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1. Recursos Humanos e Utentes:
A 31 de Dezembro de 2019, tínhamos 48 trabalhadores distribuídos como se reporta:
a) Creche: 14 funcionárias todas efetivas;
b) Centro de Convívio dos Montes de Alvor: 1 efetivo;
c) Apoio Domiciliário: 3 funcionarias sendo 2 a contrato a termo certo e 1 efetivo
(das 2 a termo certo uma está de baixa de maternidade);
d) Lar e centro de dia: 14 funcionarias —(1 em baixa prolongada);
e) Cozinha: 4 funcionarias efetivas;
O Secretaria: 2 funcionárias efetivas;
g) Motorista: 2 efetivos;
h) Animadora: 1 efetiva;
i) Diretora Técnica: 1 efetiva;
j) Assistente Social: ao abrigo do acordo atendimento integrado (está 2 dias
semanais na Instituição);
k) Enfermeiros: Prestação de serviços (equipa de 3 que asseguram 30 horas
semanais de segunda a sexta-feira, prestam apoio não só no Lar e Centro de Dia,
como 1 vez por semana deslocam-se ao Centro de Convívio e à Creche;
1) Médico: Prestação de serviços;
m) Lavandaria: 1 funcionária efetiva;
n) Auxiliares de serviços gerais: 4 efetivas.

1.1 Creche:
As funcionárias são: 4 educadoras, sendo que, uma acumula a direção técnica da creche
e 10 auxiliares de acção educativa;
Para um número de 80 utentes distribuídos por 3 salas de atividades, 1 sala de aquisição
de marcha e dois berçários, sendo destes, 65 comparticipados pela Segurança Social.
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1.2 Centro Convívio dos Montes de Alvor:
Para 20 utentes, que são comparticipados pela Segurança Social;
Destes 20 utentes, 6 são comensais, beneficiando de almoço e jantar (refeição ligeira).
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1.3 Apoio Domiciliário:
Num total de 15 utentes, 10 são comparticipados pela segurança social;
Este apoio destina-se a utentes de Alvor e arredores, que são ajudados pela Santa Casa
essencialmente com alimentação, higiene e outros.

1.4 Centro de Dia:
Num total de 18 utentes comparticipados em pleno pela Segurança Social;
Os utentes que residem fora de Alvor pagam transporte.
Estes utentes beneficiam de transporte, pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar, assim
como todo o apoio a nível de higiene, incluindo banho, e toma de medicação, em alguns
casos ainda são as nossas funcionárias que por ausência de familiares os acompanham a
consultas. Assim como em todas as iniciativas na animação e outras atividades

1.5 Lar:
Num total de 28 utentes, 25 são comparticipados pelas Segurança Social;
Estes utentes, têm os cuidados e conforto que necessitam para assegurar uma vida
condigna.
As refeições são compostas por: pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia.
Os cuidados de higiene assim como de todo o bem-estar e conforto, são assegurados
pelas auxiliares de lar, os cuidados de saúde são assegurados pelo médico e uma equipa
de enfermagem, que fazem horários rotativos.

Os utentes em valência, que não são abrangidos pela comparticipação da Segurança
Social, pagam uma mensalidade de acordo com os rendimentos declarados.

A Instituição apoia, com alimentação, 2 utentes que beneficiam de 1 refeição diária.

No edificio do lar temos uma copa, que receciona a alimentação para o lar, prepara os
pequenos-almoços e lanches, tendo ainda a preparação de gelatinas e fruta cozida.
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2- ATIVIDADES/E VENTOS ONDE A MISERICORDIA MARCOU PRESENÇA

A Mesa Administrativa tem ainda a realçar a importância que a animação tem para o
bem-estar de todos os nossos utentes, com a organização de passeios, festas de
aniversário, comemorações de datas festivas, assim como a ocupações dos tempos
livres, com os funcionários da instituição.

Se a prioridade que demos à área da animação era facto prioritário não menos realce
recebeu a formação interna e, sempre que possível, externa com deslocações a diversas.
No registo que fizemos ao longo do ano de 2019 temos anotadas mais de 154 ações.
Destas resumidamente destacamos:
Eleição mensal do “Funcionário do Mês”;
Tomada de posse dos Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira;
Reuniões do Grupo de Trabalho Direcionado à Promoção dos Direitos e Protecção das
Pessoas Idosas;
Encontros da SCMA;
22~ Reunião da Plataforma Supra Concelhia do Algarve;
“A Escola e os Riscos... Preparar para Proteger” formação na Creche e no Lar dada
pela AHBVP / CMPC;
Assembleias Geral do Conselho Distrital de Faro da União das Misericórdias
Portuguesas;
Reunião da Plataforma Supraconcelhia do Algarve;
XIII Congresso “Rigor Compromisso e Missão” em Albufeira com a presenta do
Primeiro-ministro e o Presidente da República;
Reuniões diversas com o CLAS Conselho Local de Ação Social;
Reuniões diversas com o GTDPDPPIP Grupo de Trabalho Direcionado à Promoção
dos Direitos e Proteção das Pessoas Idosas de Portimão;
Reuniões sobre o RGPD Regulamento Geral de Proteção de Dados;
Reuniões preparatórias para encontrar a redação final para o acordo com o SINTAP;
Reuniões diversas como membros da CMPC Comissão Municipal Proteção Civil,
CMDFCI
Comissão Municipal Defesa Floresta Contra Incêndios e do Grupo de
Trabalho Pessoas em Situação Sem Abrigo”;
Reuniões diversas com Técnicos Superiores do ISS, IP bem como com a Plataforma
Supraconcelhia do Algarve;
Instalação de um poste de iluminação em frente à Creche para melhoria de luz
exterior;
Reuniões com a Paróquia da Igreja Matriz de Alvor e com a Fábrica da Igreja Matriz
de Alvor;
Recebemos uma Delegação de Missionários Combonianos do Coração de Jesus;
Intercâmbio com várias Instituições do Concelho;
Reunião com a Subcomissão Permanente Cheias e Inundações;
Reuniões com uma Farmácia de Portimão que permitiu beneficiar os utentes, Irmãos e
familiares de descontos bem como introduzir uma nova metodologia na prescrição de
medicamentos e a introdução da “unidose”;
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Inspeções da ASAE, IPSS, IP e ACT;
Feira da Páscoa;
Diversas reuniões com o pessoal da Instituição;
Aceitação de fonnandos na Creche para o Curso Profissional de Técnico de Apoio à
Infância;
Participações em grandes eventos lúdicos como a “Feira Medieval de Alvor”, no
Teatro Municipal de Portimão e no Teatro do “Boa Esperança”, e na Semana Sénior;
Presença em dois eventos promovidos pelo Portimonense SAD e a Teia D’Impulsos;
Reuniões com o executivo Camarário e da Freguesia;
Deslocação ao Jardim Zoológico de Lisboa com alunos e encarregados de educação;
Reuniões diversas com o BACFA
Banco Alimentar contra a Fome Algarve e
participação em campanhas (supermercados da Freguesia;
Festa dos «finalistas» da Creche;
Procissão em honra de N. Senhora da Boa Viagem;
Reuniões diversas com a UMP União das Misericórdias Portuguesas;
Visita/inspecção da equipa da “Saúde Pública”;
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Alvor,13 de Março de 2020
A Mesa Administrativa
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