%

4

Campanhas solidárias.

Despertar e estimular o espírito solidário.

Destina-se ao público externo.

4 100% 100%

5 Iniciativas não planeadas.*** 54 --- 100%

TOTAL 63 262,5% 100%

Notas: * = as iniciativas não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a não 
execução ou a impossibilidade em executar algumas das iniciativas do plano. ** = os objetivos das iniciativas não planeadas correspondem aos objetivos das iniciativas 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem. *** = Iniciativas não realizadas devido a situação pandémica. 
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo

Eventos de promoção e organização interna

1º Trimestre 1 Festa Flower Power 
Solidária.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

2º Trimestre 1

Procissão dos 
Painéis da Miseri-
córdia de Albufeira, 
foi substituído por 
ação digital.

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1 Via Sacra.*** Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0

Não

Realizada
---

2º Trimestre 1

Comemoração do 
520º aniversário 
da Misericórdia de 
Albufeira, foi subs-
tituído por ação 
digital.

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1 Arte pela inclusão, 
venda solidária.***

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

4º Trimestre 1 Festa de Natal.*** Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0

Não

Realizada
---

4º Trimestre 1 Jantar de Natal*** Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

Iniciativas promovidas por entidades parceiras e com organização interna

2º Trimestre 1

Comemoração do 
Dia Internacional 
dos Monumentos e 
Sítios, foi substituí-
do por ação digital.

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

3º Trimestre 1
Atuação solidária 
no âmbito do 
FOLKFARO.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

4º Trimestre 1

Iniciativa pelo 
Combate à Pobreza 
e Inclusão Social | 
Webinar “Quais os 
perfis das pessoas 
em situação de 
pobreza? E depois 
da pandemia?”

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

Participação em iniciativas promovidas pela comunidade

1º Trimestre 1 Caminhada Solidá-
ria Bacchus.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

2º Trimestre 1 Community Day da 
Sonae Sierra.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

2º Trimestre 1
Grande Mostra de 
Vinhos de Portu-
gal.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0

Não

Realizada
---

2º Trimestre 1

Opto. Eu no Fórum 
de Educação e 
Formação do Algar-
ve.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo

2º Trimestre 1 Arraial de Santo 
António.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

3º Trimestre 1 Encontro Multicul-
tural.**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

3º Trimestre 1 Festival Al-buhe-
ra**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

3º Trimestre 1 Festas do Pesca-
dor**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

4º Trimestre 1 Guia Natal Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1 Mercado de Na-
tal**

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0 Não 

Realizada ---

Campanhas

2º Trimestre 1 IRS solidário Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 2 Realizada Cumprido

3º Trimestre 1 Vamos ajudar com 
material escolar

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizado Cumprido

4º Trimestre 1 Inverno mais quen-
te***

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 0

Não

Realizada
Cumprido

4º Trimestre 1

Brinquedos que 
tocam, substituído 
por angariação de 
donativos junto da 
entidade promo-
tora.

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

Atividades Não Planeadas

1º Trimestre 1 Comemoração de 
Dia de S. Valentim

Produção de Vídeo / Divulgar a iniciativa através 
dos canais de comunicação. 1 Realizada Cumprido

1º Trimestre 1 Comemoração do 
Dia da Mulher

Produção de Vídeo / Divulgar a iniciativa através 
dos canais de comunicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1

Webinar “Educador 
pelo respeito pela 
diversidade cul-
tural”

Produção de Vídeo / Divulgar a iniciativa através 
dos canais de comunicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 3 Ciclo de Palestras Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 3 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1

Visita oficial às 
instalações do 
POAPMC da Sra. 
Ministra do Traba-
lho, Solidariedade 
e Segurança Social, 
Ana Mendes Go-
dinho

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1
Comemoração do 
Dia Internacional 
do Idoso

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1 Comunicar emo-
ções

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação interna. 10 Realizada Cumprido
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo

4º Trimestre 1
Visita protocolar do 
governador Rotário 
do Distrito 1960

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido

1º Trimestre Missão Solidária 
2021 – Rotary Club

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1
Inauguração das 
Instalações do 
projeto ECOS

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1
Inauguração das 
novas instalações 
do Centro de Dia

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1
Continuamos com 
a viagem todos 
juntos

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 5 Realizada Cumprido

3º Trimestre 1
Comemoração do 
Dia Mundial da 
Fotografia

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

3º e 4º Trimes-
tre 2

Reunião de As-
sembleia Geral 
Ordinária

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 2 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1 IV Concurso de Pre-
sépios do Roseiral

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1
Comemoração do 
Dia Mundial da 
Saúde Mental

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1

Albufeira Summit 
– “Ação Social 
um conceito com 
futuro”

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

3º Trimestre 1 Programa Bairro 
Feliz

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1 Festa do Sorriso do 
Zoomarine

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1 Procissão das Velas Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1
32º Congresso Na-
cional da Hotelaria 
e Turismo

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1

Dia internacional 
pela eliminação da 
violência contra as 
mulheres

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1
Dia Internacional 
das Cidades Educa-
doras

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1 Jornada Mundial da 
Juventude

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido

4º Trimestre 1

“Eu Decido – Mos-
tra de Práticas 
Profissionais na 
Reabilitação”.

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação 1 Realizada Cumprido
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo

1º Trimestre 1 Fique em casa Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

1º , 2º, 3º, 4º 
Trimestre 1 Oferta formativa 

do Espaço Bússola
Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 3 Realizada Cumprido

1º Trimestre 1 Serviço de Apoio 
Domiciliário

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 1 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1
Inscrições para 
o Centro Infantil 
Quinta dos Pardais

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 2 Realizada Cumprido

2º Trimestre 1
Inscrições para a 
Creche Tempos de 
Infância

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 2 Realizada Cumprido

3º Trimestre 2 Apoio de Emer-
gência

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 2 Realizada Cumprido

3º Trimestre 1 Inscrições para 
Centro de Dia

Divulgar a iniciativa através dos canais de comu-
nicação. 2 Realizada Cumprido

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%) Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º Trimestre 1 Flower Power Solidária** Não Realizado
Iniciativas não realizadas pela entidade promotora.  Prever 
atividades de substituição. 

1º Trimestre 1 Caminhada Solidária 
Bacchus**

Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

2º Trimestre 1 Via Sacra*** Não Realizado
Iniciativas não realizadas devido a situação pandémica. 
Prever atividades de substituição

2º Trimestre 2 Arte pela inclusão, venda 
solidária.***

Não Realizado
Iniciativas não realizadas pela entidade promotora.  Prever 
atividades de substituição.

2º Trimestre 1 Community Day da Sonae 
Sierra**

Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

2º Trimestre 1 Grande Mostra de Vinhos 
de Portugal**

Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

2º Trimestre 1
Opto. Eu no Fórum de 
Educação e Formação do 
Algarve**

Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

2º Trimestre 1 Arraial de Santo Antó-
nio**

Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação. Prever atividades de substituição.

3º Trimestre 1 Atuação solidária no âm-
bito do FOLKFARO**

Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.
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3º Trimestre 1 Encontro Multicultural** Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

3º Trimestre 1 Festival Al-buhera** Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

3º Trimestre 1 Festas do Pescador** Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

4º Trimestre 1 Inverno mais quente*** Não Realizado
Iniciativa não realizada, devido a situação pandémica. 
Prever atividades de substituição.

4º Trimestre 1 Mercado de Natal** Não Realizado
Iniciativa não realizada pela entidade promotora, devido a 
situação pandémica. Prever atividades de substituição.

4º Trimestre 1 Festa de Natal*** Não Realizado
Iniciativas não realizadas devido a situação pandémica. 
Prever atividades de substituição

4º Trimestre 1 Jantar de Natal*** Não Realizado
Iniciativas não realizadas devido a situação pandémica. 
Prever atividades de substituição

Objetivos não atingidos 

--- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Recursos Humanos

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano*

Cumprimento 
dos objetivos**

1

Motivação e Desempenho.

Melhorar o desempenho e eficácia das equipas técnicas através de estraté-
gias e atitudes para  satisfação no trabalho  Aumentar a qualidade de vida 
pessoal e profissional e a resposta a crises através do reforço de competên-
cias de resiliência e do aumento da autoestima.

2 100% 100%

2
Intervenção direta.

Dotar os colaboradores de competências pessoais e técnicas nos cuidados 
aos utentes.

1 183% 100%

3
Gestão e Direito.

Melhorar as competências das direções técnicas  e da gestão operacional
2 300% 100%

4
Inovação, Estratégias e Ferramentas TIC.

Fornecer instrumentos que permitam aceder e rentabilizar as potencialida-
des da plataforma.

3 100% 100%

5
Segurança e Saúde no Trabalho.

Desenvolver práticas de atuação em situações de emergência e identificar 
riscos associados às funções e perigos relacionados a práticas inadequadas.

1 100% 100%

6 Atividades não planeadas.* 21 --- ---

TOTAL 35 157% 100%

Nota: * = as ações não planeadas acrescem às outras ações para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a não execução 
ou a impossibilidade em executar algumas das ações do plano; ** = os objetivos das ações não planeadas correspondem aos objetivos das ações planeadas, segundo a 
classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Motivação e Desempenho

1º e 3º trimes-
tre 2

Ação de Formação 
-Atitude e satisfa-
ção no trabalho

Desenvolver competências através da com-
preensão dos conceitos atitudes e satisfação no 
trabalho, com vista à sua aplicabilidade a nível 
profissional.

0 0 % ---

2º e 4º trimes-
tre 2

Ação de Formação 
-Autoestima e 
resiliência

Combater crises pessoais e profissionais mobili-
zando ferramentas que promovem a autoestima 
e a resiliência.

0 0% ---

1º e 4º trimes-
tre 2

Ação de Formação 
-Gestão de equipas 
de trabalho

Ajustar o comportamento de liderança ao grupo 
e optimizar os recursos humanos da equipa, 
criar condições que favoreçam o desempenho 
da equipa e antecipar e gerir conflitos.

2 100% 100%

Intervenção direta

2º trimestre 1

Ação de Formação 
-Atendimento e 
técnicas de comu-
nicação

Aperfeiçoar as competências interpessoais e 
relacionais para uma comunicação interna e 
externa mais eficaz.

1 100% 100%

2º trimestre 1

Ação de Formação 
-Planos individuais - 
Área Sénior e Defi-
ciência

Elaborar e rever planos individuais dos utentes. 0 0% ---

3º trimestre 1

Ação de Formação 
-Planos individuais 
- Área de infância e 
juventude

Elaborar e rever planos individuais dos utentes. 0 0% ---

2º e 4º trimes-
tre 2

Ação de Formação 
-Humanização dos 
cuidados - Relação 
terapêutica

Adotar procedimentos de cuidados de higiene 
e posicionamentos em contexto domiciliário e 
institucional.

0 0% ---

1º trimestre 1

Ação de Formação 
-Cuidados Básicos 
- Transferências e 
posicionamentos

Adotar procedimentos de cuidados de higiene e 
posicionamentos em contexto institucional. 0 0% ---

Gestão e Direito

1º trimestre 1

Ação de Formação 
-Procedimentos 
– Contratação 
Pública

Conhecer e cumprir o processo para garantir o 
sucesso das propostas. 1 100% 100%

3º trimestre 1 Ação de Formação 
-Excel para gestão

Conhecer e cumprir o processo para garantir o 
sucesso das propostas. 0 0% ---

1º trimestre 1
Ação de Formação 
-Gestão em situa-
ção de pandemia

Abordar um conjunto de conteúdos e métodos 
que permitam avaliar e, posteriormente, elimi-
nar/controlar efeitos em contexto de pandemia.

1 100% 100%

Inovação, Estratégias e Ferramentas TIC

1º e 4º trimes-
tre 2

Ação de Formação 
-Plataforma infor-
mática SCMA

Utilizar a plataforma como meio de comunica-
ção interna e de apoio ao desempenho profis-
sional.

2 100% 100%

1º trimestre 1 Moodle – Forma-
ção inicial

Utilizar a plataforma como meio preferencial de 
formação. 1 100% 100%

4º trimestre 1
Ação de Formação 
-As TIC aplicadas ao 
registo de cuidados

Aceder e registar no plano de cada utente os 
cuidados prestados, ocorrências e ausências. 0 0% ---
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Segurança e Saúde no Trabalho

3º trimestre 1

Ação de Forma-
ção -Medidas de 
Autoproteção 
– Simulacro Lar 
Residencial

Garantir procedimentos adequados em caso de 
emergência. 0 0% ---

3º trimestre 1

Ação de Formação 
-Medidas de Au-
toproteção – Simu-
lacro Casa da Paz

Garantir procedimentos adequados em caso de 
emergência. 0 0% ---

4º trimestre 1

Ação de Formação 
-Burnout, formas 
de 

Combate e Pre-
venção

Minimizar riscos psicossociais. 1 100% 100%

2º trimestre 1

Ação de Formação 
-Prevenção de 
acidentes – Gestão 
do risco

Prevenir e reduzir risco de acidente de trabalho. 0 0% ---

1º trimestre 1
Ação de Formação 
-Plano de Contin-
gência

Adaptar os planos ás diretrizes legais. 1 100% 100%

Atividades não planeadas

1º trimestre 1

Ação de Forma-
ção -Condução e 
Operador de Empi-
lhador

Desenvolver competências para a condução de 
empilhadores assegurando as normas de segu-
rança e proteção.

1 100% ---

2º trimestre 1

Ação de Formação 
-Enquadramento 
Legal, Contabilísti-
co e Fiscal do Setor 
não Lucrativo

Aplicar o enquadramento legal contabilístico e 
fiscal no sector não lucrativo e as suas especifi-
cidades.

100% ---

2º trimestre 1 EMDR - NÍVEL 
1Final Enhance

Utilizar escalas europeias de medição de níveis 
de deficiência. 100% ---

2º trimestre 1 Adaptar social +

Conhecer os procedimentos para a aquisição de 
equipamentos de proteção individual para uten-
tes, equipamentos de higienização, reorganiza-
ção dos locais de trabalho e alterações de layout 
dos equipamentos.

100% ---

2º trimestre 1 Plataformas Web Adaptar e promover conteúdos multimédia. 100% ---

2º trimestre 1 Gestão Emocional Utilizar estratégias que permitam um controlo e 
gestão emocional. 100% ---

2º trimestre 1 Webinar- Rotas de 
empregabilidade

Promover a empregabilidade na deficiência 
intelectual obstáculos e oportunidades. 100% ---

3º trimestre 1 Formação IDONIC Identificar e trabalhar diferentes ferramentas do 
programa. 100% ---

3º trimestre 1 Comunicar as emo-
ções

Abordar estratégias e formas de trabalhar que 
permitam comunicar emoções de forma correta. 100% ---

3º trimestre 1 TCC Aplicar as normas e condutas de transporte 
coletivo de crianças e jovens. 100% ---
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3º trimestre 1 Erros que os tera-
peutas cometem Alertar para erros  nas relações terapêuticas. 100% ---

3º trimestre 1
Webinar - Violência 
Sexual nas relações 
de intimidade

Prestar apoio personalizado às vitimas de violên-
cia sexual. 100% ---

4º trimestre 1

Enquadramento do 
sistema de prote-
ção de crianças e 
jovens CPCJ

Reformular conceitos e normas de enquadra-
mento do sistema de proteção de crianças e 
jovens.

100% ---

4º trimestre 1
Webinar - Erradica-
ção da pobreza e 
exclusão social

Definir estratégias que permitam minimizar ou 
erradicar a pobreza e a exclusão social. 100% ---

4º trimestre 1

Como elaborar 
uma candidatura 
aos fundos comu-
nitários

Aplicar as normas e regras das candidaturas. 100% ---

4º trimestre 2 Formas de comuni-
cação

Utilizar normas de comunicação e tipos de 
comunicação a nível interno. 100% ---

4º trimestre 1 Mercados de inves-
timento financeiro Identificar mercados de investimento financeiro. 100% ---

4º trimestre 1
Estratégias e pra-
ticas criativas com 
tecnologias digitais

Operar criativamente através da utilização de 
tecnologias digitais. 100% ---

4º trimestre 2 Gestão de equipa Gerir equipas e trabalho de equipas formas de 
estar e comunicar. 100% ---

4º trimestre 1 Renovação do TCC Agir e conduzir em segurança com crianças e 
jovens. 100% ---

4º trimestre 1 Gestão administra-
tiva - RH

Aplicarr os conhecimentos que  permitam aos 
diretores técnicos e responsáveis de setor ela-
borar mapas de assiduidade, marcação de férias 
e procedimentos administrativos na gestão de 
pessoal.

100% ---

4º trimestre 1 Incontinência e 
cuidados 

Aplicar estratégias de avaliação dos cuidados 
aos utentes. 100% ---

4º trimestre 1

Prevenção primária 
da violência contra 
as mulheres e vio-
lência doméstica

Promover ações de combate e prevenção da 
violência doméstica. 100% ---

4º trimestre 1 Complementos de 
finanças

Aplicar conceito de complementares de finan-
ças. 100% ---

4º trimestre 1
Aplicação da escala 
pessoal de resulta-
dos na deficiência

Aplicar e trabalhar escalas de resultados concre-
tas para a deficiência. 100% ---

4º trimestre 3 Prevenção de maus 
tratos e negligência

Identificar situações de negligência e maus 
tratos e agir em conformidade. 100% ---

4º trimestre 1 Plano de higieni-
zação Executar planos de higienização e desinfeção. 100% ---
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4º trimestre 1

Plataforma de 
gestão da rede 
nacional de apoio a 
vítima de violência 
doméstica

Trabalhar e gerir informações nas plataformas de 
gestão de apoio a vítima de violência doméstica. 100% ---

4º trimestre 1 Gestão e planea-
mento financeiro Analisar resultados económicos e financeiros.. 100% ---

4º trimestre 1

Guia Requisitos Mí-
nimos para Progra-
mas e Projetos de 
Prevenção Primária 
da Violência Contra 
as Mulheres e Vio-
lência Doméstica

Gerir e identificar requisitos de entrada em pro-
gramas de prevenção de violência contra mulhe-
res e violência doméstica.

100% ---

4º trimestre 1 Plano de higieniza-
ção  - Lavandaria Elaborar planos de higienização e desinfeção. 100% ---

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de ações planeadas; * =   avaliado através do impacto da formação (local de trabalho).

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º e 3º trimes-
tre 2

Ação de Formação 
-Atitude e satisfação no 
trabalho

0% Elaborar novo diagnóstico de necessidades para aferir 
necessidades mais especificas.

2º e 4º trimes-
tre 2 Ação de Formação -Au-

toestima e resiliência 0% Elaborar novo diagnóstico de necessidades para aferir 
necessidades mais especificas.

2º trimestre 1
Ação de Formação -Pla-
nos individuais - Área 
Sénior e Deficiência

0% Ação de formação a ser planeada em consonância com o 
desenvolvimento.do processo SGQ.

3º trimestre 1
Ação de Formação -Pla-
nos individuais - Área de 
infância e juventude

0% Ação de formação a ser planeada em consonância com o 
desenvolvimento.do processo SGQ.

2º e 4º trimes-
tre 2

Ação de Formação -Hu-
manização dos cuidados 
- Relação terapêutica 0% Elaborar novo diagnóstico de necessidades para aferir 

necessidades mais especificas.

1º trimestre
1

Ação de Formação -Cui-
dados Básicos - Trans-
ferências e posiciona-
mentos

0% Elaborar novo diagnóstico de necessidades para aferir 
necessidades mais especificas.

3º trimestre 1 Ação de Formação -Excel 
para gestão 0% Elaborar novo diagnóstico de necessidades para aferir 

necessidades mais especificas.

4º trimestre 1
Ação de Formação -As 
TIC aplicadas ao registo 
de cuidados

0% Elaborar novo diagnóstico de necessidades para aferir 
necessidades mais especificas.

3º trimestre 1
Ação de Formação -Medi-
das de Autoproteção – Si-
mulacro Lar Residencial

0% Ação de formação a realizar após levantamento das res-
trinções impostas pela covid-19.
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3º trimestre 1
Ação de Formação -Medi-
das de Autoproteção – Si-
mulacro Casa da Paz

0% Ação de formação a realizar após levantamento das res-
trinções impostas pela covid-19.

2º trimestre 1
Ação de Formação -Pre-
venção de acidentes – 
Gestão do risco

0% Ação de formação a realizar após levantamento das res-
trinções impostas pela covid-19.

Objetivos não atingidos 

-- --- --- --- ---
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Documentos Complementares II
Relatorio de Atividades 

da Área da Educação e Formação

Documentos Complementares II a 

Formação Profissional

Espaço Bússola

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Formação Profissional.

Adquirir ou atualizar competências técnicas e profissionais.

Ativos empregados e desempregados que queiram melhorar os seus skills e 
qualificações e a empresas de diversos setores

3 38% 38%

2 Atividades não planeadas.* --- --- ---

TOTAL 3 38% 38%

Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Formação Profissional

1º e 4º trimes-
tres

2
Atualização em Apli-
cação de Produtos 
Fitofarmacêuticos

Realizar 2 ações de formação para permitir a 
atualização de conhecimentos inerentes à aplicação 
segura de produtos fitofarmacêuticos na agricultura 
ou jardinagem para cumprimento da legislação 
e  inovação no setor. Possibilitar aos formandos a 
renovação da habilitação de aplicador de produtos 
fitofarmacêuticos.

    2 100 % 100%

2º trimestre     1
Aplicação de Produ-
tos Fitofarmacêu-
ticos

Realizar 1 ação de formação, de modo a possibilitar a 
aquisição das competências necessárias à utilização 
segura dos produtos fitofarmacêuticos para o aplica-
dor, ambiente e consumidor, atendendo à legislação 
específica. Permitir aos destinatários a habilitação de 
aplicador de produtos fitofarmacêuticos.

1 100%        100%

1º trimestre 1

Língua francesa: 
serviço de receção, 
atendimento e infor-
mação turística             

Realizar 1 ação de Língua Francesa para possibilitar o 
desenvolvimento ou aquisição de competências de 
comunicação em língua inglesa no âmbito da ativida-
de turística.  

0 ---             ---

1º trimestre 1
Conceitos Básicos 
de Informática

Realizar 1 ação de formação em Informática para 
utilizadores sem competências digitais. 

0              ---              ---
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1º e 4º trimestre  2

Língua inglesa: 
serviço de receção, 
atendimento e infor-
mação turística             

Realizar 2 ações de Língua Inglesa para possibilitar o 
desenvolvimento ou aquisição de competências de 
comunicação em língua inglesa no âmbito da ativida-
de turística.  

0  ---             ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestres

4
Formação à Medida 
para Empresas

Desenvolver ações de formação profissional com 
base no diagnóstico de necessidades feito na 
empresa.

0              ---              ---

Atividades não planeadas

--- --- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = A avaliação dos objetivos realiza-se através da avaliação formativa 
e sumativa (i.e., respetivamente, escala de 0 a 20, com classificação mínima de 10 para aproveitamento) e de avaliação de satisfação (i.e., através de questionário, com 
escala de 5 pontos, em que os valores 4 e 5 correspondem, respetivamente, a satisfação elevada e muito elevada), enquanto a execução corresponde á percentagem de 
ações realizadas relativamente às planeadas.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º              
e 4º trimestres              4

Ações de formação                
de curta duração: Língua 
Inglesa (2); Língua Fran-
cesa (1); Conceitos Bási-
cos de Informática (1).

0% Melhorar a divulgação da oferta formativa.

1º, 2º, 3º              
e 4º trimestres          4 Formação à Medida para 

Empresas 0%               Melhorar a divulgação da oferta formativa.

Objetivos não atingidos 

1º e 4º trimes-
tre 2

Língua inglesa: serviço de 
receção, atendimento e 
informação turística             

0% O nº de inscrições não possibilitou a realização da ação. 
Melhorar a divulgação da oferta formativa.

1º trimestre 1
Língua francesa: serviço 
de receção, atendimento 
e informação turística             

0% Não existiram inscrições. Melhorar a divulgação da oferta 
formativa.

1º trimestre 1 Conceitos Básicos de 
Informática 0% Melhorar a divulgação da oferta formativa

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestres 4 Formação à Medida para 

Empresas 0%
Aumentar a divulgação das áreas de formação em que 
existe              certificação. Melhorar a oferta formativa 
junto das empresas.

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o obje-
tivo foi atingido quando se verifica em 95% ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram execu-
tadas 95% ou mais das atividades planeadas.  



270
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Documentos Complementares II b

Creche Quinta dos Pardais

Quinta dos Pardais

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades sociopedagógicas de desenvolvimento pessoal e social.

Promover o desenvolvimento de atitudes, valores e disposições que consti-
tuem as bases de uma aprendizagem bem-sucedida.

Crianças em idade de creche.

420 100% 80%

2

Atividades sociopedagógicas de expressão e comunicação

Promover diversas formas de linguagem indispensáveis para a criança inter-
agir com os outros, exprimir pensamentos e emoções de forma própria e 
criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia.

Crianças em idade de creche.

1250 99% 89%

3

Atividades sociopedagógicas de conhecimento do mundo

Sensibilizar para as diversas ciências naturais e sociais, abordadas de modo 
articulado, mobilizando aprendizagens de todas as outras áreas.

Crianças em idade de creche.

86 79% 61%

4

Atividades sociopedagógicas de festividades

 Vivenciar as tradições culturais e sociais.

Crianças em idade de creche, suas famílias e sociedade envolvente.

33 67% 80%

5

Atividades sociopedagógicas de componente não letiva

Vivenciar as tradições culturais e sociais.

Crianças em idade de creche, suas famílias e sociedade envolvente

40 100% 100%

TOTAL 1829 98% 79%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades sociopedagógicas de desenvolvimento pessoal e social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Autonomia As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100 % 76%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Relações interpes-

soais
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 210 100% 83%

Atividades sociopedagógicas de expressão e comunicação

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Comunicação e 

linguagem oral
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 200 95% 76%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Artes Visuais As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Educação Física As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100% 96%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Jogo dramático/

teatro
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 210 100% 94%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Música e dança As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Matemática As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100% 69%

Atividades sociopedagógicas de conhecimento do mundo

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 As estações do ano As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 15 75% 74%

2º trimestre 6 Corpo humano As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

1º trimestre 6 Animais As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 6 100% 100%

1º, 2º, 3º tri-
mestre 20 Cores As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 20 100% 93%

1º, 2º, 3º tri-
mestre 40 A magia dos contos 

tradicionais
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 40 100% 100%

3º trimestre 10 Olhar o futuro As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 50% 0%

Atividades sociopedagógicas de festividades

16 de outubro 2 Dia da alimentação As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 2 100% 100%

outubro 10 Halloween As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 10 100% 100%

11 de novem-
bro 1 São Martinho As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

dezembro 10 Natal As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 50% 64%

6 de janeiro 1 Dia de reis As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

14 de feve-
reiro 1 Dia dos namorados As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

16 de feve-
reiro 5 Carnaval As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

19 de março 5 Dia do pai As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 2 40% 100%

abril 5 Páscoa As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

2 de maio 5 Dia da mãe As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

1 de junho 5 Dia da criança As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 20% 100%

junho 1 Entrega de diplo-
mas de finalistas

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

Atividades sociopedagógicas de componente não letiva

Julho e agos-
to 40 Atividades de verão As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 40 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = a avaliação do cumprimento dos objetivos é efetuada tendo por base 
o registo de observação, a avaliação diagnóstica e o plano individual de cada utente, em que o 1º trimestre corresponde ao período de setembro a dezembro de 2020, o 2º 
trimestre de janeiro a março de 2021, o 3º trimestre de abril a junho de 2021 e o 4º trimestre de julho a agosto de 2021.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 As estações do ano 75% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

2º trimestre 6 Corpo humano 0%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

3º trimestre 10 Olhar o futuro 50% Substituir a realização da atividade prevista por outra no 
mesmo âmbito

dezembro 10 Natal 50% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

14 de feve-
reiro 1 Dia dos namorados 0%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

16 de feve-
reiro 5 Carnaval 0%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

19 de março 5 Dia do pai 40% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

1 de junho 5 Dia da criança 20% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada 

Objetivos não atingidos 

3º trimestre 10 Olhar o futuro 50% Redefinir as estratégias adotadas para atingir os objetivos 
pretendidos

dezembro 10 Natal 64% Redefinir as estratégias adotadas para atingir os objetivos 
pretendidos

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica quan-
do se verifica em dois terços ou mais das crianças e jovens (66,7%) e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades 
planeadas.
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Documentos Complementares II c

Pré-Escolar Quinta dos Pardais

Quinta dos Pardais

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades sociopedagógicas de desenvolvimento pessoal e social

Promover o desenvolvimento de atitudes, valores e disposições que consti-
tuem as bases de uma aprendizagem bem-sucedida.

Crianças em idade de pré-escolar.

420 100% 92%

2

Atividades sociopedagógicas de expressão e de comunicação

Promover diversas formas de linguagem indispensáveis para a criança inter-
agir com os outros, exprimir pensamentos e emoções de forma própria e 
criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia.

Crianças em idade de pré-escolar.

1142 96% 85%

3

Atividades sociopedagógicas de conhecimento do mundo

Sensibilizar para as diversas ciências naturais e sociais, abordadas de modo 
articulado, mobilizando aprendizagens de todas as outras áreas.

Crianças em idade de pré-escolar.

425 63% 66%

4

Atividades sociopedagógicas de festividades

Vivenciar as tradições culturais e sociais.

Crianças em idade de pré-escolar, suas famílias e comunidade envolvente.

30 97% 91%

5

Atividades sociopedagógicas de componente não letiva

Vivenciar as tradições culturais e sociais.

 Crianças em idade de pré-escolar, suas famílias e comunidade envolvente.

40 100% 100%

6 Atividades não planeadas.* 31 100% 76%

TOTAL 2088 88% 84%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades sociopedagógicas de desenvolvimento pessoal e social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Autonomia As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100 % 87%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Relações interpes-

soais
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 210 100% 98%

Atividades sociopedagógicas de expressão e comunicação

1º, 2º e 3º 
trimestre 40 Sessões de terapia 

da fala
As crianças ultrapassaram as dificuldades iden-
tificadas. 2 5% 0%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210

Linguagem oral 
e abordagem à 
escrita

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 200 95% 76%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Matemática As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100% 76%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Artes visuais As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Música e dança As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 210 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Teatro e jogo dra-

mático
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 210 100% 96%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Educação física As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 100 100% 100%

Atividades sociopedagógicas de conhecimento do mundo

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 210 Hortas pedagó-

gicas
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 150 71% 100%

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 210 Preservação do 

meio ambiente
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 30 14% 0%

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 210 Projeto “Com os 

livros descubro”
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária.  210 100% 100%

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 40 Estações do ano As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 35 88% 65%

Atividades sociopedagógicas de festividades

16 de outubro 5 Dia da alimentação As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 76%

31 de outubro 1 Halloween As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

11 de novem-
bro 1 São Martinho As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

6 de janeiro 1 Dia de reis As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

16 de feve-
reiro 2 Carnaval As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 1 50% 43%

19 de março 5 Dia do pai As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

abril 5 Páscoa As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

2 de maio 5 Dia da mãe As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

1 de junho 5 Dia da criança As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

junho 1 Entrega de diplo-
mas de finalistas

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

Atividades sociopedagógicas de componente não letiva

julho e agosto 40 Atividades de verão As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 40 100% 100%

Atividades não planeadas

1º trimestre 2 Projeto “Brincar 
com os sons”

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 2 100% 0%

dezembro 5 Natal As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

14 de feve-
reiro 2 Dia dos namorados As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 2 100% 43%

abril 2 25 de abril As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 2 100% 76%

Maio 10 Projeto “A Quinta 
do Zacarias”

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 10 100% 100%

junho 5 Experiência “Slime” As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

junho 5 Santos Populares As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = a avaliação do cumprimento dos objetivos é efetuada tendo por base 
o registo de observação, a avaliação diagnóstica e o plano individual de cada utente, em que o 1º trimestre corresponde ao período de setembro a dezembro de 2020, o 
2º trimestre de janeiro a março de 2021, o 3º trimestre de abril a junho de 2021 e o 4º trimestre de julho a agosto de 2021.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º e 3º 
trimestre

40 
(por 

crian-
ça)

Sessões de terapia da 
fala 5% Encaminhar as famílias das crianças para serviços de tera-

pia da fala externos

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 210 Hortas pedagógicas 71%

Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 210 Preservação do meio 

ambiente 14% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 40 Estações do ano 88% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

16 de feve-
reiro 1 Carnaval 50%

A atividade executada foi através das plataformas digitais 
(Educabiz e Zoom), atendendo ao encerramento das 
escolas entre janeiro e março de 2021.

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 30 Preservação do meio 

ambiente 0% Redefinir as estratégias adotadas para atingir os objetivos 
pretendidos

1º, 2º, 3º Tri-
mestre 35 Estações do ano 65% Redefinir as estratégias adotadas para atingir os objetivos 

pretendidos
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

16 de feve-
reiro 1 Carnaval 43% Redefinir as estratégias adotadas para atingir os objetivos 

pretendidos

14 de feve-
reiro 2 Dia dos namorados 43% Redefinir as estratégias adotadas para atingir os objetivos 

pretendidos
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica quan-
do se verifica em dois terços ou mais das crianças e jovens (66,7%) e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades 
planeadas.  

Documentos Complementares II d

Creche Tempos de Infância

Tempos de Infância

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades sociopedagógicas de desenvolvimento pessoal e social.

Acolher e promover o desenvolvimento pessoal e social dos utentes nas 
atividades de rotina.

Destinam-se aos utentes em sala de berçário, sala 1/2 anos e sala 2/3 anos.

342 81% 81%

2

Atividades sociopedagógicas de expressão e comunicação

Promover diferentes formas de expressão que permitam à criança comuni-
car e expressar ideias e pensamentos, transmitir emoções e representar o 
mundo de forma criativa.

Destinam-se aos utentes em sala de berçário, sala 1/2 anos e sala 2/3 anos

1056 84% 81%

3

Atividades sociopedagógicas de conhecimento do mundo

Proporcionar experiências e interações com o meio envolvente, que per-
mitam à criança adquirir conhecimentos e despertar para o mundo que a 
rodeia.

Destinam-se aos utentes em sala de berçário, sala 1/2 anos e sala 2/3 anos.

39 103% 73%

4

Atividades sociopedagógicas de festividades

Conhecer e transmitir valores culturais com o envolvimento das famílias. 

Destinam-se aos utentes em sala de berçário, sala 1/2 anos e sala 2/3 anos e 
às suas famílias e comunidade envolvente.

55 75% 75%

5

Atividades sociopedagógicas de interrupção letiva

Desenvolver atividades lúdicas no período de interrupção letiva de verão.  

Destinam-se aos utentes em sala de berçário, sala 1/2 anos e sala 2/3 anos.

40 100% 100%

6 Atividades não planeadas.* 15 100% 100%

TOTAL 1547 91% 85%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo

Atividades sociopedagógicas de desenvolvimento pessoal e social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Autonomia As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 187 89 % 76%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Relações interpes-

soais
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 155 74% 88%

Atividades sociopedagógicas de expressão e comunicação

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Comunicação e 

linguagem oral
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 176 84% 80%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão plástica As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 176 84% 79%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão motora As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 176 84% 90%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão dramá-

tica
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 176 84% 80%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão musical As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 176 84% 84%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Matemática As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 176 84% 68%

Atividades sociopedagógicas de conhecimento do mundo

1º, 2º e 3º 
trimestre 20 Estações do Ano As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 21 105% 100%

2º Trimestre 6 Corpo humano As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 8 133% 83%

3º Trimestre 6 Animais As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 8 133% 83%

3º Trimestre 6 As cores As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 2 33% 51%

Atividades sociopedagógicas de festividades

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre

1 vez 
por 

utente
Os aniversários Festejar os aniversários das crianças. 1 100% 100%

Outubro 5 Dia das Bruxas As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 10 200% 100%

Novembro 5 São Martinho As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 10 200% 100%

Dezembro 14 Natal As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 4 29% 100%

Janeiro 2 Dia de Reis As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 2 100% 100%

Fevereiro 5 Dia de São Valentim As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

Fevereiro 7 Carnaval As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

Março 8 Dia do Pai As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 63% 100%

Abril 6 Páscoa As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 8 133% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo

Abril e maio 8 Dia da Mãe As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 63% 100%

Maio 5 Dia da Família As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

21 de maio 1 Dia Mundial da Di-
versidade Cultural

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 0 0% n.a.

Maio e junho 5 Dia da Criança As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 4 80% 100%

30 de junho 1 Comemorar o final 
de Ano Letivo

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

Atividades sociopedagógicas de interrupção letiva

Julho e agos-
to 40 Atividades de Verão As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 40 100% 100%

Atividades não planeadas

Novembro Dia Nacional do 
Pijama

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 6 100% 100%

Abril Emoções As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 3 100% 100%

Maio Aniversário da 
SCMA

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 1 100% 100%

Junho Santos Populares As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 5 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * =   a avaliação do cumprimento dos objetivos é efetuada tendo por 
base o registo de observação, a avaliação diagnóstica e o plano individual de cada utente, em que o 1º trimestre corresponde ao período de setembro a dezembro de 2020, 
o 2º trimestre de janeiro a março de 2021, o 3º trimestre de abril a junho de 2021 e o 4º trimestre de julho a setembro de 2021, sendo que o trimestre de outubro a dezembro 
de 2021 terá um balanço semelhante ao do período homólogo.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestr e 210 Autonomia 89%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Relações interpessoais 74%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Comunicação e lingua-

gem oral 84%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão plástica 84%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão motora 84%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão dramática 84%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Expressão musical 84%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 210 Matemática 84%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

3º Trimestre 6 As cores 33% Redefinir as atividades planeadas, alargando o leque de 
oportunidades de abordagem ao tema

Dezembro 14 Natal 29%
Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento da creche

Fevereiro 5 Dia de S. Valentim 0%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

fevereiro 7 Carnaval 0%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

Março 8 Dia do Pai 63%

Manter as medidas preventivas de higiene e segurança, 
de modo a evitar a transmissão do vírus de Covid19, o que 
conduziu ao encerramento de todas as creches por indica-
ção do governo

Abril e maio 8 Dia da Mãe 63% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

21 maio 1 Dia Mundial da Diversida-
de Cultural 0% Substituir a realização da atividade prevista por outra no 

mesmo âmbito

Maio e junho 5 Dia da Criança 80% Redefinir a quantidade de vezes da atividade planeada

Objetivos não atingidos 

3º trimestre 6 As Cores 15,7% Foram realizadas atividades, no entanto, não com a fre-
quência planeada. 

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica quan-
do se verifica em dois terços ou mais das crianças e jovens (66,7%) e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades 
planeadas. 
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Documentos Complementares III
Relatorio de Atividades 

da Emergência Social e Risco

Documentos Complementares III a 

Casa de Acolhimento A Gaivota

A Gaivota

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais

Desenvolver as potencialidades individuais e sociais dos jovens.

Crianças e aos jovens da Casa de Acolhimento A Gaivota.

1080 121% 100%

2

Atividades de desenvolvimento de competências de autonomia.

Melhorar as competências de autonomia e de integração na sociedade.

Crianças e aos jovens da Casa de Acolhimento A Gaivota.

142 101% 100%

3

Atividades de desenvolvimento de competências escolares e profissio-
nais.

Melhorar a motivação e o desempenho escolar dos jovens e inseri-los na 
vida ativa.

Crianças e aos jovens da Casa de Acolhimento A Gaivota.

424 186% 100%

4

Atividades de ocupação dos tempos livres, lúdicas e culturais.

Promover a ocupação dos tempos livres das crianças com qualidade.

Crianças e aos jovens da Casa de Acolhimento A Gaivota.

144 197% 100%

5 Atividades não planeadas.* 62 100% 100%

TOTAL 1852 141% 100%

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 365 Tarefas Diárias As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 365 100 % 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Ser Saudável As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 34 245% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Apoio de nutrição As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 10 50% 100%

2º e 3º trimes-
tre 10 Voluntariado jovem As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 200

Apoio de psicolo-
gia (individual ou 
grupal)

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 400 200% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 50 Apoio de terapia 

da fala
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 20 40% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 200

Treino de Com-
petências – Eu 
consigo

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 215 108% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 30 Atelier Conversas 

com Sal
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 36 120% 100%

Atividades de desenvolvimento de competências de autonomia

2º e 3º trimes-
tre 2 Fazer Acontecer As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 30 Faço eu o Jantar! As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 30 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 6 Atelier de Lavan-

daria
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 10 167% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 30

Treino de compe-
tências de higieni-
zação do lar.

As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 30 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 72 Aposta no Futuro As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 72 100% 100%

Atividades de desenvolvimento de competências escolares e profissionais

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 200 Acompanhamento 

escolar diário
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 400 200% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 3 Quadro de honra As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 24 Atribuição de Quin-

zenada
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 24 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 1 Acampamento de 

final de ano letivo
As crianças evidenciarem as respetivas compe-
tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

Atividades de ocupação dos tempos livres, lúdicas e culturais

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 24 Atelier Gaivota 

Criativa
Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 24 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 26 Parabéns! Hoje é o 

teu dia!
Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 26 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 10

Comemoração das 
datas festivas e 
culturais 

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 13 130% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 6

Comemoração 
das datas festivas 
institucionais

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 2 33% 100%

2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Atividades em 

férias escolares
Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 40 200% 100%

3º Trimestre 1 Conhecer o Mundo Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

2º e 3º Trimes-
tre 2 Correr, Saltar e 

Lançar.
Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 2 100% 100%



282
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

3º Trimestre 1 Vamos ao Teatro! Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 1 Um dia no parque 
aquático

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 1 100% 100%

 3º Trimestre 2 Visita às fontes de 
Estômbar

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 3 Ida às piscinas de 
Loulé

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 1 Gaivota Disco Party Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 1 100% 100%

 3º Trimestre 1 Arraial de Verão Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 1 100% 100%

 3º Trimestre 1 SandCity Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 1 Visita às ilhas da ria 
formosa

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 1 100% 100%

 3º Trimestre 1 Cinema ao ar livre Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 3 300% 100%

 3º Trimestre 1 Cinema em casa Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 29 2900% 100%

 3º Trimestre 1 Visita a Alte Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 1 Feira Medieval Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 1 Festa dos Pesca-
dores

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 1 Oceanário Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 0 0% ---

 3º Trimestre 1 Ida a uma Feira de 
Natal

Os jovens ficarem satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a atividade. 1 100% 100%

Atividades não planeadas

4º Trimestre
Festa do sorriso 
das crianças - zoo-
marine

Proporcionar experiências lúdicas e enriquece-
doras. 1 100%

4º Trimestre Observação dos 
astros

Proporcionar experiências lúdicas e enriquece-
doras. 1 100%

2º Trimestre Ida ao Funpark Proporcionar momentos de diversão e experiên-
cias radicais. 3 100%

2º Trimestre Creactivity Proporcionar experiências lúdicas e enriquece-
doras. 1 100%

3º Trimestre Vela solidária Proporcionar momentos de diversão e experiên-
cias radicais. 1 100%

4º Trimestre Dinopark Albufeira Proporcionar experiências lúdicas e enriquece-
doras. 3 100%

3º Trimestre
Participação no 
programa tenda às 
costas

Proporcionar experiências lúdicas e enriquece-
doras 1 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

4º Trimestre Paintball Proporcionar momentos de diversão e experiên-
cias radicais. 1 100%

2º e 3º Trimes-
tres Piscina em casa Proporcionar momentos de lazer e ocupação de 

tempos livres. 50 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = para as atividades de âmbito desenvolvimental, considera-se que o 
objetivo foi atingido quando o resultado se verifica em mais de dois terços das crianças (66,7%);  **

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestres 20 Apoio de nutrição 50% Apoio de nutrição será reforçado no PA de 2022.

2º e 3º Trimes-
tre 10 Voluntariado jovem 0% Atividade constará do PA de 2022.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestres 20 Apoio de terapia da fala 0% Atividade foi em parte realizada com recurso a voluntaria-

do. Atividade constará do PA de 2022.

2º e 3º Trimes-
tre 2 Fazer acontecer! 0% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 

Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestres 3 Quadro de honra 0%

O mérito escolar foi reforçado através de reuniões indivi-
duais com os jovens. O quadro de mérito foi alvo de me-
lhorias no seu regulamento a aplicar no PA 2022. 

3º Trimestre 1 Acampamento de final 
de ano letivo 0% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 

Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestres 6 Comemoração das datas 

festivas institucional 33% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 
Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

3º Trimestre 1 Conhecer o mundo 0% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 
Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

3º Trimestre 1 Vamos ao teatro 0% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 
Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

3º Trimestre 2 Visita às fontes de Es-
tômbar 0%  Atividade substituída por idas à praia e à piscina da Casa 

de acolhimento. 

3º Trimestre 3 Idas às piscinas de Loulé 0%
Atividades não realizadas devido a condicionalismos da 
pandemia. Atividade substituída por idas à praia e à piscina 
da Casa de acolhimento.

3º Trimestre 1 Sandcity 0%
Atividades não realizadas devido a condicionalismos da 
pandemia. Atividade substituída por idas à praia e à piscina 
da Casa de acolhimento.

3º Trimestre 1 Visita a Alte 0%
Atividades não realizadas devido a condicionalismos da 
pandemia. Atividade substituída por idas à praia e à piscina 
da Casa de acolhimento

3º Trimestre 1 Feira medieval 0% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 
Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

3º Trimestre 1 Festa dos pescadores 0% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 
Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

3º Trimestre 1 Oceanário 0% Atividade lúdica foi substituída por atividades lúdicas na 
Casa de Acolhimento, idas à praia e passeios ao ar livre.  

Objetivos não atingidos ou não avaliados

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = para as atividades de âmbito desenvolvimental, considera-se que 
o objetivo foi atingido quando o resultado se verifica em mais de dois terços das crianças e jovens (66,7%) e para as restantes atividades considera-se a execução do 
objetivo não cumprida abaixo dos 95%, assim como para a execução.
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Documentos Complementares III b

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental

CAFAP

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades de desenvolvimento de competências familiares.

Reforçar a aquisição de competências parentais para o exercício das 
responsabilidades parentais necessárias para orientar e formar crianças e 
jovens, garantindo-lhes um desenvolvimento adequado e harmonioso. 

Famílias acompanhadas pelo CAFAP.

907  216 % 100%

2

Apoios psicossociais e terapêuticos.

Fomentar as competências pessoais e sociais das crianças e jovens como 
forma de promover um desenvolvimento integral de forma consciente e de 
qualidade.

Famílias acompanhadas pelo CAFAP.

504 560% 100%

3

Atividades inter e intrafamiliares.

Potenciar de forma positiva as relações entre pais e filhos fomentando as 
relações saudáveis entre o agregado.

Famílias acompanhadas pelo CAFAP.

10 100% 100%

4

Atividades no âmbito da mediação familiar.

Mediar conflitos familiares como um contexto orientador, regulador e 
facilitador da intervenção e de interação com o sistema familiar.

Famílias acompanhadas pelo CAFAP.

260 260% 100%

5 Atividades não planeadas.* --- --- ---

TOTAL 1681 271% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades de desenvolvimento de competências familiares- 7 maravilhas das Famílias

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 300 Capacitação Promover estilos parentais positivos. 812 270.67 

% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Aproximação Organização habitacional. 63 63% 63%

1º,2º,3º e 4º 
trimestre 20 Reforçar Melhorar competências parentais 32 160% 100%

Apoios psicossociais e terapêuticos- Centrados em Mim 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 50 Estabilização Facilitar o crescimento individual e familiar de 

um modo harmonioso e sólido. 487 974% 100%

1º,2º,3º e 4º 
trimestre 20 Prevenção e ava-

liação

Auxiliar a comunicação humana englobando 
não só as funções associadas a compreensão e 
expressão oral e escrita.

0 --- ---

1º,2º,3º e 4º 
trimestre 10 Criar Reajuste do plano alimentar consoante as ne-

cessidades. 0 --- ---

1º,2º,3º e 4º 
trimestre 10 Revigorar Adaptar os comportamentos as situações da 

vida real. 17
170%

100%

Atividades inter e intrafamiliares – Renovar o Mundo pelo Amor

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 10 Intensificar/fo-

mentar Promover interações entre as famílias. 10 100% 100%

Atividades no âmbito da mediação familiar - Juntos Somos uma Família

1º,2º,3º e 4º 
trimestre  50 Potenciar Reforçar vínculos familiares. 53 106% 100%

1º,2º,3º e 4º 
trimestre 50 Mediar Mudanças nas relações familiares 207 414% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º,2º,3º e 4º 
trimestre 100 Aproximação 63%

Foram realizadas atividades, no entanto, não com a fre-
quência planeada. Como ação de melhoria planificou-se a 
realização de atendimentos online com maior regularida-
de. Desta forma permite avaliar as condições habitacio-
nais. Ação vai ser reforçada no plano 2022.

1º,2º,3º e 4º 
trimestre 20 Prevenção e avaliação 0% Não foram executadas porque a técnica encontrava-se de 

baixa. Ação vai ser reforçada no plano 2022.

1º,2º,3º, e 4º 
trimestre 10  Criar 0%

Não foram executados porque no decorrer do ano não 
houve necessidade de intervenção desta área, as famílias 
não demonstraram essa necessidade. Ação vai ser reforça-
da no plano 2022.

Nota: considera-se que a execução não foi cumprida quando a percentagem é inferior a 95%.
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Documentos Complementares III c

Casa de Acolhimento A Cegonha

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades lúdico-pedagógicas.

Fomentar relações intra e interfamiliares, promovendo momentos pedagó-
gicos.

Destinam-se às utentes e seus filhos menores.

25 93% 151%

2

Atividades desenvolvimento pessoal e social.

Promover as relações pessoais ou interpessoais e o aumento da autoesti-
ma das utentes.

Destinam-se às utentes e seus filhos menores.

855 100% 135%

3

Atividades festivas.

Incentivar à prática festiva de datas comemorativas.

Destinam-se às utentes e seus filhos menores.

10 83%
127%

4 Atividades não planeadas.* 437 100% 154%

TOTAL 1286 94% 142%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades lúdico-pedagógicas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

6 
vezes Jogos tradicionais Obter-se um grau de satisfação das utentes, 

superior a 6. 6 100% 151%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

6 
vezes Gastronómicas      Obter-se um grau de satisfação das utentes, 

superior a 6. 6 100% 154%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

6 
vezes

Ser ativo, ser sau-
dável

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 8 133% 152%

Maio 1 vez Karaoke Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Setembro 1 vez Origami     As crianças evidenciarem competências segun-
do a faixa etária. 1 100% 138%

Julho 1 vez Egg car-
ton 

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

6  ve-
zes

Sessões de Relaxa-
mento

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 2 33% 154%

Atividades de desenvolvimento pessoal e social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

365 
vezes

Organização da 
casa

As utentes evidenciarem capacidades de orga-
nização 365 100% 154%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

66 
vezes Apoio ao estudo As crianças evidenciarem competências, con-

soante o ano que frequentam. 66 100% 154%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 

6 
vezes Tertúlias                          Ser apresentada uma melhoria no espírito crítico 7 117% 147%

1º, 2º e 4º 
trimestre 

3

vezes

Economia para a 
vida

As utentes evidenciarem competências com um 
grau superior a 6. 5 167% 151%

Fevereiro 1 vez Redes socias Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Agosto 1 vez Saber ser, saber 
estar

As utentes justificarem as competências, segun-
do a faixa etária. 1 100% 154%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre

12

vezes

Personificação dos 
espaços

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 9 75% 150%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre

60 
vezes

Elaboração de um 
registo individual.

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 41 68% 154%

1º, 2º, 3º tri-
mestre

360 
vezes

Acompanhamento 
psicológico

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 360 100% 154%

Atividades festivas

Janeiro 1 vez Ano Novo Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Fevereiro 1 vez Carnaval Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Março 1 vez Dia da mulher Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Abril 1 vez Páscoa Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Maio 1 vez Dia da mãe Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Junho 1 vez Dia da criança Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Junho 1 vez Santos populares Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 0 0% ---

Julho 1 vez Dia mundial do 
chocolate

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Outubro 1 vez Dia internacional da 
rapariga

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 0 0% 0%

Outubro 1 vez Dia mundial contra 
o bulling

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 138%

Outubro 1 vez Halloween Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 1 100% 154%

Dezembro 1 vez Natal Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6.. 1 100% 154%

Atividades não planeadas

 3º e 4º trimes-
tre 334

Elaboração Emen-
tas pela nutricio-
nista

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 334 100% 154%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

 3º e 4º trimes-
tre 53

Gestão alimentar 
com o apoio da 
nutrição

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6.Economato. 53 100% 154%

 3º e 4º trimes-
tre 5 Ações de  forma-

ção
Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 5 100% 154%

3º e 4º trimes-
tre 45

Capacitação para 
autonomização ou 
reintegração 

Obter-se um grau de satisfação das utentes, 
superior a 6. 45 100% 154%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * =   a avaliação da maioria dos objetivos é efetuada através da aplica-
ção de um questionário de satisfação.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

3º e 4º trimes-
tre 

4 Ve-
zes Sessões de Relaxamento 67%

Foram realizadas atividades, no entanto, não com a fre-
quência planeada, pois eram articuladas com outra técnica 
que deixou de ter disponibilidade.

3º e 4º trimes-
tre

3

Vezes

Personificação dos es-
paços 75%

Foram realizadas atividades, no entanto, não com a fre-
quência planeada, devido à necessidade de pintura de 
alguns espaços da RS.

Junho 1 vez Santos populares 100% Não foi realizada a atividade, estando programada para o 
exterior.

Outubro 1 Vez Dia internacional da 
rapariga 100% Não foi realizada a atividade, devido a existência de casos 

Sars-cov 2 na RS.

Objetivos não atingidos 

---- --- --- --- ---

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 
95% ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.
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Documentos Complementares III d

Gabinete de Inseção Social

GIS

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Acompanhamento Social

Constituído pelo acolhimento, atendimento e visitas domiciliárias- O acolhi-
mento consiste no primeiro atendimento realizado a novos utentes em que 
o objetivo é caracterizar o agregado familiar; o atendimento social consiste 
em prestar apoio às famílias em acompanhamento e, sempre que se consi-
dere necessário.

Efetuam-se visitas domiciliárias para averiguar as condições em que os 
utentes vivem.

Destinam-se a pessoas em situações de vulnerabilidade social ou de outras 
dificuldades pontuais

1485 100% 100%

2 Atividades não planeadas.* 0 --- ---

TOTAL 1485 100% 100%

Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Acompanhamento Social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 1485 Atendimento Social Efetuar com sucesso os atendimentos sociais 1485 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 29 Visitas domiciliárias Efetuar com sucesso as visitas domiciliárias 

planeadas 29 100% 100%

Atividades não planeadas

--- --- --- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = avaliados através da aplicação de instrumentos técnicos operativos.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

--- --- --- --- ---

Objetivos não atingidos 

--- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares III e

Ajuda Alimentar

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Acompanhamento Social

Acolher indivíduos em situação socioeconómica desfavorável.

Verificar cumprimento de critérios para elegibilidade para apoio alimentar.

Caraterizar, informar e orientar os beneficiários de PO APMC sócio econo-
micamente desfavorecidos.

Verificar as respetivas condições habitacionais.  

Indivíduos e famílias sócio economicamente desfavorecidas.

830 304% 153%

2

Cabazes alimentares

Entregar cabazes alimentares mensalmente a famílias.

Indivíduos e famílias sócio economicamente desfavorecidas.

8 268 274,50% 274,50%

3

Ações de sensibilização 

Sensibilizar os utentes para uma alimentação saudável.

Dotar os utentes de ferramentas para evitar o desperdício alimentar e racio-
nalização alimentar

50 50% 50%

4 Atividades não planeadas.* 4 100% 100%

TOTAL 9 152 527% 627%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Acompanhamento Social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 488 Atendimentos 

sociais Nº de acolhimentos realizados. 100 251 % 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 488 Acompanhamen-

tos sociais Nº de acompanhamentos realizados. 388 251% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 644 Avaliação de diag-

nóstico
Verificar cumprimento de critérios para elegibili-
dade para apoio alimentar. 342 53% 53,11%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 251 Visitas domiciliárias Nº de visitas domiciliarias realizadas. 1 0.4% 0%

Cabazes alimentares 

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 3 012

Cabazes alimen-
tares – 1 entrega 
mensal a cada 
agregado

Nº de cabazes entregues mensalmente 268 274% 100%

Ações de sensibilização
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

24 de junho e 
25 de junho 50

Prevenção do Des-
perdício Alimentar 
/ Racionalização 
alimentar

Dotar os beneficiários de ferramentas para 
prevenir o desperdício alimentar e racionalização 
alimentar.

50 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0

Ações de promo-
ção de compe-
tências pessoais e 
sociais

0 --- ---

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0 Ações de sensibili-

zação
Sensibilizar os utentes de PO APMC para uma 
alimentação saudável. 0 --- ---

Atividades não planeadas

18 de agosto 1

IIº Fórum Combate 
ao Desperdício 
Alimentar – RECI-
CL’ART

Nº de embalagens transformadas em peças de 
artesanato. 1 100% 100%

Setembro e 
Outubro 1

Campanha: “Va-
mos ajudar com 
material escolar.

Nº de material escolar angariado. 1 100% 100%

Dezembro 1 Caixinha de Natal Nº de caixas criadas. 1 100% 100%

Dezembro 1 Presentes de Natal Nº de presentes entregues às crianças acompa-
nhadas em PO APMC 1 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * =  foi efetuada uma avaliação qualitativa, com instrumentos técnicos 
operativos e registo fotográfico. 

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 644 Avaliação Diagnóstica 53% Reforçar o trabalho em parceria para um diagnóstico 

precoce de carência alimentar.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 251 Visitas Domiciliárias 0.4% Recorrer a ferramentas digitais para a verificação das con-

dições habitacionais dos beneficiários de PO PMC.

Objetivos não atingidos ou não avaliados

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 644 Avaliação Diagnóstica 53% Reforçar o trabalho em parceria para um diagnóstico 

precoce de carência alimentar.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 251 Visitas Domiciliárias 0% Recorrer a ferramentas digitais para a verificação das con-

dições habitacionais dos beneficiários de PO PMC.
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 
95% ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares III f

3A’s

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano*

Cumprimen-
to dos objeti-

vos**

1

Acompanhamento Social

Verificar cumprimento de critérios para a continuidade e elegibilidade dos 
utentes de 3’AS.

Verificar as condições habitações dos beneficiários de 3’AS.

481 100% 100%

2
Cabazes mensais

Entrega cabaz mensal aos utentes de 3’AS.
851 52% 47%

3 Atividades não planeadas.* 0 --- ---

TOTAL 1332 76% 74%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Acompanhamento Social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 644 Avaliação de diag-

nóstico
Verificar cumprimento de critérios para elegibili-
dade para apoio alimentar. 481 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 251 Visitas domiciliárias Nº de visitas domiciliarias realizadas. 0 0% ---

Cabazes mensais

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 851

Cabazes alimen-
tares – 1 entrega 
mensal a cada 
agregado

Nº de cabazes entregues mensalmente 851 52% 47%

Atividades não planeadas

--- --- --- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = avaliados através da aplicação de instrumentos técnicos operati-
vos.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 851

Cabazes alimentares – 
uma entrega mensal a 
cada agregado

52% Aumentar o número de famílias a beneficiar o programa 
alimentar 3’AS.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0 Visitas domiciliárias 0% Recorrer às ferramentas digitais para verificação de condi-

ções habitacionais dos utentes de 3’AS.

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 851

Cabazes alimentares – 1 
entrega mensal a cada 
agregado

47% Aumentar o número de famílias a beneficiar o programa 
alimentar 3’AS.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 
95% ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas. 

 

Documentos Complementares III g

Cantina Social

O Manjar

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Acompanhamento Social.

Verificar cumprimento de critérios para elegibilidade dos beneficiários da 
cantina social.

Verificar as condições habitacionais.

Indivíduos e famílias socio-economicamente desfavorecidas.

47 100% 100%

2

Entrega de refeições

Fornecer refeições confecionadas para os utentes, durante 7 dias por se-
mana.

Indivíduos e famílias socio-economicamente desfavorecidas.

17350 100% 100%

3 Atividades não planeadas. * 1 100% 100%

TOTAL  17398 100% 100%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Avaliação de diagnóstico.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 25 Avaliação de diag-

nóstico
Nº de avaliações para verificar critérios para 
elegibilidade para cantina social. 25 100 % 100%

Visitas Domiciliárias.

2º Trimestre 22 Visitas domiciliárias Nº de habitações visitadas. 28 159% 100%

Entrega de refeições

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 17350 2 refeições diárias 7 

dias por semana Nº de refeições entregues. 17350 100% 100%

Atividades não planeadas.

Abril 25 Presentes da Pás-
coa

Nº de vestuário para as extremidades dos mem-
bros inferiores entregue.

Nº de perfumes entregues.

25 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * =  o objetivo foi medido através de instrumentos técnico-operativos.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

--- --- --- --- ---

Objetivos não atingidos ou não avaliados

--- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 
95% ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  

Documentos Complementares III h

POAPMC

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Acompanhamento Social.

Acolher indivíduos em situação socioeconómica desfavorável.

Verificar cumprimento de critérios para elegibilidade para apoio alimentar.

Caraterizar, informar e orientar os beneficiários de PO APMC sócio econo-
micamente desfavorecidos.

Verificar as respetivas condições habitacionais.  

Indivíduos e famílias sócio economicamente desfavorecidas.

830 304% 153%

2

Cabazes alimentares.

Entregar cabazes alimentares mensalmente a famílias.

Indivíduos e famílias sócio economicamente desfavorecidas.

8 268 275% 275%

3

Ações de sensibilização.

Sensibilizar os utentes para uma alimentação saudável.

Dotar os utentes de ferramentas para evitar o desperdício alimentar e racio-
nalização alimentar

50 50% 50%

4 Atividades não planeadas.* 4 100% 100%

TOTAL 9 152 182% 145%

Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram 
um meio de corrigir a não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas 
correspondem aos objetivos das atividades planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Acompanhamento Social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 488 Atendimentos 

sociais Nº de acolhimentos realizados. 100 251 % 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 488 Acompanhamen-

tos sociais Nº de acompanhamentos realizados. 388 251% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 644 Avaliação de diag-

nóstico
Verificar cumprimento de critérios para elegibili-
dade para apoio alimentar. 342 53% 53,11%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 251 Visitas domiciliárias Nº de visitas domiciliarias realizadas. 1 0.4% 0%

Cabazes alimentares 

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 3 012

Cabazes alimen-
tares – 1 entrega 
mensal a cada 
agregado

Nº de cabazes entregues mensalmente 8 
268 274% 100%

Ações de sensibilização

24 de junho e 
25 de junho 50

Prevenção do Des-
perdício Alimentar 
/ Racionalização 
alimentar

Dotar os beneficiários de ferramentas para 
prevenir o desperdício alimentar e racionalização 
alimentar.

50 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0

Ações de promo-
ção de compe-
tências pessoais e 
sociais

0 --- ---

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0 Ações de sensibili-

zação
Sensibilizar os utentes de PO APMC para uma 
alimentação saudável. 0 --- ---

Atividades não planeadas

18 de agosto 1

IIº Fórum Combate 
ao Desperdício 
Alimentar – RECI-
CL’ART

Nº de embalagens transformadas em peças de 
artesanato. 1 100% 100%

Setembro e 
Outubro 1

Campanha: “Va-
mos ajudar com 
material escolar.

Nº de material escolar angariado. 1 100% 100%

Dezembro 1 Caixinha de Natal Nº de caixas criadas. 1 100% 100%

Dezembro 1 Presentes de Natal Nº de presentes entregues às crianças acompa-
nhadas em PO APMC 1 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * =  foi efetuada uma avaliação qualitativa, com instrumentos técnicos 
operativos e registo fotográfico. 
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 644 Avaliação Diagnóstica 53% Reforçar o trabalho em parceria para um diagnóstico 

precoce de carência alimentar.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 251 Visitas Domiciliárias 0.4% Recorrer a ferramentas digitais para a verificação das con-

dições habitacionais dos beneficiários de PO PMC.

Objetivos não atingidos ou não avaliados

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 644 Avaliação Diagnóstica 53% Reforçar o trabalho em parceria para um diagnóstico 

precoce de carência alimentar.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 251 Visitas Domiciliárias 0% Recorrer a ferramentas digitais para a verificação das con-

dições habitacionais dos beneficiários de PO PMC.

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 
95% ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares III i

Projeto Aldeia Sanacai

Aldeia do Sanacai

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Saúde

Prevenir ou resolver problemas que interferem com a capacidade dos 
habitantes da Aldeia do Sanacai e garantir o acompanhamento psicológico 
às crianças da Aldeia do Sanacai, em risco de exclusão social.

0 0% ---

2

Acompanhamento Social

Promover o envolvimento e participação das famílias em dias festivos.

Apresentar ofertas de emprego disponíveis aos adultos em idade ativa da 
Aldeia do Sanacai.

Verificar as habitações dos utentes da Aldeia do Sanacai.

Verificar instalações exteriores e controlo dos consumos de água e eletrici-
dade da Aldeia do Sanacai.

28 33% 33%

3

Sensibilização

Consciencializar para a importância de adotar medidas preventivas à Co-
vid-19.

Sensibilizar para importância da frequência assídua à escola.

Criar uma relação saudável com o dinheiro.

11 55% 55%

4

Horticultura

Sensibilizar para importância da água e respeito pelo ambiente.

Educar e sensibilizar as crianças e jovens para o respeito e defesa pelo 
ambiente.

0 0% ---

5

Competência pessoais, escolares e sociais

Desenvolver competências pessoais e sociais dos adultos da Aldeia do 
Sanacai

Capacitar os adultos residentes da Aldeia do Sanacai, que se encontram em 
risco de exclusão social.

Apoiar na realização dos trabalhos escolares e estudo dos alunos da Aldeia 
do Sanacai.

0 0% ---

6
Comemoração de datas festivas

Celebrar datas importantes para os habitantes da Aldeia do Sanacai.
0 0% ---

5 Atividades não planeadas.* 7 0% 100%

TOTAL 46 88% 63%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Terapia Ocupacional

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 0 Terapia Ocupa-

cional

Prevenir ou resolver problemas que interferem 
com a capacidade dos habitantes da Aldeia do 
Sanacai

0 0% ---

Monotorização

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 336 Monotorização Verificar as habitações. 0 0% ---

Reunião de Condomínio

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 12 Reunião de Condo-

mínio
Verificar instalações exteriores e controlo consu-
mo de água e eletricidade. 0 0% ---

Atendimento Social

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 84 Atendimento Social Prestar apoio às famílias em acompanhamento 

e, sempre que se considere necessário. 28 33 % 84 %

Empregabilidade

Outubro 10 Empregabilidade Apresentar ofertas de emprego disponíveis. 0 0% ---

Psicoespaço

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 240 Psicoespaço As crianças evidenciarem as respetivas compe-

tências, segundo a faixa etária. 0 0% ---

Apoio Escolar

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 240 Apoio Escolar Apoiar na realização dos trabalhos escolares e 

estudo. 0 0% ---

Desenvolve

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 240 Desenvolve Desenvolver competências pessoais e sociais. 0 0% ---

Sensibilização crianças e jovens

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Sensibilização 

crianças e jovens Criar uma relação saudável com o dinheiro. 1 5% 5%

Sensibilização adultos

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Sensibilização 

adultos

Consciencializar para a importância de adotar 
medidas preventivas à Covid-19.

Sensibilizar para importância da frequência 
assídua à escola.

10 50% 50%

Alfabetização 

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 192 Alfabetização Capacitar os adultos 0 0% ---

Horticultura

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 48 Horticultura Sensibilizar para importância da água e respeito 

pelo ambiente. 0 0% ---

Horta Feliz

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 12 Horta Feliz Educar e sensibilizar as crianças e jovens para o 

respeito e defesa pelo ambiente. 0 0% ---

Comemoração de datas festivas

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 14 Comemoração de 

datas festivas
Celebrar datas importantes para os habitantes 
da Aldeia do Sanacai. 0 0% ---
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades não planeadas

Abril e novem-
bro 0

Acompanhamento 
escolar (reuniões 
com a Escola)

Conhecer a situação escolar dos alunos da Al-
deia do Sanacai. 7 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = considera-se o objetivo não foi atingido devido à não execução das 
atividades planeadas, devido à situação pandémica.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 84 Atendimento social 33% Recorrer às ferramentas online com o intuito de realizar o 

atendimento social.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Sensibilização crianças e 

jovens 5% Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada (ação de melhoria entretanto implementada).

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Sensibilização adultos 50% Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-

tada (ação de melhoria entretanto implementada).

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0 Terapia Ocupacional 0% Recorrer às ferramentas online para a realização de ses-

sões de Terapia Ocupacional.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 336 Monotorização 0% Recorrer às ferramentas online para verificar as habita-

ções.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 12 Reunião de condomínio 0% Designar um habitante, da Aldeia do Sanacai, responsável 

para verificar os consumos de água e eletricidade.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 10 Empregabilidade 0%

Convocar individualmente os habitantes, da Aldeia do 
Sanacai, em idade atividade para o Programa Incorpora em 
regime presencial.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 240 Psicoespaço 0% Recorrer às ferramentas online para a realização de ses-

sões de acompanhamento psicológico.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 240 Apoio escolar 0% Recorrer às ferramentas online para a realização de ses-

sões de apoio ao estudo.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 240 Desenvolve 0% Encaminhar os utentes para parceiros internos com o intui-

to de desenvolver competências pessoas e sociais.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 192 Alfabetização 0% Recorrer às ferramentas online para a realização de ses-

sões de alfabetização.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 48 Horticultura 0%

Recorrer às ferramentas online para sensibilizar os habi-
tantes da Aldeia do Sanacai para a importância do respeito 
pelo ambiente.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 12 Horta Feliz 0% Recorrer às ferramentas online para a criação de uma 

pequena horta, recorrendo a materiais domésticos.

Objetivos não atingidos ou não avaliados

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 84 Atendimento social 33% Recorrer às ferramentas online com o intuito de realizar o 

atendimento social.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Sensibilização crianças e 

jovens 5% Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada (ação de melhoria entretanto implementada).

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Sensibilização adultos 50% Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-

tada (ação de melhoria entretanto implementada).
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares III j

Incorpora

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atendimento beneficiários

Recolher informação pessoal, social e profissional e promover a integração 
profissional dos beneficiários do Programa INCORPORA.

Pessoas em risco de exclusão social.

99 401% 100%

2

Empresas visitadas

Informar entidades e empresas sobre o programa.

Pessoas em risco de exclusão social.

29 82 % 17%

3

Captação e gestão de ofertas de trabalho

Angariar ofertas de emprego para os beneficiários do Programa INCORPO-
RA.

Pessoas em risco de exclusão social.

47 117% 100%

4 Atividades não planeadas. * --- --- ---

TOTAL 175 98% 99%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atendimento beneficiários

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 30 Atendimento Atender os utentes com o objetivo de carateri-

zar o beneficiário. 90 100 % 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Inserção profis-

sional
Integrar os beneficiários na proposta adequada 
ao seu perfil. 9 45% 55%

1.º, 2º , 3.ª 3 4.ª 
trimestre 35 Empresas visitadas Contactar empresas para a inserção profissional 

dos beneficiários. 29 82 % 17%

1.º, 2.º, 3.º e 4.º 
trimestre 40

Captação e gestão 
de ofertas de tra-
balho

Inserir os beneficiários na proposta mais ade-
quada. 47 100% 100%

Atividades não planeadas

--- --- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * =   avaliação através do nº de atendimentos/ inserções profissionais/ 
empresas visitadas/captações de ofertas de trabalho.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1.º, 2.º 3.º e 4.º 
trimestre 20 Inserção Profissional 45% As ofertas de trabalho existentes não se adequavam ao 

perfil dos beneficiários.

1.º, 2.º, 3.º e 4.º 
trimestre 35 Empresas visitadas 82 %

O Encerramento das unidades hoteleiras e restauração 
para prejudicaram a apresentação presencial do Programa 
Incorpora.

Objetivos não atingidos 

1.º, 2.º 3.º e 4.º 
trimestre 20 Inserção Profissional 55%

Desenvolver competências profissionais dos utentes, com 
parceiros internos da Santa Casa da Misericórdia de Albu-
feira, com vista à adequação do perfil dos beneficiários às 
ofertas de emprego.

1.º, 2.º, 3.º e 4.º 
trimestre 35 Empresas visitadas 17 % Recorrer ofertas de trabalho em Unidades Hoteleiras e 

restauração para apresentar o Programa Incorpora.
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares IV
Relatorio de Atividades 

da Saúde Mental

Documentos Complementares IV a 

Unidade de Vida Apoiada Casa da Paz

Casa da Paz

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades lúdico-terapêuticas.

Promover a saúde, o bem-estar dos utentes, combatendo o sedentarismo 
e desenvolver as capacidades físicas e cognitivas.

Todos os utentes da Resposta Social.

794 95% 100%

2

Atividades socioculturais.

Estimular de desenvolver a participação ativa do utente no seu processo de 
desenvolvimento pessoal, cultural e social.

Todos os utentes da Resposta Social.

79 108% 100%

3 Atividades não planeadas.* --- --- ---

TOTAL 873 93% 100%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades lúdico-terapêuticas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 480 Terapia Ocupa-

cional
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 255 53% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Fisioterapia Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 280 Treino de AVD’s Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 593 193% 93%

Atividades socioculturais

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Um bom fim-de-se-

mana
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 26 65% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Eucaristia Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 35 88% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Comemoração de 

aniversário
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 18 90% 100%

Atividades não planeadas

--- --- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; os objetivos foram avaliados através da observação comportamental.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 480 Terapia Ocupacional 53% Ajustar o número de sessões no plano sempre que existam 

obras que sejam previstas.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Fisioterapia 0% A atividade não foi cumprida visto a fisioterapeuta da insti-

tuição estar deslocada para outra Resposta Social.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Um bom fim-de-semana 65% Ajustar o número de sessões no plano sempre que existam 

obras que sejam previstas.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Eucaristia 88% Ajustar o número de sessões no plano sempre que existam 

obras que sejam previstas.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Comemoração de aniver-

sários 90%
Devido às obras de requalificação não foi possível cumprir 
o acordo de cooperação. Aguardamos finalização para 
preenchimento de vagas.

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 280 Treino de AVD’s z93% Planear diferentes estratégias que se possibilitem o cum-

primento do objetivo proposto.
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Anexo IV b

Fórum Socio Ocupacional Casa da Paz

FSO

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades Lúdico – Terapêuticas 

Promover a saúde, assegurando o bem-estar dos utentes, combatendo o 
sedentarismo e desenvolver as capacidades físicas e cognitivas.

Todos os utentes do FSO.

545 73% 100%

2

Atividades Sociopedagógicas.

Proporcionar o aumento das capacidades intelectuais e cognitivas, con-
tribuindo para o relacionamento interpessoal, autonomia e bem-estar geral 
dos utentes.

Todos os utentes do FSO.

333 107% 100%

3

Atividades Socioculturais.

Estimular e desenvolver a participação ativa do utente no seu processo de 
desenvolvimento pessoa, cultural e social.

Todos os utentes do FSO.

19 95% 100%

4

Atividades de Acompanhamento.

Aferir as condições habitacionais e sociofamiliares dos utentes, através de 
visitas domiciliarias. Prestar um acompanhamento de maior proximidade 
aos utentes e as famílias integrados no Fórum Sociocupacional, de acordo 
com as necessidades apresentadas e com os serviços prestados na Respos-
ta Social.

Todos os utentes do FSO.

21 53% 100%

5 Atividades não planeadas.* 288 100% 100%

TOTAL 1206 107% 100%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades lúdico-terapêuticas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 350 Terapia Ocupa-

cional
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Estimulação Cog-

nitiva
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 40 50% 53%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Dramatização Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Música Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 334 840% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 A nossa horta Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 50 130% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Corpo em Movi-

mento
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 34 43% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Boccia Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 4 10% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Caminhada Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 30 75% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Atelier de Beleza Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 53 133% 100%

Atividades sociopedagógicas 

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 180 Cerâmica (Atelier 

Ocupacional)
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 208 120% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Hora do Conto Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 34 85% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Atelier de Letras Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 23 58% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 12 Atelier de Culinária Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 43 359% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 O Mundo Virtual Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 25 63% 100%

Atividades Socioculturais

6 Jan 1 Dia dos Reis Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

5 Jan 1 Dia de Ano Novo Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

17 Fev 1 Carnaval Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

8 Mar 1 Dia da Mulher Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

15 Mar 1 Dia da Casa da Paz Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

22 Mar 1 Dia da Arvore Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

5 Abr 1 Páscoa Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

26 Abr 1 Dia da Liberdade Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

29 Abr 1 Dia Mundial da 
Dança

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

3 Mai 1 Dia do Trabalhador Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

23 Mai 1 Festa da Espiga Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

29 Jun 1 Santos Populares Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

21 Jun 1 Dia do Yoga Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

19 Jul 1 Dia da Amizade Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

19 Ago 1 Dia da Fotografia Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

11 Out 1 Dia da Saúde 
Mental

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

18 Out 1 Dia da Alimentação Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

11 Nov 1 Dia de S. Martinho Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

Dez 1 Festa de Natal da 
Instituição

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 0 0% ---

16 Dez 1 Festa de Natal Casa 
da Paz

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 1 100% 100%

Ações de Acompanhamento

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 40 Acompanhamento 

Social
Efetuar com sucesso as ações de acompanha-
mento 21 53% 100%

Atividades não planeadas

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0 Convivendo Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 252 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0 Assembleias Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 2 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 0 Reciclagem Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 34 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; os objetivos foram avaliados através da observação comportamental.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 350 Terapia Ocupacional 0%

Ajustar o número de sessões no plano sempre que exis-
tam obras que estejam previstas; Reabertura do FSO para 
utentes exteriores.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Estimulação Cognitiva 50%

A atividade não foi cumprida na totalidade por limitações 
de espaço, em consequência das obras em curso, aguar-
dando a sua conclusão.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Dramatização 0% Ajustar o número de sessões no plano sempre que existam 

obras que estejam previstas.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Corpo em Movimento 43%

A atividade não foi cumprida na totalidade por limitações 
de espaço, em consequência das obras em curso, aguar-
dando a sua conclusão.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Boccia 10%

A atividade não foi cumprida na totalidade devido às obras 
existentes na resposta social. Aguardamos conclusão das 
mesmas.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Caminhada 75% Ajustar o número de sessões no plano sempre que existam 

obras que estejam previstas.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Hora do Conto 85%

A atividade não foi cumprida na totalidade devido às obras 
existentes na resposta social. Aguardamos conclusão das 
mesmas.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Atelier de Letras 58% Ajustar o número de sessões no plano sempre que existam 

obras que estejam previstas.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 O Mundo Virtual 63%

A atividade não foi cumprida na totalidade devido às obras 
existentes na resposta social. Aguardamos conclusão das 
mesmas.

Dez 1 Festa de Natal da Insti-
tuição 0% A atividade não foi realizada devido á situação atual refe-

rente a COVID 19. Aguarda-se melhorias da situação.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 40 Acompanhamento Social 53%

A atividade não cumprida na totalidade sendo que não 
houve possibilidade de realizar mais visitas domiciliarias 
pela indisponibilidade dos familiares dos utentes.

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Estimulação Cognitiva 53% Planear diferentes estratégias que possibilitem o cumpri-

mento do objetivo proposto.
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares V
Relatorio de Atividades 

da Saúde Mental

Documentos Complementares V a 

lar Residêncial São Vicente

Lar de S.Vicente

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades lúdico-terapêuticas.

Potenciar o desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas e relacio-
nais dos utentes, melhorando a qualidade de vida.

Todos os utentes do Lar Residencial.

610 100% 70%

2

Atividades sociopedagógicas e desportivas.

Promover estratégias de reforço da autonomia, autoestima e valorização 
pessoal e social dos utentes, fomentando a integração na comunidade.                                                      
Todos os utentes do Lar Residencial.

494 99% 96%

3

Atividades socioculturais.

Desenvolver atividades socioculturais e recreativas que promovam a partici-
pação ativa e satisfação dos utentes.                                                                                   

Todos os utentes do Lar Residencial.

91 92% 79%

4

Atividades não planeadas.

Desenvolver atividades socioculturais, recreativas ou desporti-
vas que promovam a participação ativa e satisfação dos utentes.                                                                                   
Todos os utentes do Lar Residencial.

56 - 100%

TOTAL 1251 99% 86%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades lúdico-terapêuticas

4º trimestre 45 Fisioterapia Evitar a progressão de um compromisso psico-
motor. 0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 160 Psicomotricidade Evitar a progressão de um compromisso psico-

motor. 208 130% 125%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 120 Cantinho das sen-

sações
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 180 150% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 140 Treino de AVD’S Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 140 100% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 70 Atividade Motora 

Adaptada
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 82 117% 165%

4º trimestre 8 Hidroterapia Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 0 0% ---

3º e 4º trimes-
tre 25 Pilates Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 45 Acompanhamento 

psicológico
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 0 0% ---

Atividades sociopedagógicas e Desportivas

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 123 ANIM(ARTE) Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 123 100% 100%

1º, 2º e 4º 
Trimestre 85 Cantinho da Esti-

mulação
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 97 114% 115%

1º, 2º e 4º 
Trimestre 124 Atelier do Saber Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 124 100% 115%

3º e 4º Trimes-
tre 12 Aquisição de bens 

e serviços
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 4 33% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 50

Hortofloricultura e 
limpeza de espaços 
exteriores

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 50 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 42 Caminhadas ao fim 

de semana
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 42 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 4 “Nós e os Outros” Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 5 125% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 12 Cantinho da Beleza Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 11 92% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 18 Atelier da Culinária Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 18 100% 100%

4º Trimestre 10 Ginástica Acrobáti-
ca Adaptada

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 0 0% ---

4º Trimestre 10 Capoeira Adaptada Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 8 80% 100%

4º Trimestre 10
Projeto singular da 
Companhia de dan-
ça de Albufeira

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 12 120% 100%

Atividades Socioculturais

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 38 Comemoração de 

aniversários Festejar o dia de aniversário dos utentes. 38 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 6

Atividade lúdico-pe-
dagógicas subor-
dinadas ao tema O 
Desporto

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 0 0% ---

6 de janeiro 1 Dia de Reis Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 0 0% ---

22 de janeiro 1 Dia de São Vicente Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 0 0% ---

16 de feve-
reiro 1 Carnaval Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

24 de março 1 Dia da Árvore Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 95%

31 de março 1 Caça ao ovo da 
Páscoa 

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

06 de abril 1 Dia Mundial da 
Atividade Física

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

29 de abril 1 Dia Mundial da 
Dança

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 97%

Junho e julho 21 Praia/Piscina Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 22 105% 100%

21 de junho 1 Dia do Yoga Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 96%

30 de julho 1 Dia da Amizade Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

19 de agosto 1 Dia da Fotografia Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100%

98%

Agosto e 
setembro 18 Atividade de Verão Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 18 100%
100%

1 de outubro 1 Dia Mundial da 
Música

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 0 0% ---

31 de outubro 1 Halloween Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade.   1 100%

      

    100%

11 de novem-
bro 1 S. Martinho Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade.   1 100% 100%

16 de novem-
bro 1 Mercadinho do São 

Vicente
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade.   1 100% 97%

03 de dezem-
bro 1

Dia Internacional 
da Pessoa com 
Deficiência

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade.   1 100%

      100%

16 de dezem-
bro 1 Festa de Natal do 

Lar São Vicente
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100%       100%

Atividades não planeadas

Maio 1 Aniversário da 
SCMA

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Setembro 6 Passeios de fim de 
semana

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

4º Trimestre 23 Animação em 
Movimento

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 23 100%

     100%

16 novembro 1
Oração da Jornada 
Mundial da Juven-
tude

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 8 100% 100%

dezembro 1 Concurso de Presé-
pios do Roseiral

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade 1 100% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

16 Dezembro 1

Visita dos” Pais 
Natais sobre Ro-
das” – Moto clube 
de Albufeira 

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100%

      100%

Dezembro 24 Calendário do 
Advento

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 24 100%

    100%
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; Os instrumentos de avaliação dos objetivos operacionalizados são a 
escala de satisfação e o registo de participação.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

4º trimestre 45 Fisioterapia 0% Reforçar a necessidade de estágio profissional na área da 
Fisioterapia.

4º trimestre 8 Hidroterapia 0% Redefinir o número de sessões, contemplando as contin-
gências e adversidades externas.

3º e 4º trimes-
tre 25 Pilates 0% Reforçar a necessidade de estágio profissional na área da 

Fisioterapia.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 45 Acompanhamento psi-

cológico 0% Apresentar proposta de estágio profissional na área da 
Psicologia.

3º e 4º Trimes-
tre 12 Aquisição de bens e 

serviços 33% Redefinir o número de sessões, de modo a cumprir a exe-
cução proposta.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 11 Cantinho da Beleza 92% Redefinir o número de sessões, de modo a cumprir a exe-

cução proposta.

4º Trimestre 10 Ginástica Acrobática 
Adaptada 0% Redefinir o número de sessões, contemplando as contin-

gências e adversidades extrínsecas ao lar.

4º Trimestre 8 Capoeira Adaptada 80% Redefinir o número de sessões, contemplando as contin-
gências e adversidades extrínsecas ao lar.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 6

Atividade lúdico-peda-
gógicas subordinadas ao 
tema O Desporto

0% Redefinir o número de atividades, contemplando as con-
tingências e adversidades extrínsecas ao lar.

6 de janeiro 1 Dia de Reis 0%
Manter as condições de segurança e higienização, de 
modo a evitar o surgimento de nos surtos de Covid19, que 
conduziu ao cancelamento da atividade.

22 de janeiro 1 Dia de São Vicente 0%
Manter as condições de segurança e higienização, de 
modo a evitar o surgimento de nos surtos de Covid19, que 
conduziu ao cancelamento da atividade.

1 de outubro 1 Dia Mundial da Música 0% Substituir a atividade por outra, no âmbito das comemora-
ções dos dias mundiais.

Objetivos não cumpridos

--- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares V b

Ateliers Ocupacionais São Vicente

Ateliês Ocupacionais

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades Ocupacionais.

Dinamizar espaços diferenciados com vista ao desenvolvimento de ativida-
des ocupacionais.

32 utentes do Lar Residencial.

694 62% 83%

TOTAL 694 62% 83%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo

Atividades ocupacionais

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 228 Atelier Cantinho 

dos Sonhos
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 202 89 % 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 228 Atelier Artes Cria-

das
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 209 92% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 228 Atelier da Empreita Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 212 93% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 228 Tapete Mágico Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 59 26% 0%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 180 Atelier dos Sons Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. - 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 12 Pluralis Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 12 100% 100%

4º trimestre 20

Oficinas de Arte-
sanato no Centro 
Educativo Cerro 
d’Ouro

Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade - 0% ---

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = Os instrumentos de avaliação dos objetivos operacionalizados são 
a escala de satisfação e o registo de participação.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 228 Atelier Cantinho dos 

Sonhos 89%
Manter as condições de segurança e higienização, de 
modo a evitar o surgimento de nos surtos de Covid19, que 
conduziu ao cancelamento da atividade.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 228 Atelier Artes Criadas 92%

Manter as condições de segurança e higienização, de 
modo a evitar o surgimento de nos surtos de Covid19, que 
conduziu ao cancelamento da atividade.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 228 Atelier da Empreita 93%

Manter as condições de segurança e higienização, de 
modo a evitar o surgimento de nos surtos de Covid19, que 
conduziu ao cancelamento da atividade.

Objetivos não cumpridos

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 228 Tapete Mágico 26% O atelier deverá ser substituído por uma atividade.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 180 Atelier dos Sons 0% O atelier deverá ser substituído por uma atividade.-

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20

Oficinas de Artesanato 
no Centro Educativo 
Cerro d’Ouro

0% Redefinir o número de atividades, contemplando as con-
tingências e adversidades extrínsecas ao lar.

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares V c 

Unidade de Reabilitação Profissional

Unid. de Reabilitação
Profissional

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do 

plano*

Cumpri-
mento 

dos objeti-
vos**

1

Qualificação inicial de pessoas com deficiência e incapacidade. 

Desenvolver ações de formação inicial para permitir aos formandos a aquisição de competências socioprofis-
sionais necessárias à certificação profissional e escolar e que sejam facilitadoras da inserção no trabalho e na 
sociedade.  

Destinam-se a pessoas com deficiência e incapacidade, com idade legal para o trabalho, desempregadas ou à 
procura do 1º emprego e fora da escolaridade obrigatória.

7 129%               100%

2

Formação Contínua de pessoas com deficiência e incapacidade.

Proporcionar a aquisição ou consolidação de competências socioprofissionais

facilitadoras do (re)ingresso no mercado de trabalho.

Destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade, desempregadas ou à procura do 1º emprego.

1      100% 100%

3

Atividades de divulgação, valorização e sensibilização.

Participar no Fórum de Educação e Formação do Algarve – OPTO. Realizar sessão de encerramento dos cursos 
2018-2021 para reforçar a importância da qualificação; reconhecer e valorizar o empenho dos/das formandos/as; 
sensibilizar os empresários

para a integração profissional.

Destinam-se aos formados do curso de Pasteleiro/a Padeiro/a, aos que concluíram a formação, pais e empresá-
rios locais.

0 0% 0%

4
Apoio psicológico.

Realizar sessões presenciais individuais, de apoio psicológico, psicopedagógico e de reabilitação funcional.

Destinam-se aos formandos das ações de qualificação inicial.

82 45% 45%

5    
Reabilitação Neurocognitiva – Apoio à distância.

Preservar e/ou estimular o funcionamento cognitivo dos/as formandos/as durante o período de confinamento.

Destina-se aos formandos/as das ações de qualificação inicial.

    
60 150% 100%

6

Acompanhamento e avaliação de formação prática em empresa.

Realizar o acompanhamento e avaliação da formação realizada em empresa 

no âmbito dos protocolos de colaboração estabelecidos.

Destina-se aos formandos/as das ações de qualificação inicial.

    
529 86% 86%

7      
Atividade não planeada.

Participar na Mostra de Práticas Profissionais na Reabilitação “ Eu Decido”.

Destina-se aos formandos do curso de Pasteleiro/a Padeiro/a, empregadores e comunidade geral. 

1 100% 100%

8       

Atividade não planeada.

Qualificação inicial de pessoas com deficiência e incapacidade - Curso de Operador/a de Jardinagem

Iniciar um curso de formação inicial para permitir aos formandos a aquisição de competências técnicas, práticas 
e sociolaborais na atividade de jardinagem.

Destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade, com idade legal para o trabalho, desempregadas ou à 
procura do 1º emprego e fora da escolaridade obrigatória.

1 100% 100%

TOTAL 681 80% 80%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a não 
execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades planea-
das, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Qualificação inicial de pessoas com deficiência e incapacidade

1º, 2º, 3º tri-
mestre 4

Cursos: Emprega-
do/a de Andares; 
Operador de Jardi-
nagem; Cozinhei-
ro/a; Pasteleiro/a 
Padeiro/a

Concluir a ação e permitir a dupla certificação ( 
escolar e profissional) a todos os/as formandos/
as. Proporcionar a consolidação das competên-
cias  socioprofissionais necessárias para a inser-
ção num posto de trabalho.

4 100 % 100%

1º, 2º, 3º tri-
mestre 1 Curso: Cozinheiro/a

Concluir a ação e permitir a certificação profissio-
nal a todos os/as formandos/as. Proporcionar a 
consolidação das competências  socioprofissio-
nais necessárias para a inserção num posto de 
trabalho.

1 100 % 100%

Anual 2

Cursos: Emprega-
do/a de Andares; 
Pasteleiro/a Padei-
ro/a

Proporcionar a aquisição de competências pro-
fissionais e pessoais necessárias ao exercício de 
uma profissão. Desenvolver sessões nas áreas 
de competência de formação para a integração, 
formação tecnológica e formação prática em 
contexto de trabalho. 

2 100 % 100%

4º trimestre 1
Curso de Opera-
dor/a de Jardina-
gem

Iniciar um curso de formação inicial para permitir 
aos formandos a aquisição de competências 
técnicas, práticas e sociolaborais na atividade de 
jardinagem.

1 100% 87,5%

Formação Contínua de pessoas com deficiência e incapacidade

2º e 3º trimes-
tres 1

Ação de Formação 
Contínua “ + Com-
petências”

Proporcionar a aquisição ou consolidação de 
competências técnicas, práticas, comportamen-
tais e relacionais facilitadoras do (re)ingresso no 
mercado de trabalho.

1 100% 100%

Formação Complementar

1º e 4º trimes-
tre 2 Noções Básicas de 

1ºs Socorros

Dotar os formandos de noções básicas de socor-
rismo e de competências práticas em situações 
de emergência e acidentes no local de trabalho.

0 0% ---

3º trimestre 1
Visita de estudo a 
fábrica de pastela-
ria/panificação.

Permitir a observação da estrutura, equipamen-
tos, dinâmica empresarial e técnicas de fabrico 
em contexto real de trabalho.

Destina-se aos formandos do curso de Pastelei-
ro/a Padeiro/a.

0 0% ---

3º trimestre    1 Visita de estudo ao 
Museu de Portimão

Conhecer o património histórico, cultural, natu-
ral e ecológico da região, bem como a necessi-
dade da sua preservação. Atividade direcionada 
para os formandos das ações de qualificação 
inicial.

0       0% ---

Atividades de desenvolvimento lúdico e social

1º e 4º trimes-
tres 2

Festa de Carnaval.

Convívio de Natal

Promover o desenvolvimento da capacidade 
criativa e do domínio afetivoemocional dos 
formandos. 

 Destinam-se aos formandos das ações de       
qualificação inicial.

0 0% ---

Atividades de divulgação, valorização e sensibilização
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

2º trimestre 1
Fórum de Educa-
ção e Formação do 
Algarve – OPTO

Divulgar a atividade formativa no âmbito da Rea-
bilitação Profissional e sensibilizar a comunidade 
para o potencial de empregabilidade da pessoa 
com deficiência. Inclui showcooking pelos for-
mandos de pastelaria e cozinha. 

0 0% ---

4º trimestre 1
Sessão de encerra-
mento dos cursos 
2018-2021

Valorizar a importância da qualificação. Reco-
nhecer e enaltecer o empenho dos formandos; 
sensibilizar os empresários

para a integração profissional.

0 0% ---

Apoio Psicológico

Anual 184 Apoio psicológico
Realizar sessões presenciais individuais, de apoio 
psicológico, psicopedagógico e de reabilitação 
funcional, destinadas aos formandos dos cursos.

82 45% 45%

1º trimestre 48
Reabilitação Neuro-
cognitiva – Apoio à 
distância

Manter e/ou desenvolver as funções cognitivas 
dos formandos na ausência de atividade pre-
sencial.

60 150% 100%

Acompanhamento e avaliação de formação prática em empresa

Anual 603

Acompanhamento 
e avaliação de 
formação prática 
em empresa

Realizar o acompanhamento e avaliação da 
formação em empresa.

Destina-se aos formandos/as das ações de qua-
lificação inicial.

529 86% 86%

Atividades não planeadas

Novembro 1

“Eu Decido” - Mos-
tra de Práticas 
Profissionais na 
Reabilitação

Promover e estimular a empregabilidade de 
pessoas com deficiência, fazendo uma divulga-
ção das ofertas formativas da região. Dinamizar 
a partilha de experiências positivas de inclusão 
laboral.

1 100% 100%

Novembro 1 
Curso de Opera-
dor/a de Jardina-
gem  

Iniciar um curso de dupla certificação num 
percurso de qualificação inicial. Proporcionar a 
aquisição de competências profissionais e pes-
soais necessárias ao exercício da atividade de 
jardineiro/a.

1 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = A avaliação dos objetivos realiza-se através da avaliação formativa e 
sumativa (i.e., respetivamente, escala de 0 a 20, com classificação mínima de 10 para aproveitamento) e de avaliação de satisfação (i.e., através de questionário, com escala 
de 5 pontos, em que os valores 4 e 5 correspondem, respetivamente, a satisfação elevada e muito elevada), enquanto a execução corresponde á percentagem de ações 
realizadas relativamente às planeadas.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

Anual 184 Apoio psicológico e 
psicopedagógico 45%

A causa do não cumprimento foi alheia ao normal funcio-
namento da atividade formativa (confinamento devido à 
situação pandémica).

A ação de melhoria corresponde à concretização das ses-
sões previstas no decurso da atividade regular.

Anual 529
Acompanhamento e 
avaliação de formação 
prática em empresa

     86%

A causa do não cumprimento foi alheia ao normal funcio-
namento da atividade formativa (confinamento devido à 
situação pandémica).

A ação de melhoria corresponde à concretização das ses-
sões previstas no decurso da atividade regular. No entan-
to, esta atividade depende, também, das características 
individuais dos formandos e das vicissitudes das empresas, 
razão pela qual os desvios à atividade planeada são impre-
visíveis e difíceis de controlar.

1º e 4º trimes-
tre 2

Formação complemen-
tar- 

Noções Básicas de 1ºs 
Socorros

     0% 
Recalendarizar a ação do 4º trimestre para timing favorá-
vel, uma vez que a formação exige uma dinâmica de grupo 
intensa e proximidade física entre os formandos.  

3º trimestre 2
Visitas de estudo a fábri-
ca de pastelaria/panifica-
ção e Museu de Portimão

     0% Recalendarizar a atividade para período mais oportuno em 
termos de situação sanitária.

1º, 2º e 4º 
trimestre 2

Festa de Carnaval;  Fórum 
de Educação e Formação 
do Algarve – OPTO e 
Convívio de Natal

    0% Cancelados devido ao contexto adverso.

Objetivos não atingidos 

4º trimestre 1 Curso de Operador/a de 
Jardinagem 87,5%

Anual 184 Apoio psicológico 45%

4º trimestre 1

Curso de Operador/a de 
Jardinagem 86%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares V d

Centro de Recursos

Centro de Recursos

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e o Emprego 
(IAOQE).

Apoiar a pessoa com deficiência e incapacidade na escolha informada para 
a qualificação e emprego.

 Destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade inscritas na ação 
IAOQE.

Destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade inscritas no Centro de 
Emprego de Loulé e Centro de Emprego e Formação Profissional do Barla-
vento (Silves).

76 103% 100%

2

Apoio à Colocação (AC)

Apoiar a integração no mercado de trabalho, através de um processo de 
mediação entre o utente e o empregador.

Destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade inscritas no Centro de 
Emprego de Loulé e Centro de Emprego e Formação Profissional do Barla-
vento (Silves), na ação AC.

17 386% 100%

3

Acompanhamento Pós-Colocação (APC)

Promover a manutenção e progressão da empregabilidade.

Destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade inscritas no Centro de 
Emprego de Loulé e Centro de Emprego e Formação Profissional do Barla-
vento (Silves).

13 136% 100%

TOTAL 129 122,86% 100%

Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a não 
execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades planea-
das, segundo a classificação do grupo a que correspondem.



319
Relatorio de Atividade 

e Contas 2021

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

IAOQE

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre

75 
ses-
sões

Informação, Ava-
liação e Orientação 
para a Qualificação 
e o Emprego (IAO-
QE)

Realizar avaliação da capacidade cognitiva, 
funcionalidade, personalidade, interesses e 
aptidões dos/as utentes.

76 103% 100% 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 1

Estágio de orienta-
ção vocacional na 
ação IAOQE

Proporcionar a realização de uma experiência 
em contexto de trabalho permitindo a validação 
de interesses e competências pessoais, profis-
sionais e relacionais.

0 --- ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre

9 ses-
sões

Prescrição de 
produtos de apoio 
(IAOQE)

Avaliar a funcionalidade dos utentes e a neces-
sidade de ajudas técnicas, acompanhar a con-
sultar médicas especializadas e prescrever os 
produtos de apoio na plataforma do Sistema de 
Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA).

23 411% 100%

AC

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre

7 
uten-

tes

Apoio à Colocação 
no Emprego

Apoiar a integração no mercado de trabalho de 
utentes encaminhados pelo Centro de Emprego 
de Loulé (CTE) e Centro de Emprego e Formação 
Profissional do Barlavento.

 17 386% 100% 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 1 

Estágio de vali-
dação – Apoio 
à Colocação no 
Emprego

Validar competências socioprofissionais através 
de uma experiência em contexto de trabalho. 0 --- ---

1º Trimestre 1

Sessão de sensibi-
lização – Apoio à 
Colocação 

Promover a integração de pessoas com defi-
ciência e incapacidade no mercado de trabalho, 
junto de entidades empregadoras públicas e 
privadas.

0 --- ---

APC

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre

11 
uten-

tes

Acompanhamento 
Pós-colocação

Desenvolver o acompanhamento pós-colocação 
para a manutenção do emprego, a pedido das 
entidades empregadoras.

13 136% 100% 

Atividades não planeadas

2º, 3º e 4º 
Trimestre 46

Sensibilização/Di-
vulgação do Centro 
de Recursos

Promover a integração de pessoas com deficiên-
cia e incapacidades junto de entidades públicas 
e privadas.

Divulgar a prescrição de produtos de apoio.

Divulgar as medidas de apoio à integração no 
mercado de trabalho, promovidas pelo IEFP.IP.

46 100% 100%

4º Trimestre
8 

uten-
tes

Atendimento – Pro-
grama Incluir

Entrevistar pessoas com deficiência e Incapaci-
dade, com Atestado Médico de Incapacidade 
Multiuso.

Apoiar a submissão da candidatura na platafor-
ma do Grupo Jerónimo Martins.

8 100% 100%

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * =  a avaliação do objetivo corresponde ao nº executado de utentes ou 
sessões, consoante a tipologia da atividade,  face ao nº previsto.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

--- --- --- --- ---

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 1 Estágio de orientação vo-

cacional na ação IAOQE 0% O perfil dos/as utentes não justificou a integração em está-
gio de orientação vocacional na ação IAOQE.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 1 

Estágio de validação – 
Apoio à Colocação no 
Emprego

0% O perfil dos/as utentes não justificou a integração em está-
gio de validação na ação de Apoio à Colocação.

1º trimestre 1 Sessão de sensibilização 
(apoio à colocação) 0% A sessão de sensibilização foi inviabilizada devido às limita-

ções impostas pela pandemia.
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares VI
Relatorio de Atividades 

da Área Sénior

Documentos Complementares VI a

Estrutura Residêncial para Idosos

O Roseiral

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades lúdico-terapêuticas.

Promover o envelhecimento ativo e bem-sucedido, potencializando as 
capacidades físicas e cognitivas.

Todos os utentes seniores.

1 922 106% 98%

2

Atividades socioeducativas.

Fortalecer a autoestima, a identidade individual e coletiva incentivando o 
desenvolvimento pessoal e a partilha de conhecimentos.

Todos os utentes seniores.

621 128% 98%

3

Atividades ocupacionais.

Promover a relação intergrupal, estimular a criatividade e imaginação, 
proporcionando momentos de lazer e diversão.

Todos os utentes seniores.

379 95% 99%

4

Atividades socioculturais.

Promover a participação ativa do idoso no seu processo de desenvolvimen-
to pessoal, cultural e social.

Todos os utentes seniores.

123 113% 99%

5 Atividades não planeadas.* 186 100% 99%

TOTAL 3 231 108% 99%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades lúdico-terapêuticas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 350 Fisioterapia Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 426 122 % 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 350 Terapia Ocupa-

cional
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 141 40% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 750 Treino de AVD’s Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 799 107% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Atelier dos Sen-

tidos
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 102 128% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Baú das Minhas 

Memórias
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 41 103% 90%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Jogos e Desafios Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 188 470% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Sessões de Remi-

niscência
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 29 73% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Atelier de Motrici-

dade Fina
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 82 103% 92%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Tardes em Movi-

mento
Evitar a progressão de um compromisso fun-
cional. 45 113% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Pernas Ativas Evitar a progressão de um compromisso fun-

cional. 69 173% 100%

Atividades socioeducativas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Atelier das Letras Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 42 105% 94%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 12 Atelier de Culinária Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 15 125% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 350 SIOSlife Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 482 138% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Roda da Conversa Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 43 108% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Dinâmicas de 

Grupo
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 33 83% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 4 Ações de Sensibili-

zação
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 6 150% 95%

Atividades ocupacionais

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 40 Jogos Tradicionais Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 92 230% 94%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 80 Jardinagem Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 82 103% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 80 Atelier Arte 100 

Idade
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 30 38% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 80 Hora do Miminho Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 92 115% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 40 Quebra Rotinas Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 28 70% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 80 Bingo Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 55 69% 100%

Atividades socioculturais

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 20 Sessões de Cinema Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 23 115% 95%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 10 Terço Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 20 200% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 50 Eucaristia Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 53 106% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

20 de dezem-
bro a 4 de 
janeiro

1 Dia de Ano Novo Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

6 de janeiro 1 Dia de Reis Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 0 0% ---

16 de feve-
reiro 1 Carnaval Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%

8 de  março 1 Dia da Mulher Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

19 de março 1 Dia do Pai Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

21 de março 1 Dia da Árvore Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

4 de abril 1 Páscoa Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

6 de abril 1 Dia Mundial da 
Atividade Física

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

23 e 24 de 
abril 1 Dia da Liberdade Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%

1 de maio 1 Dia do Trabalhador Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

2 de maio 1 Dia da Mãe Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

13 de maio 1 Dia da Espiga Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

15 de maio 1 Dia Internacional 
da Família

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

31 de maio 1
Aniversário da 
Misericórdia de 
Albufeira

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Junho 1 Santos Populares Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 98%

15 de junho 1

Dia Mundial da 
Consciencialização 
da Violência contra 
a Pessoa Idosa

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 95%

7 de julho 1 Dia Mundial do 
Chocolate

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

26 de julho 1 Dia Mundial dos 
Avós

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

19 de agosto 1 Dia Mundial da 
Fotografia

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

8 de setem-
bro 1 Dia Mundial da 

Fisioterapia
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 95%

21 de setem-
bro 1 Dia Mundial da 

Gratidão
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

1 de outubro 1 Dia Internacional 
do Idoso

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

16 de outubro 1 Dia Mundial da 
Alimentação

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

27 de outubro 1 Dia Mundial da Te-
rapia Ocupacional

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 95%

11 de novem-
bro 1 Dia de São Mar-

tinho
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

14 de novem-
bro 1 Dia Internacional 

do Trava Línguas
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Dezembro 2 Festa de Natal (Ro-
seiral e SCMA)

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 50% 100%

Dezembro 1 III Concurso de 
Presépios

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Atividades não planeadas

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 60 Aniversários dos 

Utentes
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 60 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 103 Videochamadas 

com Familiares
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 103 100% 100%

Março e ou-
tubro 2 Tardes Musicais no 

Roseiral (Servilusa)
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 100%

Maio 1 Passeio Lagoa dos 
Salgados

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Maio 1
Caminhada e Pique-
nique – Parque de 
Merendas

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Maio e Ou-
tubro 2 Ciclo de Palestras Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 2 100% 100%

Junho 1 Brincar com a 
Tradição

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

3º e 4º Trimes-
tre 2 Albufeira, Um olhar 

sobre rodas
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 100%

4º Trimestre 2 Correio dos Afetos Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 100%

Outubro 1
Passeio Virtual 
Jardim Zoológico 
de Lisboa

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Outubro 1 Procissão das Velas Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

9 de outubro 1 Dia Mundial dos 
Correios

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

15 de outubro 1 Passeio na Praia 
dos Olhos de Água

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Novembro 1

Receção dos sím-
bolos da Jornada 
Mundial da Juven-
tude 2023

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

3 de novem-
bro 1

Dia Mundial da 
Consciencialização 
do Stress

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%
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5 de novem-
bro 2 Dia Mundial do 

Cinema
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 100%

14 de novem-
bro 1 Dia Mundial da 

Diabetes
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

15 de novem-
bro 1

Dia Mundial da 
Língua Gestual 
Portuguesa

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 90%

21 de novem-
bro 1 Comemoração do 

Dia do Olá
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 93%

22 de novem-
bro 1 Dia Nacional do 

Pijama
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Nota:  Quant. = quantidade;  * = a avaliação de satisfação é efetuada: a) para as atividades da primeira parte da tabela, com o recurso à aplicação de um questionário, com 
uma escala de faces de 5 pontos, em que os valores 4 e 5 estão ancorados, respetivamente, em satisfeito e muito satisfeito;  b) para as atividades da segunda parte da ta-
bela, com o recurso à aplicação de um questionário, com uma escala de zero a 10 ancorada, respetivamente, em completamente insatisfeito e completamente satisfeito.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 350 Terapia Ocupacional 40%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes. 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Sessões de Reminis-

cência 73%
Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Dinâmicas de Grupo 83%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 80 Atelier Arte 100 Idade 38%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 40 Quebra Rotinas 70%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 80 Bingo 69%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

6 de janeiro 1 Dia de Reis 0% Ativação do plano de contingência, devido a surto. Prever 
atividades de substituição em situações anómalas. 

Dezembro 2 Festa de Natal (Roseiral 
e SCMA) 50% Evitar colocar atividades em plano cuja organização não 

seja da responsabilidade da resposta social

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Baú das Minhas Memó-

rias 90% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Atelier de Motricidade 

Fina 92% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Atelier das Letras 94% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Jogos Tradicionais 94% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.
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15 de novem-
bro 1 Dia Mundial da Língua 

Gestual Portuguesa 90% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

21 de novem-
bro 1 Comemoração do Dia 

do Olá 93% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  

Documentos Complementares VI b

Centro de Dia O Roseiral

Cuidados Sénior

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades lúdico-terapêuticas

Promover o envelhecimento ativo e bem-sucedido, potencializando as 
capacidades físicas e cognitivas.

Todos os utentes.

1128 96% 97%

2

Atividades socioeducativas

Fortalecer a autoestima, a identidade individual e coletiva incentivando o 
desenvolvimento pessoal e a partilha de conhecimentos.

Todos os utentes.

514 104% 96%

3

Atividades ocupacionais

Promover a relação intergrupal, estimular a criatividade e imaginação, 
proporcionando momentos de lazer e diversão.

Todos os utentes.

424 103% 100%

4

Atividades socioculturais

Promover a participação ativa do idoso no seu processo de desenvolvimen-
to pessoal, cultural e social.

Todos os utentes.

97 96% 97%

5 Atividades não planeadas.* 49 100% 98%

TOTAL 2212 99% 98%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades lúdico-terapêuticas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 500 Treino Funcional Manutenção e estimulação das capacidades 

funcionais. 400 80% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 200 Treino de AVD’s Manutenção e estimulação das capacidades 

funcionais. 220 110% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Baú das minhas 

memórias
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 105 105% 89%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Jogos e Desafios Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 120 120% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Atelier de motrici-

dade fina
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 90 90% 90%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Tardes em Movi-

mento
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 78 98% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Pernas Ativas Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 115 115% 100%

Atividades socioeducativas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 350 SIOSlife Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 363 104% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Roda da Conversa Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 115 115% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Dinâmicas de 

Grupo 
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 30 75% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 4 Ações de Sensibili-

zação
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 6 150% 88%

Atividades ocupacionais

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Jogos Tradicionais Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 50 125% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Atelier Arte 100 

Idade 
Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-
vidade. 90 113% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 150 Hora do Miminho Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 160 107% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Quebra Rotinas Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 44 110% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Bingo Os utentes evidenciarem envolvimento na ati-

vidade. 80 80% 100%

Atividades socioculturais

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Sessões de Cinema Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 15 75% 80%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 50 Eucaristia Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade 56 112% 92%

20 de dezem-
bro a 4 de 
janeiro

1 Dia de Ano Novo Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade 0 0% ---

6 de janeiro 1 Dia de Reis Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade 0 0% ---

Fevereiro 1 Dia do Doente Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade 0 0% ---
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16 de feve-
reiro 1 Carnaval Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 0 0% ---

8 de março 
1 Dia Internacional 

da Mulher
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

19 de março
1 Dia do Pai Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%

21 de março
1 Dia da Árvore Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 93%

28 de março 1 Dia Nacional dos 
Centros Históricos

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 0 0% ---

4 de abril
1 Páscoa Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%

6 de abril
1 Dia Mundial da 

Atividade Física
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

23 e 24 de 
abril 1 Dia da Liberdade Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%

1 de maio 1 Dia do Trabalhador Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

2 de maio 1 Dia da Mãe Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

13 de maio 1 Dia da Espiga Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

15 de maio 1 Dia Internacional 
da Família

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

31 de maio 1
Aniversário da 
Misericórdia de 
Albufeira

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Junho 1 Santos Populares Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

15 de junho 1

Dia Mundial da 
Consciencialização 
da Violência contra 
a Pessoa Idosa

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 92%

7 de julho 1 Dia Mundial do 
chocolate

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

26 de julho 1 Dia Mundial dos 
Avós

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

19 de agosto 1 Dia Mundial da 
Fotografia

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

8 de setem-
bro 1 Dia Mundial da 

Fisioterapia
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 93%

21 de setem-
bro 1 Dia Mundial da 

Gratidão
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%
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Outubro 1 Caminhada Lagoa 
dos Salgados

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

1 de outubro 1 Dia Internacional 
do Idoso

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

16 de outubro 1 Dia Mundial da 
Alimentação

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 89%

11 de novem-
bro 1 Dia de S. Martinho Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%

14 de novem-
bro 1 Dia Internacional 

do Trava-língua
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 94%

Dezembro 2 Festa de Natal (Ro-
seiral e SCMA)

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 100%

Dezembro 1 III Concurso de 
Presépios

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 90%

Atividades não planeadas

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Aniversário dos 

utentes
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 20 100% 100%

Maio 1 Brincar com a 
Tradição

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

 1 de junho 1 Reabertura do 
Centro de Dia

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

15 de junho 1 Encontro Interge-
racional

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Junho 8 Atelier de Aqua-
relas

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 8 100% 100%

Agosto 1 Exposição de Aqua-
relas

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Setembro 2 Ciclo de Palestras Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 92%

7 de outubro 1 Dia Mundial dos 
Correios

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

12 de outubro 1 Procissão das Velas Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

14 de outubro 1 Ação de Sensibiliza-
ção - GNR

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 92%

15 de outubro 1 Dia Mundial da 
Visão

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 94%

3 de novem-
bro 1 Dia da Consciencia-

lização do Stress
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 92%

5 de novem-
bro 1 Dia Mundial do 

Cinema
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

15 de novem-
bro 1 Dia da Língua Ges-

tual Portuguesa
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 86%

22 de novem-
bro 1 Dia Mundial do Olá Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%

22 de novem-
bro 1 Saída Sénior Park Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-

tos com a atividade. 1 100% 100%
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Novembro 1 Saída Marina de 
Vilamoura

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Novembro 1 Projeto - Marias 
Pirosas

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Dezembro 1 Empreita - Entidade Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Dezembro 2 Correio dos Afetos Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 100%

Dezembro 2
Visita a um Presé-
pio do Concelho de 
Albufeira

Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 94%

Nota:  Quant. = quantidade;  * = a avaliação de satisfação é efetuada: a) para as atividades da primeira parte da tabela, com o recurso à aplicação de um questionário, com 
uma escala de faces de 5 pontos, em que os valores 4 e 5 estão ancorados, respetivamente, em satisfeito e muito satisfeito;  b) para as atividades da segunda parte da ta-
bela, com o recurso à aplicação de um questionário, com uma escala de zero a 10 ancorada, respetivamente, em completamente insatisfeito e completamente satisfeito.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 500 Treino Funcional 80%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Atelier de motricidade 

fina 90%
Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 80 Tardes em Movimento 98%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 40 Dinâmicas de Grupo 75%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Bingo 65%

Redefinir o número de vezes que a atividade é implemen-
tada, de acordo com o número de recursos humanos 
existentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Sessões de Cinema 75% Redefinir o número de sessões tendo em conta as caracte-

rísticas e gostos dos utentes.

20 de dezem-
bro a 4 de 
janeiro

1 Dia de Ano Novo 0% Ativação do plano de contingência, devido a surto na ERPI. 
Prever atividades de substituição em situações anómalas.

6 de janeiro 1 Dia de Reis 0% Ativação do plano de contingência, devido a surto na ERPI. 
Prever atividades de substituição em situações anómalas.

Fevereiro 1 Dia do Doente 0% Ativação do plano de contingência, devido a surto na ERPI. 
Prever atividades de substituição em situações anómalas.

16 de feve-
reiro 1 Carnaval 0% Ativação do plano de contingência, devido a surto na ERPI. 

Prever atividades de substituição em situações anómalas.

28 de março 1 Dia Nacional dos Centros 
Históricos 0% Evitar colocar atividades em plano cuja organização não 

seja da responsabilidade da resposta social

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Baú das minhas memó-

rias 89% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.
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1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 100 Atelier de motricidade 

fina 90% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 4 Ações de Sensibilização 88% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 20 Sessões de Cinema 80% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 50 Eucaristia 92% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.

15 de junho 1
Dia Mundial da Conscien-
cialização da Violência 
contra a Pessoa Idosa

92% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

8 de setem-
bro 1 Dia Mundial da Fisiote-

rapia 93% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

16 de outubro 1 Dia Mundial da Alimen-
tação 89% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.

Outubro 1 Dia Mundial da Visão 94% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

14 de novem-
bro 1 Dia Internacional do 

Trava- língua 94% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

Dezembro 1 III Concurso de Presépios 94% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

Setembro 2 Ciclo de Palestras 92% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

14 de outubro 1 Ação de Sensibilização 
- GNR 92% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.

15 de outubro 1 Dia Mundial da Visão 94% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

3 de novem-
bro 1 Dia da Consciencialização 

do Stress 92% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 
dos interesses e reais necessidades dos utentes.

Novembro 1 Dia da Língua Gestual 
Portuguesa 86% Adaptar a atividade de modo a que esta vá ao encontro 

dos interesses e reais necessidades dos utentes.
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares VI c

Serviço de Apoio Domiciliário O Roseiral

Cuidados Sénior

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades de desenvolvimento pessoal e social

Proporcionar momentos de partilha no seu meio habitual de vida, rodeadas 
dos seus afetos e pertences, com a possibilidade de novos relacionamen-
tos proporcionados pelos colaboradores, técnicos e voluntários.

Todos os utentes do SAD

47 113% 97%

2

Atividades de apoio diário

Proporcionar o bem-estar, o desenvolvimento individual dos utentes e a 
satisfação das suas necessidades, num clima de segurança afetiva, física e 
psíquica.

Utentes do SAD.

1825 100% 102%

3 Atividades não planeadas.* --- --- ---

TOTAL 1877 100% 100%
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades de desenvolvimento pessoal e social

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 36 Um miminho para 

mim  
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 32 89 % 94%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 10 Dois dedos de 

conversa
Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 20 200% 100%

Dezembro 1 Natal do Roseiral Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

Atividades de apoio diário

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 365 Higiene pessoal Obter um grau de satisfação com a atividade 

superior a 6. 365 100% 117%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 365 Higiene habita-

cional
Obter um grau de satisfação com a atividade 
superior a 6. 365 100% 107%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 365 Alimentação Obter um grau de satisfação com a atividade 

superior a 6. 365 100% 88%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 365 Tratamento de 

roupa
Obter um grau de satisfação com a atividade 
superior a 6. 365 100% 100%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 365 Teleassistência Obter um grau de satisfação com a atividade 

superior a 6. 365 100% 100%

Atividades não planeadas

1ª trimestre 1 Dia da Mulher Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

2º trimestre 1 Páscoa Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

4º Trimestre 1 Dia do Idoso Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

4º trimestre 1 Dia de S. Martinho Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 1 100% 100%

4º trimestre 2 Correio dos afetos Os utentes ficarem satisfeitos ou muito satisfei-
tos com a atividade. 2 100% 100%

Nota:  Quant. = quantidade;  * = a avaliação de satisfação é efetuada: a) para as atividades da primeira parte da tabela, com o recurso à aplicação de um questionário, com 
uma escala de faces de 5 pontos, em que os valores 4 e 5 estão ancorados, respetivamente, em satisfeito e muito satisfeito;  b) para as atividades da segunda parte da ta-
bela, com o recurso à aplicação de um questionário, com uma escala de zero a 10 ancorada, respetivamente, em completamente insatisfeito e completamente satisfeito.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 36 Um miminho para mim  89 % Redefinir o número de vezes que a atividade é realizada.

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 365 Alimentação 88%

Promover uma articulação mais próxima entre direção téc-
nica, nutricionista e equipa da cozinha para que os utentes 
fiquem mais satisfeitos com a confeção e variedade das 
refeições

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 
95% ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares VII
Relatorio de Atividades 

dos Projetos

Documentos Complementares VII a

Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª.Geração

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano*

Cumprimen-
to dos objeti-

vos**

1

Atividades para o emprego, formação e qualificação.

Favorecer os processos de integração profissional, pessoal e social de 
desempregados. Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orien-
tação de jovens. Estimular capacidades empreendedoras de alunos do 
secundário.

Destinam-se a desempregados, empresários, instituições e entidades em-
pregadoras, jovens NEET e alunos do secundário.

46 27% 46%

2

Atividades de intervenção familiar e parental.

Apoiar processos de qualificação familiar e a mediação de conflitos famil-
iares. Fomentar a promoção de estilos de vida saudáveis, de cidadania e 
cultura.

Destinam-se às famílias e às crianças e jovens.

15 94% 94%

Total 61 39% 63%

Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.

Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades para o emprego, formação e qualificação

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 12 Bootcamp Ser+ 

Incutir competências pessoais, sociais facilita-
doras de uma efetiva integração social e profis-
sional de pessoas em situação de desemprego. 
Incentivar a adoção de uma postura ativa na 
procura de emprego.

11 92% 61%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 6 Bootcamp Ati-

va_Mente
Informar, esclarecer e orientar os destinatários 
relativamente às medidas ativas de emprego. 12 200% 53%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 36 Doutor Empreen-

dedor

Incitar a criação de soluções alternativas de 
empregabilidade na criação do seu próprio 
negócio, encaminhando-os para o apoio técnico 
mais adequado.

4 11% 25%
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 69 Bootcamp Qualifica

Motivar os destinatários para a integração em 
ações de qualificação, sensibilizando-os para 
a importância destas no seu desenvolvimento 
pessoal, social e profissional.

15 22% 32%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 22 CriAção

Sensibilizar empresários, instituições e entidades 
empregadoras locais para a importância do seu 
papel para a coesão social no recrutamento e 
acolhimento de desempregados com perfis vul-
neráveis através de medidas ativas de emprego.

0 0% ---

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 23 ReAge

Apoiar jovens, sinalizados pelas escolas, ou 
outras entidades, ou por iniciativa própria, que 
abandonaram o sistema educativo, na sua orien-
tação pessoal e profissional.

2 9% 12%

1º e 4º trimes-
tre 2 InovAção

Incutir nos alunos do ensino secundário atitudes 
pró-ativas, posturas empreendedoras, de iniciati-
va e de gosto pelo risco.

2 100% 80%

Atividades de intervenção familiar e parental

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 4 Filhos e Sarilhos, 

Lda.
Capacitar as famílias através de estratégias de 
educação e parentalidade positiva. 5 125% 177%

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 6 Ciclos de Conversas

Capacitar as famílias para a prevenção, media-
ção e resolução de conflitos e contribuir para um 
melhor ambiente familiar.

4 67% 47%

1º e 4º trimes-
tre 2 Alta_Mente

Incutir estilos de vida saudáveis, hábitos e com-
portamentos de cidadania ativa e gosto pela 
cultura a crianças do ensino pré-escolar.

2 100% 100%

1º e 4º trimes-
tre 2 Evoluída_Mente

Incutir estilos de vida saudáveis, hábitos e com-
portamentos de cidadania ativa e gosto pela 
cultura a crianças do 1º ciclo.

2 100% 113%

1º e 4º trimes-
tre 2 Cool_tura para 

Tod@s 

Incutir estilos de vida saudáveis, hábitos e com-
portamentos de cidadania ativa e gosto pela 
cultura a jovens do 2º ou 3º ciclo.

2 100% 80%

Atividades não planeadas

--- --- --- --- --- ---

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = avaliado segundo a meta contratualizada para o projeto, mais 
concretamente, do número percentual de destinatários que participam nas atividades face ao planeado para o tempo decorrido do projeto.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 12 Bootcamp Ser+ 92%

Estavam planeados 12 programas, um por mês. Contudo 
no mês de junho o programa iniciou mais tarde do que 
o previsto e isso fez com que os programas seguintes 
iniciassem mais tarde. Assim no mês de agosto programa 
iniciou no dia 30. Por esse motivo no mês de setembro 
desenvolveu-se o programa de agosto e só no mês de 
outubro é que foi dado início ao programa seguinte. Como 
ação de melhoria, criou-se um esquema de planificação 
onde se prevê uma semana para a divulgação do início de 
cada programa. 
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 36 Doutor Empreendedor 11%

Realizou-se uma reunião, no dia 21 de outubro, com a 
equipa do Startup Albufeira, do Município de Albufeira, 
com o intuito de articular encaminhamentos de pessoas 
desempregadas que pretendam informações e orientação 
para criar o seu próprio negócio.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 69 Bootcamp Qualifica 22%

Prevê-se a realização de sessões de grupo para divulgar 
informação sobre oportunidades de qualificação e assim 
abranger um maior número de destinatários.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 23 ReAge 9%

Foi realizada uma reunião a 25 de outubro com a equipa do 
Serviço de Psicologia e Orientação e a Adjunta da Diretora 
do Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente para arti-
cularmos o encaminhamento de alunos para a atividade.

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre 15 CriAção 0%

Está prevista a realização de uma reunião com associações 
de comerciantes e pequenos empresários de modo a 
articular sessões de grupo com os associados.

Objetivos não atingidos 

1º, 2º, 3º e 4º 
trimestre

Todas as atividades não 
atingidas. < 95% Ver execução não cumprida. 

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares VII b

Projeto Ecos - Oficina Ecológica de Cooperação Social

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano Cumprimento 

dos objetivos**

1

Atividades Integr_arte.

Promover treinos de competências pessoais e sociais através da reabilitação e estiliza-
ção de bens doados à instituição.

Destinam-se aos indivíduos não empregados residentes no concelho de Albufeira com 
baixas competências pessoais e sociais.

96 94% n.a.

2

Atividades Consciencializ_arte. 

Dinamizar sessões em grupo de promoção de cidadania ativa e expressão artística 
através da arte.

Destinam-se aos indivíduos não empregados residentes no concelho de Albufeira com 
baixas competências pessoais e sociais. 

64 6% n.a.

3

Atividades Elev_arte.

Promover sessões individuais e/ou em grupo de arte terapia com recurso ao modelo 
de intervenção de terapia através da arte com o objetivo de reestruturar o equilíbrio 
psicoafectivo dos indivíduos.

Destinam-se aos indivíduos não empregados residentes no concelho de Albufeira com 
baixas competências pessoais e sociais. 

80 43% n.a.

4

Atividades Cuid_arte.

Dinamizar treinos de competências para as Atividades da Vida Diária com o objetivo de 
promover hábitos de higiene pessoal e autocuidado.

Destinam-se aos indivíduos não empregados residentes no concelho de Albufeira com 
baixas competências pessoais e sociais.

180 11% n.a.

5

Atividades Orient_arte.

Desenvolver competências de gestão financeira.

Destinam-se a pessoas ou famílias em situação de sobre-endividamento.

31 77% n.a.

6

Atividades T_Incluir.

Desenvolver competências nas Atividades Instrumentais da Vida Diária.

Destinam-se a pessoas ou famílias em situação de sobre-endividamento.

31 77% n.a.

7

Atividades Mostr_arte.

Sensibilizar a comunidade para a dignificação e inclusão através da disseminação de 
boas práticas através da criação de um evento/exposição de arte aberto à comunida-
de.  

Destinam-se às pessoas e empresas com elevado sentido de responsabilidade social 
e ambiental.

1 100% n.a.

8 Atividades não planeadas. --- --- ---

TOTAL 483 39% ---
Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem. n.a. = não avaliado, dado que se aguarda formação especifica para o desenvolvimento da metodologia 
contratualizada em projeto SROI. 
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

Atividades Integr_arte

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 24 Oficina de Marce-

naria
Estilizar bens doados e transformá-los em peças 
de arte decorativa. 35 146% n.a.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 24 Atelier de Costura

Criar hábitos e rotinas de trabalho através do 
exercício de modificação e arranjos de peças de 
roupa.

33 138% n.a.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 24 Oficina de Tecela-

gem
Restaurar/reciclar matérias para a produção de 
objetos artesanais. 0 0% n.a.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 24 Atelier de Artes 

Expressivas

Estimular a criatividade e a expressão através 
da construção e desconstrução de objetos 
artísticos. 

22 92% n.a.

Atividades Consciencializ_arte

4º Trimestre 64 Dinâmicas de grupo Realizar sessões de grupo para promoção de 
cidadania ativa e expressão artística. 4 6% n.a.

Atividades Elev_arte

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 40 Arte Terapia Proporcionar bem-estar emocional 21 53% n.a.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 40 Psicologia Promover o desenvolvimento psicossocial ade-

quado. 13 33% n.a.

Atividades Cuid_arte

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 60 Balneário Realizar os treinos de AVD’s - Higiene pessoal. 2 3% n.a.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 60 Lavandaria Adquirir competências no tratamento de roupa. 13 22% n.a.

4º Trimestre 60 Salão Cabeleireiro Valorizar a autoestima e a autorrealização. 5 8% n.a.

Atividades Orient_arte

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 31 Sessões culinária Sensibilizar para desperdício alimentar. 24 77% n.a..

Atividades T_Incluir

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 31

Acompanhamento

Atendimento social 

Realizar os treinos de competências de gestão 
doméstica e financeira. 24 77% n.a.

Atividades Mostr_arte

18 e 19 de-
zembro 1 Mercado de Natal 

Guia
Demonstrar os trabalhos realizados no ECOS 
sob o mote Arte pela Inclusão. 1 100% n.a..

Atividades não planeadas

19 outubro 1 Webinar EAPN 
Participar no webinar com o tema “Quais os 
perfis das pessoas em situação de pobreza? E 
depois da pandemia?”.

1 100% ---

17 novembro 1 Criarte Participar na mesa redonda “Arte e comunidade 
– Oportunidades de desenvolvimento”. 1 100% ---

29 novembro 
a 3 dezembro 5 Cidades Educa-

doras
Demonstrar ao vivo da prática de tapeçaria em 
tear manual. 5 100% ---

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = os objetivos operacionalizados nesta data correspondem ao plano 
previsto para o ano decorrente;  n.a. = não avaliado, dado que se aguarda formação especifica para o desenvolvimento da metodologia contratualizada em projeto SROI. 
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 64 Consciencializ_arte 94% Serão formalizados novos grupos de modo a dar continui-

dade à vertente Consciencializ_arte.

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 80 Elev_arte 58% Serão formalizados novos grupos de modo a dar continui-

dade à vertente Elev_arte. 

1º, 2º, 3º e 4º 
Trimestre 180 Cuid_arte 89% Serão divulgadas junto das parcerias estratégicas, as ativi-

dades desenvolvidas na vertente Cuid_arte. 

Anual 180
Treinos de competências 
para as Atividades da 
Vida Diária

89% Serão divulgadas junto das parcerias estratégicas, as ativi-
dades desenvolvidas na vertente Cuid_arte.

Objetivos não atingidos 

Anual 64

Sessões de grupo para 
promoção de cidadania 
ativa e expressão artís-
tica

   94% As ações previstas foram realizadas parcialmente tendo 
em conta as regras da DGS para a formalização de grupos.

Anual 80 Sessões individuais e/ou 
em grupo de arte terapia 58%

Nas ações previstas foram realizadas apenas as sessões 
individuais tendo em conta as orientações da DGS para a 
formalização de grupos.

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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Documentos Complementares VII c

Gabinete de Inserção Profissional

Balanço de Atividades

Classificação das atividades, objetivo geral e destinatários.
Execução do plano* Cumprimento 

dos objetivos**

1

Sessões coletivas de informação.

Divulgar medidas de apoio ao empreprego.

Jovens e Adultos desempregados.

1 7% 119%

2

Ações de apoio á procura de emprego.

Desenvolver estrtegias ativas de procura de emprego.

Jovens e Adultos desempregados

1 2% 54%

3

Encaminhamento para ações de formação.

Apoiar na processo de escolha de acordo com a tipologia formativa.

Jovens e Adultos desempregados

63 14% 191%

4

Receção e registo de ofertas de emprego.

Contatar entidades empregadoras.

Jovens e Adultos desempregados

41 10% 115%

5

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego.

Divulgar as ofertas de emprego disponíveis de acordo com o perfil profis-
sional.

Jovens e Adultos desempregados

70 25% 111%

6

Colocação de desempregados em ofertas de emprego.

Apoiar na integração profissional os candidatos

Jovens e Adultos desempregados

56 75% 200%

7

Apoio na inscrição online.

Fomentar a utilização dos serviços online.

Jovens e Adultos desempregados

12 6% 18%

TOTAL 20% 115%

Nota: * = as atividades não planeadas acrescem às outras atividades para o cálculo do grau da execução do plano, uma vez que representaram um meio de corrigir a 
não execução ou a impossibilidade em executar algumas das atividades do plano; ** = os objetivos atividades não planeadas correspondem aos objetivos das atividades 
planeadas, segundo a classificação do grupo a que correspondem.
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Calendariz. Quant. Atividade Objetivo Execução Objetivo*

02/01/2021 a 
31/12/2021 170

Ações de informa-
ção sobre medidas 
ativas de emprego

Desenvolver sessões coletivas de informação e 
divulgação. 1 7% 119%

02/01/2021 a 
31/12/2021 60

Sessões de apoio 
á procura de em-
prego e desenvol-
vimento da atitude 
empreendedora

Desenvolver sessões coletivas de informação e 
divulgação 1 2% 54%

02/01/2021 a 
31/12/2021 450

Encaminhar os 
candidatos para 
ações de formação 
ou medidas de 
emprego

Integrar os candidatos em ofertas formativas 
adequadas ao perfil. 63 14% 191%

02/01/2021 a 
31/12/2021 150 Rececão de ofertas 

de emprego Captar e registar ofertas de emprego. 41 10% 115%

02/01/2021 a 
31/12/2021 225 Atendimento de 

candidatos
Encaminhar os candidatos para as  ofertas de 
emprego. 70 25% 111%

02/01/2021 a 
31/12/2021 75 Colocação de 

candidatos Colocar desempregados nas ofertas de emprego 56 75% 200%

02/01/2021 a 
31/12/2021 200 Inscrição nos servi-

ços online
Registar online candidatos inscritos para em-
prego 12 6% 18%

Atividades não planeadas

--- --- --- --- --- --- ---
Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, número de atividades planeadas; * = avaliado através do número de candidatos abrangidos ou das 
sessões realizadas.

Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

Execução não cumprida

02/01/2021 a 
31/12/2021 170

Ações de informação 
sobre medidas ativas de 
emprego

7% Realizar sessões coletivas para atingir o número preten-
dido

02/01/2021 a 
31/12/2021 60

Sessões de apoio á pro-
cura de emprego e de-
senvolvimento da atitude 
empreendedora

2% Agendar sessões em maior número de forma a incentivar 
os candidatos na procura ativa de emprego.

02/01/2021 a 
31/12/2021 450

Encaminhar os candi-
datos para ações de 
formação ou medidas de 
emprego

14% Convocar individualmente os candidatos para apresenta-
ção do plano formativo e medidas de emprego

02/01/2021 a 
31/12/2021 150

Rececão de ofertas de 
emprego 10%

Estabelecer contatos com maior numero de entides 
empregadoras e incrementar a divulgação de ofertas de 
emprego.

02/01/2021 a 
31/12/2021 225

Atendimento de candi-
datos 25% Atender individualmente candidatos para apresntação das 

ofertas de emprego disponíveis.
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Calendariz. Quant. Atividade Valor (%)* Ação de melhoria

02/01/2021 a 
31/12/2021 75

Colocação de candidatos
75% Proceder ao ajustamento entre o perfil do candidato e o 

requisito da oferta.

02/01/2021 a 
31/12/2021 200 Inscrição nos serviços 

online 18% Convocar individualmente os candidatos para apoio na 
inscrição online.

Objetivos não atingidos 

02/01/2021 a 
31/12/2021 60

Sessões de apoio á pro-
cura de emprego e de-
senvolvimento da atitude 
empreendedora

54% Efetuar marcações de sessões coletivas para atingir o 
número pretendido.

02/01/2021 a 
31/12/2021 200 Inscrição nos serviços 

online 18% Convocar individualmente os candidatos para apoio na 
inscrição online.

Nota: Calendariz. = calendarização; Quant. = quantidade, isto é, o número de atividades planeadas; * = considera-se que o objetivo foi atingido quando se verifica em 95% 
ou mais dos casos e considera-se que a execução foi cumprida quando foram executadas 95% ou mais das atividades planeadas.  
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