RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES
DE
2018

SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE
REDONDO

Em cumprimento das disposições legais aplicáveis e das regras constantes do
Compromisso, vem a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Redondo
apresentar o Relatório referente ao exercício de 2018 para apreciação e votação pela
Assembleia Geral Ordinária da Instituição.

I
TERCEIRA IDADE
Após a aprovação do projecto de requalificação do Lar António Manuel
Fernandes Piteira pelas entidades competentes, conforme foi mencionado, no
relatório anterior, aguarda-se neste momento o resultado da candidatura
apresentada aos programas comunitários
Ao longo do ano de 2018 a Misericórdia prosseguiu a prática de insistir
junto do Centro Distrital de Segurança Social de Évora para que as vagas de
gestão

directa

sejam

preenchidas,

de

forma

alternada,

utente

do

concelho/utente fora do concelho.
As dívidas e o atraso nos pagamentos das comparticipações familiares
dos utentes têm vindo a ser geridos caso a caso pela Mesa Administrativa e,
em última instância pela advogada da Instituição.

II
SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO
SOCIAL
O SAAS tem como objectivo o atendimento e acompanhamento de
pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial e económica.
O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) assumese como um atendimento de primeira linha que visa responder de forma eficaz
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às situações de crise e emergência social, contudo realiza igualmente uma
intervenção com vista à prevenção e resolução de problemas sociais.
O SAAS tem como Serviços:
1. Serviço Social (Atendimento e acompanhamento social);
2. Núcleo de Recursos (Alimentos e produtos de higiene pessoal e
habitacional);
Em parceria com a Segurança Social, a Santa Casa promove o apoio de
Cantina Social, o qual se destina a pessoas em situação de carência alimentar.
O Acordo actual contempla 15 vagas, estando as mesmas totalmente
ocupadas.
Em 2018 o SAAS apoiou um total de 447 beneficiários, dos quais 235
receberam Apoio em Géneros Alimentares e Produtos de Higiene Pessoal e
Habitacional e 190 beneficiaram da resposta de Cantina Social.

III
EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE

A Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância executou o programa
de trabalhos definidos pelos normativos legislativos (Decreto-Lei n.º 281/2009):
Intervir, Incluir e minimizar as problemáticas da criança, dos zero aos seis anos,
numa intervenção centrada na família enquanto sistema activo.
Durante o ano de 2018 a Equipa cumpriu com as actividades propostas
em plano de acção, e acompanhou 51 crianças, sendo que 44 crianças
estiveram em processo de intervenção directa e 7 em processo de vigilância,
dando um total de 47 famílias acompanhadas durante o ano.

IV
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IRMANDADE E CULTO
Durante o ano de 2018 e, em conformidade com as disposições fixadas
no Compromisso foram celebradas as missas de sufrágio por alma dos Irmãos,
na Igreja Matriz e, as por alma dos Benfeitores e de todos os Irmãos falecidos,
na Igreja da Misericórdia, sempre no mês de Novembro.
A Irmandade compareceu em todos os actos de culto para que foi
convidada e a participar, a título de convidada, nas procissões do Senhor Jesus
dos Passos, do Enterro do Senhor e do Corpo de Deus.

V
ACTIVIDADES CULTURAIS
Tal como nos anos transactos, a Igreja da Misericórdia e a Torre de
Menagem estiveram abertas, no período que se estende de Julho ao segundo
Domingo de Setembro, tendo recebido um total de 1.441 visitantes, repartidos
por 934 nacionais e 507 estrangeiros.
No contexto do programa das Festas Floridas/Festas de Agosto, foi
publicado o número dez dos "Cadernos d'O Redondense", intitulado “ O ensino
no concelho de Redondo: Uma perspectiva histórica (1878-2018), da autoria do
senhor Dr. José Calado, na Enoteca Municipal, na presença de muitos Irmãos
e de um representante da UMP (Manuel António Galante, Provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz), tendo-se associado ao
evento algumas Misericórdias do distrito de Évora e de Santarém.
O boletim "Redondo Solidário" continuou a publicar-se, com periodicidade
quadrimestral, sendo distribuído pela morada dos Irmãos, a distribuir-se nos
estabelecimentos comerciais da vila e a enviar-se a outras Misericórdias e às
entidades oficiais e associativas.
Ainda neste subcapítulo, foram implementadas todas as actividades
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culturais programadas, no Plano Anual de Actividades do Lar, que envolveram
os utentes das valências de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário e
respectivos familiares.

VI
ANTIGO HOSPITAL E SAÚDE
Neste capítulo, nada há a acrescentar, relativamente a anos anteriores,
apesar dos contactos encetados com o senhor Presidente da Câmara
Municipal de Redondo. Ainda não se encontraram investidores interessados
numa possível adaptação do edifício do antigo Hospital a uma unidade
hoteleira.
No que se refere ao antigo Hospital e após contactos mais aprofundados
com a UMP, a Instituição não irá entrar, na área da Saúde. Contudo, como se
referiu, em relatórios precedentes, a Câmara Municipal de Redondo assume o
compromisso da construção de uma Unidade de Cuidados para a Saúde
Mental, no recinto das Escolas Primárias, seguindo-se a sua entrega à UMP,
que executará a sua gestão, mediante um protocolo. Simultaneamente, será
necessário encontrar uma resposta por parte do Ministério da Saúde, no que
diz respeito ao financiamento dos Acordos de Cooperação, na área da Saúde
Mental.

VII
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
A nível do concelho, a Santa Casa manteve as habituais relações
institucionais com a Câmara Municipal de Redondo e a receber todas as
entidades que lhe solicitam reuniões. A nível distrital, reunimos, sempre que
necessário com a Segurança Social e comparecemos em todas as reuniões do
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Secretariado Distrital da União das Misericórdias Portuguesas, onde a
Instituição ocupa o lugar de primeiro Secretário.
Da mesma forma, participámos nas Assembleias Gerais da União das
Misericórdias Portuguesas e nos Conselhos Nacionais, para os quais foi
chamado o Provedor, na qualidade de suplente.

VIII
SITUAÇÃO FINANCEIRA
A situação financeira da Instituição tem-se mantido estável, não
obstante os encargos cada vez maiores resultantes dos compromissos
assumidos com a legislação em vigor, nomeadamente a Higiene e Segurança
Alimentar, os Manuais de Qualidade, as Medidas de Autoprotecção e a
contratação de pessoal, nomeadamente na área da Saúde.

IX
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Propõe-se que o "Resultado Líquido do Exercício" de valor positivo
no montante de 10.651,55€ seja transferido para a conta de "Resultados
Transitados".

X
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apraz-nos assinalar a colaboração prestada pelo Definitório e o zelo
e boa vontade revelados pelo pessoal ao serviço da Instituição na execução
das tarefas que lhe foram cometidas.
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Pel'A Mesa Administrativa,
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE REDONDO
Telefone: 266 909 352 – Fax: 266 909 535
Mail: misericordiaredondo@sapo.pt
http://www.misericordiaredondo.pt
Rua de Monsaraz, 1 – 7170-045 REDONDO
SCMR-551
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