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Introdução 

A Misericórdia durante o ano de 2019, manteve a sua ação centrada no apoio às Pessoas, mas para tal houve 

necessidade de utilizar diversos tipos de recursos sejam eles materiais ou humanos. 

Ao cumprir com o planeado para o ano que agora finda é tempo de planear o próximo 2020. 

Este irá ser um ano que cremos que será diferente, pois exigirá maior participação e envolvimento de Todos 

(as) na construção do Plano Estratégico para os próximos 4 anos, ou seja, as perguntas, urgem de ser 

colocadas para se refletir sobre o conteúdo das respostas. 

A questão central é onde quer estar a Misericórdia em 2023? Como chegar lá, que estratégias, que objetivos 

e que metas queremos alcançar, tendo sempre presente a exequibilidade e avaliação das medidas tomadas. 

Os últimos anos foram de difícil gestão devido à rotatividade de trabalhadores e à diminuição de procura de 

trabalho, o que significa que muitas vezes os serviços foram assegurados à custa do redobrado esforço de 

alguns, com as consequências que dai advêm (maior risco de acidentes de trabalho, maior numero de baixas 

médicas).As dificuldades não nos impedem de continuar a olhar o futuro com esperança, propondo para tal 

medidas promotoras da minimização dos problemas em causa. 

Temos consciência da exigência do nosso quotidiano em que há que olhar para diversas áreas em simultâneo, 

sejam elas Recursos Humanos, Património ou questões inerentes ao funcionamento das Respostas Sociais. 

Durante os últimos anos os Planos que apresentámos deixaram antever algumas dificuldades na gestão desta 

Casa que é de Todos (as), nunca desistimos de tentar e resolver o que foi possível. Este Plano que agora 

apresentamos foi elaborado de forma a permitir que os novos Órgãos Sociais que venham a ser eleitos no 

final do ano, possam acrescentar ações com o seu cunho pessoal.  

É um Plano objetivo, exequível e mensurável que foi elaborado com o envolvimento e participação de Todos 

(as), por isso e com a humildade que nos carateriza para aceitar sugestões, opiniões ou esclarecimentos, 

concluímos este documento fundamental para o funcionamento organizado e orientado em torno dos Eixos 

Estratégicos, inseridos no Plano Estratégico, aprovado em 2016 e agora em fase de avaliação, mas em que a 

Melhoria Continua foi e é o nosso desafio permanente. 

O Plano que a seguir apresentamos, desenvolve-se respeitando a legislação em vigor, as necessidades de 

mudança analisadas e avaliadas como fundamentais para a continuidade da “Marca Misericórdia”. 
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1. Estratégia 

Orientações Estratégicas 

Desenvolvida de acordo com as Catorze Obras de Misericórdia: 

▪ Sete Obras Espirituais – Ensinar os simples; Dar bom conselho a quem o pede; Castigar com caridade 

os que erram; Consolar os tristes desconsolados; Perdoar a quem errou; Sofrer as injúrias com paciência; 

Rogar a Deus pelos vivos e defuntos; 

▪ Sete Obras Corporais – Remir os Cativos; Visitar os presos; Curar os enfermos; Cobrir os nus; Dar de 

comer aos famintos; Dar pousada aos peregrinos e pobres; Enterrar os mortos. 

Missão 

Agir concertada e integradamente na comunidade que a envolve, melhorando as condições de vida da sua 

população, prestando, criando e desenvolvendo serviços nas áreas social e da saúde adequados às 

necessidades das pessoas/indivíduos e promovendo a solidariedade, a qualidade de vida e a dignidade 

humana. 

Visão 

Ser uma instituição de referência pela qualidade nas áreas social e da saúde a nível local, nacional e 

transnacional. 

Valores 

Os Valores institucionais que regem a atividade desenvolvida pela SCMS são: 

▪ Justiça; 

▪ Ética; 

▪ Solidariedade; 

▪ Equidade; 

▪ Qualidade. 
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Análise SWOT 

Eixos Estratégicos 

A Mesa Administrativa da Misericórdia de Santarém definiu orientações estratégicas que se encontram 

definidas em documento próprio. 

Segue os eixos estratégicos e os respetivos objetivos estratégicos a serem desenvolvidos em plano 

operacional. 

 

 

Forças Fraquezas 
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 - Diversidade dos perfis profissionais; 

- Diversidade de serviços/recursos; 

- Valorização da experiência e aposta na inovação (visão estratégica 
ao nível da operacionalização de serviços); 

- Flexibilidade na resposta às necessidades dos públicos-alvo. 

- (Des) motivação dos trabalhadores; 

- (In) eficácia dos meios de comunicação; 

- (Não) fomento de relações com parceiros, fornecedores e/ou 
doadores (reconhecimento); 

- (Não investimento na) fidelização e envolvimento de 
stakeholders. 

 Oportunidades Ameaças 
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 - Localização geográfica;  

 - Possibilidades de parceria (beneficio para clientes, colaboradores e 
/ou associados); 

 - Valorização da inovação e apoios ao desenvolvimento de negócios 
sociais; 

- Certificação de qualidade dos serviços prestados. 

- Concorrência (sobretudo privados e organizações congéneres em 
- processo de crescimento/desenvolvimento); 

- Dificuldade de diversificação de fontes de financiamento e 
dependência das prestações estatais (sustentabilidade); 

- Poucas oportunidades para melhoria de infraestruturas; 

- Risco de imagem institucional desalinhada da sua Missão, valores 
e objetivos. 

Eixos Estratégicos / Objetivos Estratégicos 

 

E01 Qualidade e Melhoria Continua 
 

OE01 Implementar o Sistema de Qualidade 
 

OE02 Implementar as medidas de autoproteção e os planos de segurança 
 

OE03 Fomentar as relações com parceiros, fornecedores e outros doadores 
 

OE04 Investir na fidelização e envolvimento dos stakeholders 
 

OE05 Melhorar os canais de comunicação internos e externos 

 

E02 Recursos Humanos 
 

OE06 Garantir uma gestão de pessoas orientada para o compromisso institucional, desenvolvimento de competências e 
reconhecimento de desempenho 

 

E03 Clientes/Utentes e Demais Intervenientes 
 

OE07 Assegurar os direitos, liberdades e garantias da Pessoa Humana 
 

OE08 Promover e adequar respostas às necessidades e expetativas da Comunidade 
 

OE09 Promover e valorizar o trabalho em equipa e em parceria, incentivando a participação de todos os envolvidos 

 

E04 Sustentabilidade Financeira 
 

OE10 
Garantir o cumprimento das normas éticas e da Economia Social, assegurando a transparência, orientação para os 
resultados e a sustentabilidade 
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2. Recursos Humanos 

O Departamento de Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém integra os seguintes 

serviços:  

✓ Gestão de Recursos Humanos; 

✓ Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho em regime de prestação de serviços; 

✓ Gabinete Jurídico; 

✓ Gabinete de Formação Profissional e Projetos de Inovação. 

A equipa técnica do Departamento de Recursos Humanos caracteriza-se da seguinte forma:  

Equipa de Trabalho 

Categoria N.º de Trabalhadores Imputações 

Diretora Coordenadora 1 100% 

Técnica de Recursos Humanos 1 100% 

Jurista 1 100% 

Técnica Recursos Humanos (Área da Qualidade) 1 100% 

Técnica Área Sociais (Área da Formação e Projetos) 1 0% 

 

De referir que a equipa contou com menos um elemento ao longo do ano de 2019. 

Para assegurar a sua Missão a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, cumpre com as orientações legais 

dos protocolos de cooperação estabelecidos com a Segurança Social e com os Ministérios da Saúde e 

Educação que estipulam os rácios mínimos no que concerne ao número de pessoas e categorias profissionais 

a afetar a cada Resposta Social.  

Temos como principais parceiros o Centro de Emprego, o Centro de Formação Profissional, a empresa 

prestadora de serviço na área de Segurança e Saúde no Trabalho, a Segurança Social e Direção Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais. Relativamente aos principais stakeholders consideramos os nossos 

colaboradores e as entidades que oferecem benefícios aos trabalhadores e seus familiares através da 

celebração de protocolos e as entidades com as quais se celebram acordos de cooperação/parcerias e ainda 

os nossos fornecedores que nos apoiam em diferentes atividades ao longo do ano. 

Caracterização dos Recursos Humanos da Instituição 

Recursos Humanos 
2019 

Trabalhadores 

N.º de Colaboradores 
No Final do Período 266 

Média do Período 265 

Perfil Etário 

Menos de 25 anos 12 

Entre os 26 e 45 anos 108 

Entre os 46 e 65 anos 142 

Mais de 65 anos 4 

Idade Média 45 
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Recursos Humanos 
2019 

Trabalhadores 

Género 
Homens 30 

Mulheres 236 

Níveis de Habilitações 

Sem Escolaridade 1 

Ensino Básico 117 

Ensino Secundário 80 

Ensino Superior 68 

Contrato 

Termo Certo 1 

Termo Incerto 35 

Tempo Indeterminado 230 

 

Verifica-se uma média de 265 trabalhadores vinculados à Instituição com contrato de trabalho, sendo que 

destes, em média estão presentes a exercerem a sua atividade laboral 230 pessoas. A média de ausências 

mensais (considerando apenas as ausências do posto de trabalho iguais ou superiores a 30 dias) situa-se nos 

33 trabalhadores, sendo que atualmente há 36 trabalhadores com contrato a termo (35 a termo incerto e 1 

a termo certo), que substituem trabalhadores ausentes. 

2.2. Segurança e Saúde no Trabalho 

A área da saúde e segurança no trabalho existe em formato de serviço externo, monitorizado pelos 

profissionais deste departamento. Devido a existência de doenças profissionais no seio das equipas de 

trabalho é necessário avançar com um estudo ergonómico aos postos de trabalho. 

2.3. Gabinete Jurídico 

O apoio jurídico aos serviços da Misericórdia/ colaboradores de Santarém é reconhecido como uma mais-

valia, sobretudo no controlo e cumprimento das alterações legislativas. 

Ao longo de todo o ano vamos manter as atividades de monitorização dos instrumentos já produzidos e 

aprovados, nomeadamente os Regulamentos das Respostas Sociais/Serviços, do Compromisso e 

Regulamento conexos, entre outros documentos, bem como a monitorização das alterações legislativas nas 

mais variadas áreas jurídicas. 

2.4. Formação Interna e para o Exterior 

Em 1998, a Misericórdia de Santarém foi nomeada pelo INOFOR, entidade acreditada para ministrar ações 

de formação. 

 Em 2013, a Misericórdia de Santarém viu reconhecida pela Direção Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho (DGERT) a sua competência para formar quadros não superiores em diversas áreas:  

✓ Saúde e proteção social – serviços sociais; 

✓ Saúde e proteção social – serviços de apoio a crianças; 
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✓ Saúde e proteção social – trabalho social e orientação; 

✓ Serviços Pessoais – Serviços domésticos; 

✓ Serviços Segurança – Segurança e Higiene no Trabalho. 

Ser uma entidade formadora certificada significa que os seus procedimentos e práticas em matéria de 

formação profissional estão de acordo com um referencial de qualidade específico para a formação. 

A Misericórdia de Santarém necessita de dinamizar esta área por forma a contribuir mais significativamente 

para o cumprimento da obrigação legal que confere aos trabalhadores o direito a um mínimo de 40 horas de 

formação contínua por ano. 

Prevemos no próximo ano o retomar do incentivo à formação não só interna e também externa, 

nomeadamente no que diz respeito à formação quer na área comportamental, quer na área técnico-

profissional. 

As ações de formação previstas para 2020 resultam do diagnóstico de necessidades elaborado anualmente. 

Prevemos reforçar o modelo de formação em contexto de trabalho, permitindo assim que haja maior 

facilidade na frequência das ações por parte dos trabalhadores e também abrir a possibilidade de convidar 

profissionais de outras organizações à frequência deste modelo de formação que constituirá uma forma de 

divulgação da qualidade dos nossos serviços, bem como, dos nossos profissionais., reforçando assim a 

motivação destes e a coesão interna. 

A elaboração do estudo ergonómico aos postos de trabalho leva-nos a planificar ações de formação ao longo 

do ano que sejam promotoras de boas práticas em matéria de higiene e segurança de forma a também 

prevenirmos os acidentes de trabalho e para tal contamos também com a contribuição da equipa de 

reabilitação da Instituição. 

As questões associadas à importância no reforço da coesão interna remetem-nos para uma prática pouco 

cuidada no último ano, referimo-nos concretamente à importância dos projetos transnacionais, cuja mais-

valia, está evidenciada na continuidade de convites que nos são feitos por parte de parceiros estrangeiros 

para colaborarmos com eles. 

Ao longo dos anos trabalhadores de diferentes categoriais profissionais puderam deslocar-se a outros países, 

conhecer novas práticas e verificarem in loco a forma como os representantes da Misericórdia eram 

acolhidos e respeitados nas diferentes parcerias. Também ao acolhermos estes parceiros não só europeus (a 

India e o Senegal), divulgamos a nossa intervenção na Comunidade, envolvemos a nossa parceria local, 

difundimos a nossa cultura e promovemos o conhecimento e aquisição de produtos locais. 

Contudo, a nossa ação não se esgota nos projetos transnacionais, também é fundamental e propomo-nos a 

continuar e aumentar a pró-atividade na busca projetos financiados que possam atrair verbas para melhorias 
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na Instituição, envolvendo todos os profissionais de forma a encontrarmos através de pesquisa e formulação 

de candidaturas, respostas às necessidades verificadas e simultaneamente podermos testar novos modelos 

de intervenção promotores do aumento da motivação interna. 

Aguardamos respostas as candidaturas elaboradas no âmbito do Programa Portugal Inovação Social, e um 

Projeto Piloto na área do apoio a População Sem Abrigo e Refugiados, lembramos que na essência destes 

projetos estão o cumprimento das Obras de Misericórdia. 

Mais do que ambição trata-se de um planeamento a concretizar conforme atrás referimos. 

3. Áreas de Intervenção/Serviços 

Este é um Plano de Atividades que conforme referimos na introdução, é mobilizador não só das forças 

internas, mas simultaneamente apela a uma maior aproximação à Comunidade, por via da interpelação aos 

diferentes stakeholders. Mas afinal o que é que queremos? 

Dar a conhecer o que há a fazer na Misericórdia com propostas para a sua execução, conferindo contudo 

espaço de decisão aos novos Órgãos Sociais que possam integrar as suas propostas de trabalho para a 

Instituição cuja gestão tem o peso da responsabilidade de mais de 500 anos de intervenção. 

Ao longo destas páginas, procuraramos dar a conhecer as propostas das respostas sociais conforme as áreas 

plasmadas no atual organograma: 

✓ Infância/Juventude; 

✓ Anciania e Saúde; 

✓ Família/Comunidade. 

Na primeira área encontramos as seguintes respostas sociais: 

✓ Creche; 

✓ Pré-escolar;  

✓ Casa de Acolhimento – Lar dos Rapazes; 

✓ Centro de Acolhimento para Crianças em Risco – 1º Passo 

Da área a seguir referida, Anciania e Saúde, fazem parte as respostas sociais com maior número de clientes/ 

utentes: 

✓ Centro de Dia; 

✓ Serviço de Apoio Domiciliário; 

✓ Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, em Santarém e São Domingos (esta fruto de um Acordo 

de Gestão com Segurança Social). 

✓ Lar de Grandes Dependentes, onde ser insere o Centro de Acolhimento Temporário de Emergência 

para Idosos (com gestão de admissões da responsabilidade da Segurança Social). 
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Relembro que a partir de 1989, ano de início da revitalização da Misericórdia, as respostas sociais criadas 

foram fruto do diagnóstico de necessidades do Concelho/Região (caso do Lar de Acamados, o primeiro a abrir 

no distrito, hoje ERPI- Lar de Grandes Dependentes). 

Ouvimos a Comunidade, agimos em conformidade e chegámos ao dia de hoje a partir da abertura da última 

resposta, esta na área da Saúde, a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção, área 

que sempre esteve na essência da Misericórdia.  

Na área da Família /Comunidade, assinamos protocolo com a Segurança Social em 1996, ainda como 

entidade promotora do Rendimento Mínimo Garantido, hoje este protocolo transformou-se, e deu lugar à 

implementação da Medida de Rendimento Social de Inserção através de uma Equipa Protocolada para 

intervir no terreno. No entanto, é no Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS) que  está o cerne 

das Obras de Misericórdia, respondendo aos de maior dificuldade de integração, os que estão em situação 

de exclusão social, os que não têm sequer validação da sua identidade, onde é preciso ajudar a pensar a vida 

e saber viver com a frustração, a raiva, a resignação e, muito poucas vezes, com o sucesso. 

Mas a Misericórdia não se esgota nas suas respostas sociais, pois para estas funcionarem há serviços cujo 

funcionamento é transversal e estruturante para a Instituição caso da Cozinha, Aprovisionamento, 

Lavandaria, Transportes, Obras e Manutenção, bem como os Serviços Administrativos e Financeiros e a 

Gestão dos Recursos Humanos. 

Há ainda outra área que é simultaneamente um constrangimento e uma oportunidade, estamos a falar do 

Património, cuja gestão deve ser avaliada no atual contexto socioeconómico. Há que tomar medidas, 

algumas já iniciadas, e outras a aguardar decisões vindouras pois o futuro da Instituição não está 

exclusivamente nas mãos da Mesa Administrativa, mas de todos os que fazem parte da Irmandade que 

esperamos, no futuro, seja mais interventiva, mais desafiadora para que a vida da Misericórdia seja mais 

participada, pois falamos de um legado de grande responsabilidade, não só para os clientes/utentes, famílias, 

comunidade e ainda para as cerca de 260 pessoas que dão o seu melhor em cada dia de trabalho, referimo-

nos aos colaboradores da Misericórdia e aos voluntários que dão um reforço ao trabalho de cada um para o 

bem de Todos(as). 

Como dissemos no início, este é o tempo de planear o futuro, esperando ainda este ano a renovação da 

Certificação da Qualidade pelo referencial EQUASS, mantendo ainda a Certificação para Formação 

Profissional pela DGERT. 
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3.1. Área da Infância e Juventude 

3.1.1. Creche e Pré-Escolar “Os Amiguinhos” 

A Creche e o Pré-escolar são uma Resposta Social que pertence à área da Infância e Juventude da Santa Casa 

da Misericórdia de Santarém. 

O funcionamento destas respostas é de acordo com o calendário letivo. 

A Creche é composta por quatro salas de atividades, berçário, sala de 1 ano, sala Familiar e sala dos 2 anos. 

Atualmente tem a frequência de 53 crianças, com acordo de cooperação para 49 crianças. 

O Pré-escolar é composto por três salas, sala dos 3 anos, sala dos 4 anos e sala dos 5 anos. Tem neste 

momento a frequência de 61 crianças, sendo duas do Centro de Acolhimento, com acordo de cooperação 

para 58 crianças. 

Nesta Resposta Social temos ofertas de atividades extracurriculares, nomeadamente, Inglês, Histórias 

Dançadas, Yoga, Judo e Expressão Musical (á exceção do Inglês, todas as outras são suportadas pelas 

famílias). 

Temos como mais-valias, um horário de funcionamento adequado às necessidades das famílias, tendo sido 

alargado para as 12 horas diárias (abertura às 7.30 da manhã e fecho às 19.30 da tarde), assim como estarmos 

a funcionar durante todo ano, encerrando apenas uma semana no final do ano letivo para manutenção. 

Estamos a implementar o Processo de Certificação da Qualidade, temos parceria com instituições da área da 

Educação e colaboração como educadoras cooperantes da Escola Superior de Educação de Santarém (ESES), 

assim como parcerias e contactos com as instituições e serviços da Comunidade. 

Ao longo deste ano letivo iremos participar num projeto desenvolvido a nível nacional, “Heróis da Fruta”, 

cujo principal objetivo é a sensibilização para a alimentação saudável. Iremos também candidatar-nos a um 

projeto da Missão Continente, que este ano quer contribuir, a nível nacional para a prevenção da obesidade 

infantil. 

Temos planeadas várias atividades, entre elas, vendas temáticas, passeios e visitas dentro e fora do perímetro 

urbano, atividades para pais e famílias, participação em eventos de caracter social, como exemplo o Dia 

Nacional do Pijama. 

3.1.2. Centro de Acolhimento Temporário 1.º Passo e Lar dos Rapazes 

As respostas sociais da área de proteção à infância e juventude irão manter a sua adaptação aos desafios 

diários, continuando a aguardar a regulamentação da lei de promoção e proteção, promovendo um trabalho 

de qualidade junto das crianças /jovens acolhidos com base na sua dinâmica de funcionamento.  
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Para o ano de 2020, consideramos fundamental conseguir obter a Licença de Utilização, assim como a 

implementação das medidas de autoproteção, que nos permitirá futuramente poder concorrer a projetos 

que nos possibilitem receitas/investimentos sem aumento da despesa da Misericórdia. 

Encontram-se previstas adaptações aos espaços físicos, nomeadamente no ginásio, no atelier e na 

sala/laboratório de competências. É ainda necessário, de acordo com as recomendações da Segurança Social 

proceder à melhoria/reparação dos balneários do Lar dos Rapazes e do equipamento mobiliário.  

Efetuamos uma candidatura ao Portugal 2020 - Inovação Social e em Maio de 2019 o Projeto D’AR-TE 

mereceu financiamento no âmbito da Capacitação para o Investimento Social com o valor de 34.944,11 €, 

constituindo-nos como uma Iniciativa de Inovação e Empreendorismo Social (IEES). Estamos agora a aguardar 

eventual aprovação da medida de Parcerias para o Impacto (financiamento a 100% - 243.494,01€).  

Contudo, e caso não exista aprovação no âmbito da medida de Parcerias para o Impacto do Projeto D’AR-TE, 

estão previstas protocolos a realizar com diferentes parceiros que permitirão criar espaços/atividades, 

implementando alguns dos princípios subjacentes ao projeto. 

3.2. Área da Anciania 

3.2.1. Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário da Misericórdia de Santarém (SAD) é uma resposta social que tem as suas 

instalações no edifício sede da Instituição e funciona 365 dias por ano. 

O foco da nossa intervenção em SAD é o cliente/utente e as suas necessidades e expetativas. Estamos 

certificados na Gestão para a Qualidade de acordo com o referencial EQUASS. 

O SAD tem Acordo de Cooperação com a Segurança Social para 103 clientes/utentes e capacidade para 110 

clientes/utentes. No ano de 2019, o SAD, teve uma frequência média de 100 clientes/utentes, nos últimos 6 

meses tem mantido a frequência média de 103 clientes/utentes e atualmente tem lista de espera. 

Perspetivamos para 2020 a diversificação da prestação dos nossos serviços, de forma a responder às 

necessidades/expetativas das pessoas que solicitam a nossa intervenção.  

Iniciámos, em Novembro de 2019, um novo projeto de intervenção, com a implementação da entrega de 

jantares aos clientes/utentes SAD, em horas diferenciadas e com ementas diferenciadas, com a abrangência 

de 10 clientes/utentes. Perspetiva-se para o ano de 2020 o alargamento deste serviço, de diferenciação entre 

o almoço e os jantares, a um maior número de clientes/utentes SAD, com a aquisição de mais viaturas (já 

adquiridas), renovação de alguns equipamentos necessários para as refeições e a admissão de mais 

trabalhadores, para permitir que todos os trabalhadores do SAD, tenham dois descansos semanais. 
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No Serviço de Apoio Domiciliário o foco está na pessoa, detentora de direitos fundamentais, e isso implica 

uma gestão de qualidade, de forma a motivar e a envolver as pessoas, tendo como princípios orientadores 

de gestão, os valores institucionais. 

3.2.2. Centro de Dia 

É uma resposta social distinguida com a Certificação de Qualidade EQUASS.  

É desenvolvida em equipamento e consiste na prestação de um conjunto de serviços em horário diurno que 

contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar.   

Capacidade: 60 clientes 

Com acordo protocolado com a Segurança Social para 50 clientes. 

Mas em 2019, aumentámos a média do n.º de clientes para 54 (até outubro 2019), pelo que se perspetiva 

aumentar o n.º de vagas protocoladas com a Segurança Social. 

Funcionamento: Dias úteis, das 8h30m às 18h00m  

Serviços prestados: 

✓ Alimentação;   

✓ Cuidados de Higiene, Conforto e Imagem;   

✓ Tratamento de Roupas;   

✓ Apoio na Saúde;   

✓ Cuidados de Manutenção e Reabilitação; 

✓ Apoio na Preparação e Administração de Fármacos, quando prescritos;   

✓ Atividades de Animação;  

✓ Apoio na Aquisição de Bens;  

✓ Apoio Psicossocial;  

✓ Apoio Técnico e Administrativo;   

✓ Transporte: União de Juntas de Freguesias da Cidade de Santarém, Vale de Santarém e Póvoa da 

Isenta. 

É objetivo para 2020, o Centro de Dia continuar potenciar e estimular o envelhecimento ativo com o 

desenvolvimento das atividades de animação e estimulação. Assim, as atividades de animação e estimulação 

proporcionam o relacionamento interpessoal, a valorização da pessoa idosa, o desenvolvimento da 

motricidade fina, da precisão manual e da coordenação psicomotora. Este projeto providencia o contacto 

com a comunidade, através de atividades intergeracionais, ações pontuais em instituições/organismos 

culturais e atividades inseridas em programas de pesquisa e desenvolvimento para fins científicos. 
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O plano individual de cada cliente compreende a identificação das expetativas, gostos pessoais, capacidades 

e necessidades ao nível atividades de vida diária, para efeitos de melhoria da qualidade de vida. Este trabalho 

envolve diretamente o cliente com a equipa multidisciplinar e perspetiva uma resposta direcionada a cada 

indivíduo, segundo as necessidades e expetativas de cada um. 

Contamos com o apoio da Equipa de Enfermagem da Instituição, uma enfermeira, uma manhã por semana. 

Está assumido pela diretora técnica da resposta social prescindir de uma das animadoras culturais, após 

reforma de uma das duas. Pois, foi proposto e aceite a integração de uma técnica psicomotricista que 

responde à necessidade de apoio específico na dependência dos n/ clientes (50% com dependência 

moderada a total) e ao apoio técnico para o desenvolvimento dos planos individuais. 

Em termos da prestação de cuidados de Manutenção e Reabilitação na área da fisioterapia, em 2020 

perspetivamos a sua prestação em Centro de Recursos. 

Perspetiva-se a valorização da resposta social com aquisição de mobiliário novo, remodelação de uma das 

salas de atividades… e adequação o mais possível dos serviços às necessidades das pessoas. 

3.2.3. ERPI – Santarém 

A ERPI - Santarém é uma resposta social desenvolvida em equipamento coletivo, onde são prestados 

cuidados de apoio social e saúde de carácter permanente, com acordo de cooperação 31 utentes e 

frequência média do mesmo número. 

Esta resposta quiçá seja uma das que apresenta maiores constrangimentos quer no presente quer na 

projeção do futuro, pois situa-se no 3º piso do edifício Sede e cujos quartos não estão adequados à legislação 

em vigor, contudo isto remete-nos para dificuldades estruturais de difícil solução o que significa que o 

planeamento de atividades para 2020 não vai ser diferente do apresentado em 2019, manteremos o 

investimento na reabilitação e aumento da qualidade de vida dos clientes/utentes através da intervenção de 

profissionais da área. 

3.2.4. ERPI – São Domingos 

A ERPI - São Domingos é uma resposta social desenvolvida em equipamento coletivo, onde são prestadas 

atividades de apoio social de carácter permanente, tendo sido assinado em Dezembro de 2013 o Acordo de 

Gestão e Cooperação entre O CDSSS e a SCMSTR. 

A ERPI - São Domingos tem capacidade para 67 clientes/utentes. O Acordo de Cooperação estabelecido entre 

a SCMSTR e a Segurança Social abrange os 65 utentes, sendo que destas, 16 são cativas para a Segurança 

Social. 

Objetivos 
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A ERPI – São Domingos tem como objetivos: 

✓ Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; 

✓ Combater as situações de abandono e de isolamento; 

✓ Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento; 

✓ Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar; 

✓ Promover a integração social; 

✓ Apoiar idosos temporariamente, para férias e descanso das respetivas famílias. 

Horário e dinâmica de funcionamento 

✓ A ERPI - São Domingos presta apoio 24h por dia, 365 dias por ano. 

✓ As refeições são servidas no seguinte horário:  

✓ Pequeno-almoço: 09h00 

✓ Almoço: 12h30 

✓ Lanche: 16h 

✓ Jantar: 19h  

✓ Ceia: 22h00   

✓ As visitas são diárias e de acordo com o seguinte horário:  

✓ Visitas: 15h – 18h 

Equipa Multidisciplinar 

Relativamente à equipa de trabalho, a ERPI de São Domingos tem uma equipa multidisciplinar com os 

seguintes profissionais: 

Equipa de Trabalho 

Categoria N.º de Trabalhadores Imputações 

Diretora Técnica 1 100% 

Animadora Sócio Cultural 1 100% 

Fisioterapeuta 1 90% 

Enfermeiro 3 100% 

Auxiliar de Acão Médica I 18 100% 

Encarregado Geral 1 100% 

Auxiliar de Serviços Gerais I 8 100% 

Serviços prestados e atividades desenvolvidas 

✓ Alojamento 

✓ Alimentação 

✓ Cuidados de Higiene Pessoal 

✓ Tratamento de roupa 

✓ Cuidados médicos, de enfermagem e reabilitação 

✓ Administração de fármacos 
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✓ Cuidados estéticos 

✓ Higienização de espaços 

✓ Atividades de animação 

✓ Apoio religioso 

✓ Apoio Psicossocial 

✓ Apoio administrativo 

✓ Transporte – acompanhamento a consultas e exames complementares de diagnóstico 

3.2.5. ERPI – Lar de Grandes Dependentes 

O Lar de Grandes Dependentes, a funcionar desde 1990 é uma resposta social atípica em equipamento 

coletivo, que se caracteriza pela prestação de serviços permanentes, humanizados e adequados à 

problemática específica de cada utente, através de respostas integradas e articuladas. 

Tem capacidade para 50 pessoas ao abrigo do acordo de cooperação com a segurança social e uma 

frequência media anual à sua capacidade. 

Porque é que nos diferenciamos? Pela humanização e qualidade dos serviços, sempre centrados na Pessoa, 

avaliando desejos, expetativas e dando-lhes cobertura. 

Temos dificuldades, que transformamos em oportunidades e para 2020 temos já pronto um projeto de 

arquitetura aprovado pelos diferentes serviços, para uma candidatura ao Programa PARES (pois os fundos 

da Misericórdia não são suficientes para a envergadura do projeto em causa) de remodelação/adequação 

das atuais instalações. Neste projeto está plasmado, não só o cumprimento da lei, mas também o conforto 

e a adaptação aos desejos expressos pelos diferentes intervenientes ao longo dos anos, bem como uma 

reorganização de espaço promotora de maior qualidade e condições de trabalho para os prestadores de 

cuidados. 

2020 é um ano que ansiamos com esperança, mas também com responsabilidade, pois um projeto desta 

envergadura vai exigir muita colaboração e compreensão de todos os intervenientes, não esmorecemos no 

nosso impulso de servir uma instituição que já existe há mais de 500 anos. As dificuldades e exigências do 

tempo que atravessamos só nos devem trazer motivação para as superarmos, deixando aos vindouros mais 

e melhor do que encontrámos. 

Estamos certos, porém, que com a ajuda de todos conseguiremos construir um serviço modelar com 

caraterísticas que nos voltem a colocar na linha da 1ª escolha, quando se trata de reabilitar, cuidar e 

acompanhar Pessoas e Famílias nos processos de doenças terminais. 

3.3. Área da Saúde 

3.3.1. Unidade de Cuidados Continuados 
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A Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção “Hospital de Jesus Cristo”, com 

número de contrato é o L.M.L.11.06.0008, é uma Unidade de Internamento de carácter temporário ou 

permanente, com prestação de apoio social e cuidados de saúde de recuperação, reabilitação, manutenção 

e reinserção, a pessoas com doenças crónicas, com diferentes níveis de dependência e que não reúnam 

condições para serem cuidadas no domicílio, promovendo ainda ao longo do ano períodos para “Descanso 

do Cuidador”. 

A gestão das admissões dos utentes é da responsabilidade exclusiva da Equipa de Coordenação Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo.  

Tem capacidade para 21 utentes, com um número médio de frequência de 99,17% e presta os seguintes 

serviços: Atividades de manutenção e de estimulação; Cuidados de enfermagem diários; Cuidados médicos; 

Prescrição e administração de fármacos; Controlo fisiátrico periódico; Cuidados de fisioterapia e de terapia 

ocupacional; Apoio no desempenho de todas as atividades da vida diária; Apoio psicossocial; Higiene, 

conforto e alimentação; Preparação da alta e respetivo encaminhamento. 

Tem como objetivos principais para o próximo ano, a criação de camas privadas (2), que assegurem a 

sustentabilidade desta resposta, a renovação de alguns equipamentos/materiais que se encontram 

danificados e a estabilização do quadro de pessoal. 

3.4. Área da Família e Comunidade 

3.4.1. Rendimento Social de Inserção 

A Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento em RSI foi constituída em Setembro de 2005, em virtude do 

protocolo celebrado entre o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia 

de Santarém, ao abrigo do Artigo 37º da Lei nº 13/2003 de 21 de Maio. A constituição inicial da Equipa era 

de uma Assistente Social e uma Educadora Social, protocolo que, em Setembro de 2007, foi renovado com o 

reforço da equipa técnica, passando a existir também um Psicólogo e três Ajudantes Familiares. 

É um apoio destinado a pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, sendo constituído por: 

✓ Uma prestação em dinheiro, e; 

✓ Um contrato de inserção. 

Nesta medida enquadram-se as pessoas ou famílias que necessitam de apoio para melhorar a sua integração 

social e profissional, que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade e que cumpram as demais 

condições de atribuição. 

A área geográfica de intervenção desta equipa divide-se entre o meio rural e urbano: São Nicolau e São 

Salvador que fazem parte da União de Freguesias da Cidade de Santarém,  Marvila, Sta. Iria da Ribeira São 

Salvador e São Nicolau, e a Freguesia rural do Vale de Santarém, Almoster e Póvoa da Isenta. A equipa tem 
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em protocolo 185 famílias e a sua coordenação/orientação depende do serviço do Centro Distrital da 

Segurança Social. 

3.4.2. Centro de Atendimento e Acolhimento Social – Novo Rumo (CAAS) 

O CAAS é uma Resposta Social na área da Família e Comunidade e que foi criada em 1995 e com um Acordo 

Atípico com a Segurança Social. 

A necessidade desta Resposta esteve associada à procura de determinados recursos (alojamento, 

alimentação e balneário) por parte de um público mais vulnerável e em situação de risco e/ ou exclusão 

social. 

 A maioria das situações/ problemáticas estão associadas ao consumo de substâncias psicoativas e/ou álcool 

e consequentemente, outras problemáticas transversais, como a ausência de suporte familiar e/ou rutura 

familiar, desemprego, situação de sem abrigo ou habitação precária, entre outras. 

O Diagnóstico Social do Concelho identificou a necessidade de haver uma resposta para este tipo de 

população contudo há que ter em conta uma metodologia de trabalho de proximidade concertada com 

alguns serviços da Comunidade, que desenvolvem atividade em áreas significativas e com os quais é 

fundamental a cooperação para obtenção de melhores resultados. 

A maior parte destas pessoas passaram por diversos contextos de intervenção e projetos, que não 

decorreram da forma esperada, em parte pelas suas fragilidades internas, mas por outro lado, pelas 

fragilidades externas, nomeadamente, contextos de trabalho pouco protegidos/ acompanhados que 

permitissem uma maior organização, os baixos salários, a ausência de suporte familiar, o valor do 

arrendamento urbano, entre outras. 

Ao longo dos vinte anos de intervenção fomos verificando diversas mudanças, quer no perfil dos utentes, 

quer nas suas necessidades e nas problemáticas por estes apresentadas, quer nos serviços prestados na 

Comunidade e ainda nas dinâmicas relacionais do trabalho em rede. 

Estas mudanças têm exigido ajustes e alterações no funcionamento e dinâmicas da Resposta, de forma a 

conseguirmos manter a eficácia face às necessidades e com vista a cumprir o objetivo geral desta, que visa a 

criação de um contexto facilitador às mudanças de cada pessoa e que lhes permita ter as condições 

necessárias com vista à sua (re) integração social. 

Para além do ajustamento no funcionamento da Resposta, promovemos e coordenamos dois projetos na 

área da reinserção social de pessoas com problemáticas associadas aos consumos de substâncias e álcool, 

com o objetivo de dinamizar atividades ocupacionais, voluntariado, grupos de encontro, ateliers de arte 

terapia e outras atividades que promovam a capacitação dos utentes em diferentes áreas e desta forma 

desenvolvam ou reativem outras competências. 
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Como identificamos anteriormente, o perfil dos utentes tem sofrido  alterações, nomeadamente, deixamos 

de ter utentes com uma situação mais organizada e passamos a ter utentes com comportamentos mais 

desorganizados, associados a outras complexidades e que nos trazem outros desafios. 

Para além desta dificuldade há por parte da Comunidade onde estamos integrados uma mobilização de vários 

recursos, o que acaba por provocar uma maior dispersão e constrangimento, nomeadamente, associado às 

falhas de comunicação e articulação entre serviços. 

Em simultâneo com estas dificuldades verificamos que a população atualmente apoiada apresenta outras 

necessidades o que nos impele, ao repensar e reorganizar dos recursos existentes. 

Esta restruturação não passa apenas por uma mudança no espaço físico, mas passa pelo repensar das 

atividades, a formação e a supervisão da equipa, a redefinição dos objetivos, processos e outra 

documentação inerente à manutenção da Resposta e por ultimo e talvez o mais importante, o conseguirmos 

responsabilizar e envolver as pessoas no seu processo de mudança. 

As atividades que apresentamos no Plano para o próximo ano são o resultado da reflexão e da reestruturação 

que achamos pertinente implementar com vista à obtenção de melhores resultados na intervenção. 

3.4.3. Voluntariado 

A diversidade de contextos assim como as crescentes assimetrias sociais têm mobilizado novos atores a 

desempenhar e a desenvolver novos papéis, com o objetivo de minimizar algumas situações de maior 

fragilidade social e por outro lado, dinamizar novas respostas face às necessidades emergentes. 

O exercício do Voluntariado é um exemplo muito visível dessa manifestação social, que é espelhada num 

crescente número de projetos, dinâmicas e que abrange diferentes faixas etárias, áreas de intervenção e 

contextos. 

A Misericórdia de Santarém tem vindo ao longo dos anos a manter um grupo de voluntários, que têm apoiado 

e cooperado em diferentes ações, atividades e projetos, de acordo com as necessidades sentidas pelos 

diferentes interlocutores e de acordo com as motivações e expectativas dos elementos que se propõem a 

realizar voluntariado. 

A gestão/ acompanhamento dos voluntários tem exigido à Misericórdia um ajustamento no recrutamento/ 

seleção dos seus voluntários, na definição dos programas, no acompanhamento dos voluntários e na criação 

de novos projetos que possam ser desafiantes. 

Com vista a responder a estes desafios temos alterado algumas dinâmicas no funcionamento do 

voluntariado, nomeadamente, o envolvimento e a participação de vários intervenientes na definição dos 
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programas de voluntariado, uma maior responsabilização no seu acompanhamento integração, de modo a 

facilitar a compreensão e funcionamento das dinâmicas Institucionais. 

As dificuldades no voluntariado Institucional são mais evidentes no recrutamento/seleção destes, 

nomeadamente, porque não existe um número suficiente, que permita ter um processo organizado nesta 

área. Verificamos ainda que os voluntários mais jovens são em menor número assim como a sua retenção a 

médio/longo prazo, apesar dos esforços Institucionais. E por último identificamos uma menor participação 

dos voluntários em atividades transversais a toda a Instituição. 

Com o objetivo de colmatar alguns destes constrangimentos estão elencadas no Plano de Atividades de 2020, 

a necessidade de reformulação dos programas de voluntariado; o processo de integração de voluntários mais 

jovens, a criação de projetos de cooperação com os polos do ensino superior e universitário da Cidade, a 

continuidade das ações organizadas no âmbito do convívio e proximidade entre os diferentes elementos do 

grupo e outras ações dinamizadas pelo grupo, assim como a necessidade de darmos continuidade à formação 

deste grupo com o objetivo de alargar e reforçar o seu conhecimento. 

Reconhecemos a importância do trabalho desenvolvido pelo grupo de Voluntários e a mais-valia da 

complementaridade das suas ações que contribuem para a melhoria na qualidade de Vida das Pessoas que 

apoiamos. 

3.5. Equipa de Reabilitação e Animação 

Na Misericórdia de Santarém, existe uma equipa de Reabilitação e de Animação composta por diversos 

elementos, 1 Terapeuta Ocupacional, 2 Psicomotricistas, 3 Fisioterapeutas (1 em part-time, 1 regime de 

prestação de serviços e 1 a tempo inteiro) e 3 Animadoras. Por norma o seu foco de atuação é na área da 

Anciania/Saúde, onde promovem atividades para os diversos utentes/familiares/colaboradores dependendo 

dos objetivos traçados. De acordo com o tipo de atividades propostas os diferentes técnicos reúnem e 

mobilizam o necessário para concretizar e dinamizar da melhor forma possível. Estas estão descritas nos 

Planos de Atividades. 

Para 2020 propomos aumentar o envolvimento e participação dos familiares dos clientes/utentes e o 

apoio/formação em contexto de trabalho aos restantes profissionais da Instituição por forma a melhorar a 

qualidade dos serviços prestados num contexto mais facilitador. 

3.6. Nutrição e Alimentação 

O fornecimento das refeições aos clientes/utentes da Santa Casa da Misericórdia de Santarém é da 

responsabilidade do Serviço de Nutrição e Alimentação sendo dotado de um quadro de pessoal próprio. 

O Serviço de Nutrição e Alimentação tem por missão garantir o fornecimento de refeições equilibradas, sob 

o ponto de vista nutricional, seguras do ponto de vista microbiológico e adequadas à situação clínica dos 
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clientes/utentes, tendo em vista objetivos profiláticos, terapêuticos e de qualidade. Este serviço integra as 

áreas da nutrição clínica, nutrição comunitária e alimentação coletiva.  

O sistema de produção e distribuição das refeições é centralizado e faz-se pelo sistema a quente, fornecendo 

a alimentação para os clientes/utentes das várias respostas sociais/serviço da SCMS e para outras instituições 

através do sistema de catering, que pretendemos melhorar durante o próximo ano. 

Manteremos o respeito pelos hábitos alimentares da nossa população, contudo continuaremos a envolver a 

Comunidade, nomeadamente “Chefes” de renome para colaborarem connosco, não só para motivar a equipa 

do serviço de nutrição como também aprendermos técnicas e práticas mais atuais, mantendo o cumprimento 

do nosso objetivo que assenta numa alimentação saudável e diversificada. 

3.7. Transportes 

A Misericórdia possui uma frota automóvel que na sua maioria está desgastada, não exclusivamente pelo 

número de quilómetros percorridos mas pela utilização que lhe é dada (rotatividade dos condutores), difíceis 

acessibilidades em locais onde prestamos serviços e ainda verificamos um aumento de solicitações para 

deslocação quer a serviços médicos e hospitalares no exterior (muitos de carater de urgência, portanto sem 

programação) e ainda as deslocações aos tribunais detentores dos processos de proteção e promoção das 

crianças/jovens do Lar dos Rapazes e CAT 1.º Passo. 

Por decisão da Mesa Administrativa foram adquiridas recentemente, pelo sistema de aluguer de renting, 3 

viaturas de 3 lugares, contudo foram ainda adquiridas em 2019 mais 2 viaturas, pois há necessidade de enviar 

para abate 2 das que reúnem menos condições de utilização/segurança e cujos custos de manutenção são 

muito elevados. 

Durante o próximo ano há ainda que promover a atualização da formação dos motoristas na área do 

transporte coletivo de crianças.  

Propomos que ao longo do ano seja avaliada a pertinência da manutenção do transporte de idosos com 

utilização do veículo de 19 lugares, tendo em atenção as acessibilidades e as especificidades dos locais de 

residência dos clientes/ utentes e das exigências legais a que este tipo de veículos está sujeito, dificultando 

ainda a substituição dos profissionais com habilitações específicas. 

3.8. Lavandaria 

A lavandaria da Misericórdia tem um volume de trabalho que em média higieniza mensalmente cerca de 

14000 kg de roupa. 

Apesar dos esforços feitos até agora na conservação e atualização de equipamentos, há necessidade de rever 

o funcionamento e equipamento para adequar aos procedimentos do processo de controlo de infeção. 
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3.9. Obras e Manutenção 

Na equipa de Obras e Manutenção tem-se verificado desde 10/2017, a ausência por baixa médica sem 

substituição do responsável deste departamento, o que se tem vindo a constatar como um constrangimento 

que deve ser ultrapassado, com a contratação de um técnico nesta área a partir de janeiro de 2020. 

Esta equipa não só tem ao longo do ano de desenvolver trabalhos de conservação e limpeza (interior e 

exterior da Misericórdia) quer do edificado quer de espaços exteriores. 

Atualmente a equipa é constituída por 3 profissionais, pois para além da ausência do responsável em 2018, 

saiu por vontade própria outro elemento da referida equipa também sem substituição, o que limita 

determinadas intervenções que exijam carta de condução, pois só um dos elementos é detentor desta. 

A Misericórdia para além de deter um património diversificado, deslocalizado da sede, este tem ainda como 

caraterística a antiguidade e no caso dos equipamentos a grande utilização destes (nem sempre a mais 

cuidada) o que contribui para aumentar as dificuldades de resposta em tempo considerado útil. 

Ao longo do ano prevemos as atividades de limpeza, manutenção, conservação e ainda a resposta às 

situações consideradas como de intervenção urgente. 

3.10. Centro de Apoio a Peregrinos 

Após as obras de remodelação que sofreu durante o ano de 2019, prevemos para 2020 a manutenção do 

modelo de acolhimento mas propomos aumentar a interação entre os peregrinos (de todas as partes do 

mundo) e a Misericórdia, nomeadamente através da criação e divulgação de um sistema que fomente o 

conhecimento da Instituição, suas respostas, quer sociais, quer culturais e artísticas. 

3.11. Centro de Recursos 

Este foi um serviço que resultou do apoio do projeto CLDS 3G, propomos aumentar a sua divulgação na 

comunidade e aumentar os protocolos de utilização dos espaços/especialidades de forma a aumentar a sua 

rentabilidade. 

3.12. Residências de Estudantes 

Fruto de um protocolo com o ISLA – Santarém em 2019, remodelamos e adequamos instalações devolutas 

do 1º andar e rés-do-chão do edifício onde funcionava o antigo Laboratório do Hospital Distrital de Santarém.      

Prevemos a continuidade do acolhimento aos estudantes guineenses através da manutenção do referido 

protocolo. 

As instalações sitas no n.º 2 do Largo Cândido dos Reis, foram remodeladas e adequadas a acolher 

estudantes/jovens quer da comunidade, quer dos jovens em condições de autonomia ex-educandos do Lar 

dos Rapazes. 
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Prevemos que estas instalações possam ser utilizadas no âmbito de eventual protocolo com a CPCJ para 

jovens cuja Medida aplicada seja a de autonomia de vida. 

3.13. Encadernação 

Este serviço constitui-se como um desafio à capacidade de decisão sobre o seu futuro. O objeto para o qual 

foi criado deixou de existir, os equipamentos utilizados encontram-se envelhecidos e desajustados da atual 

procura nesta área. Produzimos um serviço caro, apesar de diferenciador na Comunidade, as instalações 

exigem intervenção de fundo, os trabalhadores atuais são 2, estando uma de baixa médica prolongada, desde 

outubro de 2018 (doença profissional). Nos últimos anos a produção não cobre os custos de funcionamento. 

4. Conclusão 

Ao longo das páginas anteriores, foi possível darmos a conhecer os objetivos que nos propomos alcançar e 

cuja exequibilidade envolve a participação de Todos/as. 

Registamos as mudanças que se perspetivam., as atualizações a fazer, os projetos a desenvolver e outros que 

aguardam resposta das entidades competentes para tal e cuja aprovação ou não tem forte impacto na 

Misericórdia. 

Queremos uma Instituição que continue a ser a primeira escolha para quem nos procura e que satisfaça as 

suas expectativas, esperamos o ano de 2020 com uma oportunidade de melhoria das áreas identificadas 

como mais vulneráveis
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Anexo – Objetivos Gerais 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo Total 
Previsto 

Responsável 
→ JA

N
 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Disseminar, implementar e 
monitorizar o processo de 
qualidade na SCMS  

Reunião com dirigentes                             
Número de reuniões 
realizadas vs planeadas 

Reunião Quadrimestral Dirigentes   Coordenação/Qualidade 

Reunião com Directores 
Técnicos/ Responsáveis de 
serviços 

                            
Número de reuniões 
realizadas vs planeadas 

Reunião Trimestral 
Directores Técnicos/ 

Responsáveis de 
serviços 

  Coordenação/Qualidade 

Reunião com Trabalhadores                             
Número de reuniões 
realizadas vs planeadas 

Reunião Semestral por 
serviço 

Trabalhadores   
Direções técnicas/ 

Responsáveis de serviço 

Auditorias internas ao 
referencial EQUASS  

                            

Auditorias realizadas vs 
planeadas 
75% de conformidades por 
área/serviço 

1 auditoria a cada 
semestre por área e 

serviço 
Áreas e serviço   Qualidade 

Respeitar o referencial EQUASS 

Monitorizar os 
procedimentos e documentos 
exigidos pelo referencial 
EQUASS  

                            Relatório da auditoria interna 10% não conformidades Trabalhadores   
Diretoras Técnicas/ 

Qualidade/Coordenação 
Geral 

Revisão do funcionamento do 
CAAS em colaboração com o 
Instituto da Segurança Social 

Adequação da resposta social                             N.º reclamações 
Aumento da satisfação 

dos clientes 
Comunidade   

Diretora Técnica; 
Coordenação Geral 

Respeitar o referencial de 
Qualidade DGERT 

Monitorizar os 
procedimentos e documentos 
exigidos pelo referencial de 
Qualidade da DGERT no 
âmbito da gestão de 
Formação Interna 

                            
Relatórios finais de avaliação 
da formação contantes nos 
dossiês Técnico-pedagógicos 

0 não conformidades 
Equipa Técnico 

Pedagógico 
  

Coordenador pedagógico e 
gestor da formação 

Implementar formação em 
contexto de trabalho e e-
learning 

                            
N.º ações de formação 
realizadas/planeadas 

Pelo menos 3 ações Trabalhadores   
Gestor e Coordenador 

Pedagógico de Formação 

Disseminar, implementar e 
monitorizar o processo de 
proteção de dados na SCMS  

Contratar um consultor 
externo/DPO 

                            Celebração do contrato 
Contrato de prestação de 

serviços 
Stakeholders   

Mesa Administrativa; 
Recursos Humanos 

Consultadoria/formação                             
Número de ações de 
consultadoria/formação 
realizadas vs planeadas 

6 ações  
Mesa Administrativa; 

Trabalhadores 
  Consultor/DPO 

Auditorias externas                             
Auditorias realizadas vs 
planeadas 
N.º de não conformidades 

1 a cada semestre; 50% 
(não conformidades) 

Mesa Administrativa; 
Trabalhadores 

  Consultor/DPO 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo Total 
Previsto 

Responsável 
→ JA

N
 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

Atualizar o organograma 

Restruturar o organograma 
em função das relações 
hierárquica entre as 
diferentes áreas e uma clara 
identificação do responsável 
por cada área/serviço 

                            
Aprovação da nova versão do 
organograma pela Mesa 
Administrativa 

Publicar novo 
organograma 

Stakeholders   
Equipa de Gestão e Mesa 

Administrativa 

O
E0

2
 

Obtenção das licenças de 
utilização e funcionamento 

Criar condições para obtenção 
das licenças de utilização e 
funcionamento (plantas de 
emergência, do saneamento, 
da rede elétrica, etc.) 

                            
Licenciamento das Respostas 
Sociais/ Serviços 

Obter as licenças de 
utilização até final de 

2020 
Stakeholders   

Diretoras Técnicas; Mesa 
Administrativa 

Divulgar as boas práticas de 
segurança e saúde no trabalho  

Ações de sensibilização e 
distribuição de material 
didático 

                            Nº de ações de sensibilização 4 ações de sensibilização Trabalhadores   
Equipa RH/empresa 

prestadora de serviços 

O
E0

3
 

Promover relacionamento 
institucional construtivo com 
os parceiros com impacto e 
criação de valor 

Avaliação pelos parceiros das 
parcerias estabelecidas 

                            N.º de parcerias avaliadas 
Avaliar todas as parcerias 

ativas 
Parceiros   

Coordenação Geral e 
Qualidade 

Alargar a rede de parceiros Estabelecer novas parcerias                             
N.º de protocolos de 
colaboração estabelecidos 

5 novas parcerias Stakeholders   Coordenação Geral 

O
E0

4
 

Aproximação à Irmandade 

Envio da Newsletter aos 
irmãos via e-mail 

                            % de e-mails enviados 
Enviar a newsletter a 
todos os irmãos que 

disponibilizem o e-mail 
Irmãos    SAF 

Disponibilizar a possibilidade 
de publicação de artigos na 
newsletter  

                            
Número de artigos 
produzidos vs publicadas  

2 artigos por edição Irmãos    SAF 

Promover atividades de 
reforço da coesão e motivação 
internas 

Caminhada/festa da 
Amizade/feira de Outono 

                            N.º de participantes 
Pelo menos 50 
participantes 

Stakeholders   Comissão organizadora 

Promover ações de angariação 
de fundos 

Realizar ações de 
crowdfunding (angariação de 
fundos) 

                            N.º de ações realizadas 4 ações Stakeholders   Coordenação Geral 

O
E0

5
 

Melhorar o circuito de 
comunicação Interna e externa  

Adquirir e implementar o 
programa de gestão 
documental 

                            Cumprimento do prazo 
Aquisição e 

implementação no 1.º 
trimestre de 2020 

Trabalhadores   SAF e TIC 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo Total 
Previsto 

Responsável 
→ JA

N
 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

Atualizar/ modernizar o site 
da SCMS 

                            Cumprimento do prazo 
Atualização do site no 1.º 

semestre de 2020 
Stakeholders   TIC 

O
E0

6
 

Reter trabalhadores na 
Instituição 

Atualizar os vencimentos dos 
trabalhadores com 
vencimentos acima do Salário 
Mínimo Nacional de acordo 
com a taxa de inflação de 
2019 

                            

% dos trabalhadores com 
vencimento acima do salário 
Mínimo nacional com o 
vencimento atualizado à taxa 
da inflação de 2019 

100% dos trabalhadores 
com vencimento acima 

do salário Mínimo 
nacional com o 

vencimento atualizado à 
taxa da inflação de 2019 

Trabalhadores com 
vencimento acima 
do salário Mínimo 

nacional  

  Equipa RH e SAF 

Aumentar o nível de motivação 
dos trabalhadores do quadro 

Atualização dos índices de 
vencimento com vencimento 
igual ao Salário Mínimo 
Nacional (progressão 
horizontal de 5 em 5 anos) 

                            

% dos trabalhadores com 
atualização do vencimento de 
acordo com a atualização dos 
índices (progressão horizontal 
de 5 em 5 anos) 

100% dos trabalhadores 
com atualização do 

vencimento de acordo 
com a atualização dos 

índices (progressão 
horizontal de 5 em 5 

anos) 

Trabalhadores com 
vencimento igual ao 

salário mínimo 
nacional 

  Equipa RH e SAF 

Avaliar a cultura e o clima 
organizacional na SCMS 

Aplicar questionário de clima 
e cultura organizacional 

                            
Relatório de cultura e clima da 
organização 

Caracterização da cultura 
e clima da SCMS 

Trabalhadores   Equipa RH 

Melhorar a divulgação das 
ofertas de trabalho 

Criar e gerir o Linkedin da 
SCMS 

                            N.º candidaturas 
Por cada oferta pelo 

menos 6 candidaturas 
Comunidade   Equipa RH/TIC 

Uniformização de 
procedimentos na área de 
Recursos Humanos 

Elaborar um manual de 
procedimentos de Recursos 
Humanos 

                            Manual de procedimentos 
Aprovação do manual de 

procedimentos 
Trabalhadores   Equipa de RH 

O
E0

8
  

Conservação e manutenção do 
património urbano 

Arranjo do telhado da casa da 
Rua Fernando Pessoa Nº 8 

                            Contrato de arrendamento 
Arrendar casa a partir de 

julho de 2020 
Comunidade   

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

Arranjo dos esgotos que 
servem a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro  

                            Conclusão da obra 
Arranjo dos esgotos até 

janeiro de 2020 
Comunidade   

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

Construir as acessibilidades 
que unem os Serviços 
Administrativos às Respostas 
Sociais  

                            Conclusão da obra 
Construir as 

acessibilidades até 
janeiro de 2020 

Comunidade   
Mesa 

Administrativa/Coordenação 
Geral 

Arranjo do telhado das 
instalações dos Serviços 
Administrativos  

                            Conclusão da obra 
Arranjo do telhado até 

setembro 2020 
Comunidade   

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

Obras de melhoria da 
lavandaria para implementar 
o circuito de controlo da 
infecção 

                            Conclusão da obra 
Obras até Dezembro de 

2020 
Trabalhadores; 

clientes/utentes 
  

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo Total 
Previsto 

Responsável 
→ JA

N
 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

Adequação da rede elétrica                             Conclusão da obra 
Obras até Dezembro de 

2020 
Trabalhadores; 

clientes/utentes 
  

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

Alteração do sistema de 
climatização interna 

                            Conclusão da obra 
Obras até Dezembro de 

2020 
Trabalhadores; 

clientes/utentes 
  

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

O
E0

8
  

Reabrir a Capela Dourada ao 
público 

Conservação e restauro das 
telas, molduras e estátuas e 
retábulos/madeiras da Capela 
Dourada 

                            
Cumprimento do prazo de 
reabertura da capela 

Reabertura ao público da 
Capela Dourada até 

junho de 2020 
Comunidade 

nvestimento 
de 

159.758,15€ 

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

Conservação e manutenção do 
parque informático 

Aquisição de equipamento 
informático 

                            N.º de equipamentos 
Substituir 6 

equipamentos obsoletos 
Trabalhadores 

Investimento 
de 3.000€ 

TIC 

Modernização/adequação das 
respostas sociais  

Aquisição de equipamento 
informático e mobiliário para 
o Centro de Dia 

                            Taxa da satisfação 
Aumentar a satisfação 
dos clientes/utentes e 

trabalhadores 

Trabalhadores; 
clientes/utentes 

Investimento 
de 1.000€ 

Diretora Técnica; SAF 

Aquisição plataforma 
elevatória e 3 camas eléctricas 
para a ERPI-SD 

                            
N.º de equipamentos 
adquiridos 

Aquisição de 3 camas e 1 
plataforma elevatória 

Trabalhadores; 
clientes/utentes 

Investimento 
de 12.500€ 

Diretora Técnica; SAF 

Aquisição de 18 colchões e 6 
colchões de pressão alternada 
para ERPI - LGD 

                            
N.º de equipamentos 
adquiridos 

Aquisição 18 colchões e 6 
colchões de pressão 

alternada 

Trabalhadores; 
clientes/utentes 

Investimento 
de 3.800€ 

Diretora Técnica; SAF 

Aquisição de equipamento 
para distribuição das 
refeições e bolsas isotérmicas 
para transporte de medicação 
para o SAD 

                            
N.º de equipamentos 
adquiridos 

 Trabalhadores; 
clientes/utentes 

Investimento 
de 1.000€ 

Diretora Técnica; SAF 

Aquisição de 10 cadeiras de 
rodas e 3 camas elétricas para 
o banco de ajudas técnicas 

                            
N.º de equipamentos 
adquiridos 

Aquisição de 10 cadeiras 
de rodas e 3 camas 

elétricas  
Comunidade 

Investimento 
de 3.500€ 

Coordenação Geral 

Projeto D'AR-TE - Gabinete de 
realidade virtual (cobertura 
de parede e chão) e obras no 
ginásio do Lar dos Rapazes 

                            Conclusão das obras 
Obra conforme Projeto 

D'AR-TE 
Trabalhadores; 

clientes/utentes 
Investimento 

de 5.000€ 
Coordenadora de Projeto; 

SAF 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo Total 
Previsto 

Responsável 
→ JA

N
 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

Promover a coesão/motivação 
da equipa de trabalho e 
aumentar a satisfação dos 
clientes/utentes 

Passeio/convívio SAD                             Taxa da satisfação 
Aumentar a satisfação 
dos clientes/utentes e 

trabalhadores 

Trabalhadores; 
clientes/utentes 

Investimento 
de 450€ 

Diretora Técnica 

O
E1

0
 

Rentabilizar o património 
Mapeamento do património 
urbano e rustico 

                            
Venda de imóveis; aquisição 
de imóveis para 
arrendamento 

Venda de 6 imóveis; 
aquisição de 2 imóveis 

para arrendamento 
Comunidade   Mesa Administrativa 

Anexo – Área de Recursos Humanos 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Respeitar o referencial 
EQUASS 

Monitorizar os procedimentos 
e documentos exigidos pelo 
referencial EQUASS no âmbito 
da gestão de pessoas 

                            Relatório da auditoria interna 0 não conformidades Equipa RH   
Equipa RH/ 
Qualidade 

R
e

cu
rso

s H
u

m
an

o
s 

Respeitar o referencial de 
Qualidade DGERT 

Monitorizar os procedimentos 
e documentos exigidos pelo 
referencial de Qualidade da 
DGERT no âmbito da gestão de 
Formação Interna 

                            
Relatórios finais de avaliação 
da formação contantes nos 
dossiês Técnico-pedagógicos 

0 não conformidades Equipa Técnico Pedagógico   
Coordenador 

pedagógico e gestor 
da formação 

Disseminar, implementar 
e monitorizar o processo 
de proteção de dados na 
SCMS  

Contratar um consultor 
externo/DPO 

                            Celebração do contrato 
Contrato de prestação de 

serviços 
Stakeholders   

Mesa 
Administrativa; 

Recursos Humanos 

Consultadoria/formação                             
Número de ações de 
consultadoria/formação 
realizadas  vs planeadas 

6 ações  
Mesa Administrativa; 

Trabalhadores 
  Consultor/DPO 

Auditorias externas                             
Auditorias realizadas vs 
planeadas 
N.º de não conformidades 

1 a cada semestre; 50% 
(não conformidades) 

Mesa Administrativa; 
Trabalhadores 

  Consultor/DPO 

Atualizar o organograma 

Restruturar o organograma 
em função das relações 
hierárquica entre as 
diferentes áreas e uma clara 
identificação do responsável 
por cada área/serviço 

                            
Aprovação da nova versão do 
organograma pela Mesa 
Administrativa 

Publicar novo 
organograma 

Stakeholders   
Equipa de Gestão e 

Mesa Administrativa 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

2
 

Divulgar as boas práticas 
de segurança e saúde no 
trabalho  

Ações de sensibilização e 
distribuição de material 
didático 

                            Nº de ações de sensibilização 4 ações de sensibilização Trabalhadores   
Equipa RH/empresa 

prestadora de 
serviços 

Constituir a equipa de 
primeira intervenção 

Definir os papéis a 
desempenhar por cada 
elemento da equipa e 
assegurar a formação 
necessária 

                            
Exercício de simulacro com a 
equipa constituída 

Constituir a equipa de 
primeira intervenção e 

assegurar a realização da 
formação necessária 

Trabalhadores dos RH, SAF, TIC e 
Coordenação Geral 

  RH 

O
E0

3
 

Alargar a rede de 
parceiros 

Estabelecer novas parcerias                             
N.º de protocolos de 
colaboração estabelecidos 

5 novas parcerias Stakeholders   
Equipa RH e 

Coordenação Geral 

O
E0

4
 Promover atividades de 

reforço da coesão e 
motivação internas 

Caminhada/festa da 
Amizade/feira de Outono 

                            N.º de participantes 
Pelo menos 50 
participantes 

Stakeholders   
Equipa de RH e 

Comissão 
organizadora 

O
E0

5
 

Atualizar o processo RH 
Rever os procedimentos e 
impressos e construir 
fluxograma 

                            
Nº de revisões vs número de 
documentos envolvidos 

Rever o processo RH até 
final de 2020 

Trabalhadores   Equipa RH 

Divulgar as atividades do 
DRH 

Publicação de artigos na 
Newsletter da SCMS 

                            
Nº de publicações na 
Newsletter da SCMS 

3 publicações em 2020 Trabalhadores/Irmãos/Voluntários   Equipa RH 

O
E0

6
 

Promover a retenção dos 
trabalhadores na 
Instituição 

Atualizar os vencimentos dos 
trabalhadores com 
vencimentos acima do Salário 
Mínimo Nacional de acordo 
com a taxa de inflação de 2019 

                            

% dos trabalhadores com 
vencimento acima do salário 
Mínimo nacional com o 
vencimento atualizado à taxa 
da inflação de 2019 

100% dos trabalhadores 
com vencimento acima 

do salário Mínimo 
nacional com o 

vencimento atualizado à 
taxa da inflação de 2019 

Trabalhadores com vencimento 
acima do salário Mínimo nacional  

  Equipa RH, e SAF 

Aumentar o nível de 
motivação dos 
trabalhadores do quadro 

Atualização dos índices de 
vencimento com vencimento 
igual ao Salário Mínimo 
Nacional (progressão 
horizontal de 5 em 5 anos) 

                            

% dos trabalhadores com 
vencimento igual ao salário 
Mínimo nacional com o 
vencimento atualizado à taxa 
da inflação de 2019 

100% dos trabalhadores 
com vencimento igual ao 
salário Mínimo nacional 

com o vencimento 
atualizado à taxa da 

inflação de 2019 

Trabalhadores com vencimento 
igual ao salário mínimo nacional 

  Equipa RH e SAF 

Avaliar a cultura e o clima 
Organizacional na SCMS 

Aplicar questionário de 
avaliação da satisfação do 
clima e cultura organizacional 

        

  

                  
Relatório de avaliação do 
clima e cultura organizacional 

Caracterização da cultura 
e clima da SCMS 

Trabalhadores   Equipa RH 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

Melhorar a divulgação das 
ofertas de trabalho 

Criar e gerir o Linkedin da 
SCMS 

                            N.º candidaturas 
Por cada oferta pelo 

menos 6 candidaturas 
Comunidade   Equipa RH/TIC 

Uniformização de 
procedimentos na área de 
Recursos Humanos 

Elaborar um manual de 
procedimentos de Recursos 
Humanos 

                            Manual de procedimentos 
Aprovação do manual de 

procedimentos 
Trabalhadores   Equipa de RH 
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Anexo – Área da Infância e Juventude 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Garantir a elaboração dos Planos 
Socio Educativos para as crianças 
acolhidas 

Elaboração dos Planos Socio 
Educativos 

                            

N.º de Planos socio 
Educativos efetuados/Nº de 
crianças que iniciarem 
processo de acolhimento 

70% Crianças 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

 In
fân

cia e
 Ju

ve
n

tu
d

e
 - C

A
T 1

º P
asso

 

Garantir a avaliação dos Planos 
Socio Educativos já efetuados 

Avaliação conjunta dos 
Planos Socio Educativos  

                            
N-º de Planos Socio 
Educativos Avaliados/N.º de 
planos Socio Educativos 

100% Crianças 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

Garantir o preenchimento de 
todos os formulários constantes 
nos Processos individuais das 
crianças 

Preenchimento dos 
Impressos  

                            
N-º de Impressos 
existentes/N-º Impressos 
preenchidos 

70% Crianças 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

2
 

* Promover novo pedido de 
atribuição de Licença de Utilização 

Solicitação da Licença de 
Utilização à Entidade 
Competente 

                            
Obtenção da Licença de 
Utilização para edifício  

1 Licença 
Crianças, Equipa 

Técnica e Educativa 
? 

Mesa Administrativa; 
Coordenadora Geral 

* Assegurar a aquisição e 
colocação de um carretel  

Adquirir o carretel; colocar o 
carretel na zona de 
circulação 

                            Existência do carretel 1 
Crianças, Equipa 

Técnica e Educativa 
350,00 € 

Mesa Administrativa 
e Equipa de 
Manutenção 

Garantir a revisão do Plano de 
Segurança 

Reunião entre equipa 
técnica e educativa para 
atualização/revisão do Plano 
de Segurança; exercício de 
treino  

                            
Plano de Segurança 
Atualizado; Registo do 
Exercício de treino/simulacro 

Plano Atualizado/ Registo 
de Simulacro 

Crianças, Equipa 
Técnica e Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica 

O
E0

3
 

Assegurar a participação e 
acompanhamento das crianças 
nos Clubes 
Desportivos/recreativos da 
Comunidade 

Reuniões com Associações e 
Clubes Desportivos e 
Recreativos; Inscrição das 
crianças 

                            
N.º crianças a frequentar 
atividades 

3 Crianças 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

* Promover a Visita às instalações 
da resposta social por parte dos 
parceiros 

Organizar uma visita 
convidando os parceiros 

                            Visita/N.º Parceiros  1 
Equipa Técnica e 

Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica 

O
E0

4
 Promover o envolvimento dos 

stakeholders nos eventos da 
Instituição 

Convidar os stakeholdres 
para os eventos e divulgar os 
seus patrocínios 

                            
N.º de presenças em eventos 
e n.º de divulgações 
efetuadas 

2 
Stakeholders; 

Crianças  

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica  

O
E0

5
 Garantir a atualização da 

informação referente ao CAT 1º 
Passo no site da Misericórdia 

Disponibilizar informação a 
colocar 

                           
N.º de artigos/informação 
disponibilizada no site 

2 Comunidade 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

6
 

Garantir a realização de reuniões 
de 
coordenação/acompanhamento 
em grupo à equipa 

Reuniões de coordenação/ 
Reuniões acompanhamento 
em grupo à equipa  

                            

N.º reuniões de 
coordenação/ N.º reuniões 
acompanhamento em grupo 
à equipa  

22 
Equipa Técnica e 

Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica  
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

6
 

Assegurar a participação de 3 
elementos da equipa em 
cursos/ações de formação 

Curso/ação de formação                             
N.º de elementos da equipa 
que frequentaram  

3 
Equipa Técnica e 

Educativa 
150,00 € Equipa Técnica  

 In
fân

cia e
 Ju

ve
n

tu
d

e
 - C

A
T 1

º P
asso

 

Efetuar a Avaliação de 
Desempenho dos elementos da 
equipa  

Avaliação de Desempenho                             N.º de Avaliações efetuadas 9 
Equipa Técnica e 

Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Diretora Técnica 

O
E0

7
 

Promover a realização de 
avaliação psicológica das crianças 
com mais de três anos   

Avaliação psicológica/ 
Aconselhamento psicológico 

                            
 N.º de Avaliações 
Psicológicas/N.º crianças 
com mais de três anos 

80% Crianças 
Sem 

custos 
adicionais 

Psicóloga 

Realizar observação e/ou 
entrevista com as famílias que 
efetuam visitas 

Observação das visitas; 
entrevista à família 

                            
N. de entrevista e N.º de 
observações 

20 Famílias 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

Garantir a frequência escolar e 
pré-escolar das crianças 

Inscrição nos equipamentos 
de ensino 

                            
N.º de crianças a frequentar 
os estabelecimentos de 
ensino 

100% das crianças com 
mais de 1 ano de idade Crianças 350,00 € Equipa Técnica  

O
E0

8
 

Assegurar a realização de 
relatório/informação psicossocial 
por criança 

Elaboração de Relatório 
Social 

                            
N.º de Relatórios 
Psicossociais 

10 
Tribunal; CPCJ; 

Segurança Social 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica  

Garantir a elaboração dos 
processos CASA para todas as 
crianças  

Preenchimento dos 
impressos 

                            
N.º de Processos/Impressos 
concluídos 

12 Segurança Social 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

* Garantir as 
alterações/adaptações físicas 
necessárias para criação do 
laboratório de competências 
(Realidade Virtual) 

Pintura da sala; 
revestimento das paredes 
com pladur; aplicação de 
chão flutuante 

                            
Existência de Laboratório de 
Competências  

1 Laboratório/sala Crianças ?? 
Mesa Administrativa 

e Equipa de 
Manutenção 

 *Garantir as adaptações 
necessárias no ginásio  

Pinturas; adaptação das 
portas e espaços de arrumos 

                            Ginásio adaptado 
100% dos arranjos e 

adaptações delineadas  
Crianças ?? 

Mesa Administrativa 
e Equipa de 
Manutenção 

O
E0

9
 

Garantir o acompanhamento 
escolar 

Reuniões com professores/ 
educadores 

                            N.º de reuniões  10 Crianças 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

Realização de reuniões com os 
técnicos de acompanhamento 
e/ou com as famílias  

Reuniões de 
Acompanhamento com 
Técnicos/ Família 

                            
N.º de Reuniões de 
Acompanhamento aos 
Processos 

15 
Famílias; Técnicos 

Segurança Social ou 
CPCJ 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica  

* Promover o envolvimento dos 
parceiros 

Reuniões/Encontro com 
parceiros  

                            
N.º de encontros/reuniões 
efetuadas  

3 Parceiros  
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

0
 

* Promover as parcerias e 
donativos 

Sensibilização junto dos 
parceiros das necessidades 
da resposta social 

                            N.º de donativos 2 Crianças 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

  * Comum com o Lar dos Rapazes                                          
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Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 
Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Garantir a elaboração dos Planos Socio 
Educativos para os jovens que iniciarem 
o acolhimento 

Construção dos Planos Socio 
Educativos 

                            
N.º de Planos Socio 
Educativos efetuados/N-º 
de Acolhimentos 

70% Jovens 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

In
fân

cia e
 Ju

ve
n

tu
d

e
 - Lar d

o
s R

ap
aze

s 

Garantir a avaliação dos Planos Socio 
Educativos efetuados 

Avaliação conjunta dos Planos Socio 
Educativos  

                            

N-º de Planos Socio 
Educativos Avaliados/N.º 
de planos Socio 
Educativos 

100% Jovens  
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

Garantir o preenchimento de todos os 
formulários constantes nos Processos 
individuais dos jovens 

Preenchimento dos Impressos                              
N-º de Impressos 
existentes/N-º Impressos 
preenchidos 

70% Jovens 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

2
 

* Promover novo pedido de atribuição 
de Licença de Utilização 

Solicitação da Licença de Utilização à 
Entidade Competente 

                            
Obtenção da Licença de 
Utilização para o edifício  

1 Licença 
Jovens, Equipa 

Técnica e Educativa 
? 

Mesa 
Administrativa; 
Coordenadora 

Geral 

* Assegurar a aquisição e colocação de 
um carretel  

Adquirir o carretel; colocar o carretel 
na zona de circulação 

                            Existência do carretel 1 
Jovens, Equipa 

Técnica e Educativa 
350,00 € 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 

Assegurar a colocação de uma porta 
corta-fogo 

Adquirir uma porta corta-fogo                             N.º do porta corta-fogo 1 
Jovens, Equipa 

Técnica e Educativa 
350,00 € 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 

Garantir a revisão do Plano de Segurança 

Reunião entre equipa técnica e 
educativa para atualização/revisão  
do Plano de Segurança; exercício de 
treino  

                            

Plano de Segurança 
Atualizado; Registo do 
Exercício de 
treino/simulacro 

Plano Atualizado/ 
Registo de 
Simulacro 

Jovens, Equipa 
Técnica e Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica 

O
E0

3
 

Garantir a participação e 
acompanhamento dos jovens nas 
Associações e Clubes Desportivos da 
Comunidade 

Reuniões com Associações e Clubes 
Desportivos 

                            N.º de reuniões efetuadas  3 Jovens 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

* Promover a Visita às instalações da 
resposta social por parte dos parceiros 

Organizar uma visita convidando os 
parceiros 

                            Visita/N.º Parceiros  1 
Equipa Técnica e 

Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica 

O
E0

4
 Promover o envolvimento dos 

stakeholders nos eventos da Resposta 
Social 

Convidar os stakeholdres para os 
eventos e divulgar os seus patrocínios 

                            
N.º de presenças em 
eventos e n.º de 
divulgações efetuadas 

2 
Stakeholders e 

Jovens 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica  

O
E0

5
 Garantir a atualização da informação 

referente ao Lar dos Rapazes no site da 
Misericórdia 

Disponibilizar informação a colocar                             
N.º de artigos/informação 
disponibilizada no site 

3 Comunidade 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  
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Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 
Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

6
 

Garantir a realização de reuniões de 
coordenação/acompanhamento em 
grupo à equipa 

Reuniões de coordenação/ Reuniões 
acompanhamento em grupo à equipa  

                            

N.º reuniões de 
coordenação/ N.º 
reuniões 
acompanhamento em 
grupo à equipa  

22 
Equipa Técnica e 

Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica  

In
fân

cia e
 Ju

ve
n

tu
d

e
 - Lar d

o
s R

ap
aze

s 

Assegurar a participação de pelo menos 
3 elementos da equipa em cursos/ações 
de formação 

Curso/ação de formação                             
N.º de elementos da 
equipa que frequentaram  

3 
Equipa Técnica e 

Educativa 
150,00 € Equipa Técnica  

Efetuar a Avaliação de Desempenho dos 
elementos da equipa  

Avaliação de Desempenho                             
N.º de Avaliações 
efetuadas 

7 
Equipa Técnica e 

Educativa 

Sem 
custos 

adicionais 
Diretora Técnica 

O
E0

7
 

Promover a realização de avaliação 
psicológica de todos os jovens   

Avaliação 
psicológica/Aconselhamento 
psicológico 

                            
N.º de Avaliações 
Psicológicas/N.º Jovens 

80% Jovens 
Sem 

custos 
adicionais 

Psicóloga 

Garantir a inscrição escolar de todos os 
jovens que se encontram abrangidos 
pela escolaridade obrigatória  

Reunião Planificação ano letivo, 
inscrição na escola/formação 
profissional 

                            
N.º de jovens a frequentar 
o ensino regular e 
profissional 

100% dos jovens 
na escolaridade 

obrigatória 
Jovens   Equipa Técnica  

Realização de pelo menos 5 horas 
semanais de apoio ao estudo aos jovens 
a frequentar o ensino regular e de 3h aos 
do ensino profissional 

Apoio na execução dos trabalhos de 
casa, apoio aos estudo das diversas 
disciplinas 

                            
N.º jovens ensino 
regular/N.º horas sala de 
estudo 

80% das horas 
agendadas 

Jovens 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

Assegurar a participação de todos os 
jovens nas atividades dinamizadas no 
decorrer das férias do verão 

Idas à praia, piscinas, colónia de férias                             
N.º de atividades/N.º de 
participantes 

25 participações Jovens   
Equipa Técnica e 

Educativa 

O
E0

8
 

Assegurar a realização de 
relatório/informação psicossocial por 
jovem 

Elaboração de relatório                             
N.º de relatórios 
psicossociais 

10 
Tribunal, CPCJ , 

Segurança Social 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica 

Garantir a elaboração dos processos 
CASA para todos os jovens  

Preenchimento dos impressos                             
N.º de 
Processos/Impressos 
concluídos 

12 Segurança Social 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

Garantir a substituição das divisórias da 
zona de banhos/chuveiros  

Adquirir portas para a zona dos 
chuveiros 

                            
Aplicação das divisórias de 
chuveiro 

3 divisórias de 
chuveiro 

Jovens 600 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 

* Garantir as alterações/adaptações 
físicas necessárias para criação do 
laboratório de competências (Realidade 
Virtual) 

Pintura da sala; revestimento das 
paredes com pladur; aplicação de 
chão flutuante 

                            
Existência de Laboratório 
de Competências  

1 Laboratório/sala Jovens ?? 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 

 *Garantir as adaptações necessárias no 
ginásio  

Pinturas; adaptação das portas e 
espaços de arrumos 

                            Ginásio adaptado 
100% dos arranjos 

e adaptações 
delineadas  

Jovens ?? 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 
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Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 
Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

9
 

Realização de reuniões com os técnicos 
de acompanhamento e/ou com as 
famílias  

Reuniões de acompanhamento com 
técnicos e famílias 

                            N.º de reuniões efetuadas  20 

Técnicos de 
acompanhamento 

dos processos e 
famílias 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Técnica 

In
fân

cia e
 Ju

ve
n

tu
d

e
 - Lar d

o
s R

ap
aze

s 

Assegurar a realização de contactos 
mensais com as famílias 

Contacto com as famílias                             
N.º de contactos 
efetuados  

60 anuais Famílias 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

Assegurar o acompanhamento do 
percurso escolar/formativo dos jovens 

Reuniões com professores, Diretores 
de turma 

                            N.º de reuniões efetuadas  30 Jovens 
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

Assegurar a participação de todos os 
jovens em atividades da vida quotidiana, 
promovendo competências para a sua 
autonomia 

Planeamento de 2 jantares semanais, 
confeção desses jantares; 
planeamento e distribuição da 
lavagem de peças de roupa 3 vezes 
por semana 

                            

N.º de ementas e 
refeições elaboradas/N.º 
de lavagens e tratamento 
de roupas efetuados  

80 confeções de 
jantares e 100 

lavagens de roupa 
Jovens 

Sem 
custos 

adicionais 
Equipa Educativa 

* Promover o envolvimento dos 
parceiros 

Reuniões/Encontro com parceiros                              
N.º de encontros/reuniões 
efetuadas  

3 Parceiros  
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

0
 

* Promover as parcerias e donativos 
Sensibilização junto dos parceiros das 
necessidades da resposta social 

                            N.º de donativos 2 Jovens  
Sem 

custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

  * Comum com o CAT 1º Passo                                         
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Anexo – Área da Anciania e Saúde 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

2
 

Continuar a implementação 
das medidas de autoproteção. 
 
 
 
 
 
 
  

Requisição dos meios 
necessários à implementação 
das medidas de 
autoproteção. 

        

  

        

  

        Implementar 1 medida. 100% 
Trabalhadores da SCMS/ 
Clientes/Utentes/Visitas 

- 
Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

A
n

cian
ia/Saú

d
e 

Treino de simulacro nas 
respostas sociais da Anciania 
e Saúde. 

        

  

                  
1 simulacro por resposta 
social. 

100% 
Trabalhadores da SCMS/ 
Clientes/Utentes/Visitas 

- 
Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

Elaboração / revisão dos 
planos de Emergência das 
respostas sociais da Anciania 
e Saúde. 

                  

      

    
Elaborar/Rever os 6 planos 
de emergência. 

100% 
Trabalhadores da SCMS/ 
Clientes/Utentes/Visitas 

- 
Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

O
E0

3
 

Propor a negociação de 
medidas com base nos 
questionários de avaliação da 
satisfação dos trabalhadores. 

Envio de proposta para os 
superiores hierárquicos. 

                            Enviar 1 proposta. 100% Trabalhadores da SCMS - 
Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

Divulgar a marca institucional. Caminhada Solidária.                             Realizar 1 caminhada. 100% Comunidade - 
Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

O
E0

4
 Promover a continuidade dos 

clientes/utentes na 
Instituição. 

Divulgação, 
encaminhamento e 
articulação entre respostas 
sociais da Anciania e Saúde. 

                            

50% das admissões 
transferidas entre respostas 
sociais. 

50% por resposta social da 
área da anciania 

Clientes/Utentes da 
anciania e saúde 

- 
Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

O
E0

5
 Privilegiar a comunicação 

externa com os familiares 
através do e-mail. 

Divulgar por e-mail a 
Newsletter, a Festa da 
Amizade e a Feira de Outono. 

                            
Enviar a 100% das famílias 
que têm e-mail. 

100% 
Familiares dos 

clientes/utentes da 
anciania e saúde 

- 
Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

O
E0

6
 

Envolver os trabalhadores dos 
diferentes departamentos ou 
serviços na construção/ 
reformulação dos Impressos, 
Instruções de Trabalho e 
Procedimentos. 

Reunião com os 
trabalhadores dos 
departamentos e serviços. 

                            3 reuniões. 100% 
Trabalhadores dos 
departamentos e 

serviços 
- 

Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

Criar e uniformizar 
documentos de uso 
transversais à Instituição: 
declaração de presença e 
planos de pagamentos de 
dívida. 

                            2 documentos. 100% 
Clientes/utentes e 
pessoas externas à 

Instituição 
- 

Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

Propor a criação de um 
projeto transversal à 
Instituição de acolhimento, 
formação e integração de 
novos trabalhadores na 
Instituição. 

Envio de proposta para os 
superiores hierárquicos. 

                            Envio de 1 proposta. 100% 
Novos trabalhadores da 

SCMS 
- 

Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 

Garantir o n.º de 
trabalhadores para assegurar 
a prestação de serviços com 
qualidade aos 
clientes/utentes. 

Propor contrato de prestação 
de serviços para constituição 
de equipa Flexível (para 
cobrir férias e atestados de 
incapacidade temporária 
para o trabalho), nas 
respostas da Anciania e 
Saúde. 

                            Envio de 1 proposta. 100% 
Clientes/utentes da 

anciania e saúde 
- 

Diretoras Técnicas da 
Anciania e da Saúde 



  
 
 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS 

 

Edição Data 
Página 37 de 49 

01 11/11/2019 
 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

7
 

Contribuir para a reabilitação 
dos utentes proporcionando-
lhes os tratamentos com o 
material adequado. 

Adquirir 4 talas de Margareth 
Johnson. 

                            

Nº de talas adquiridas vs N.º 
de talas previstas para 
compra. 

Assegurar a compra das 4 
talas até ao final do ano 

Utentes da UCC 180 euros 
Coordenadora Geral; 
Diretora Técnica da 

UCC; TO; Fisio 

Saú
d

e 

Informar os cuidadores 
formais e informais sobre 
diversas patologias, dando 
informações para cuidar 
melhor. 

Realização de mini 
exposições didáticas sobre 
patologias, sintomas ou 
formas de intervenção/ 
terapias complementares nas 
Instalações da UCC. 

                            

Nº de exposições previstas 
vs Nº de exposição 
realizadas. 

Realizar 90% das mini-
exposições previstas 

 Colaboradores; 
Familiares; 
Cuidadores; 

Utentes. 
A calcular TO 

O
E1

0
 Responder às necessidades 

dos clientes/utentes nas 
diferentes etapas da vida. 

Propor a criação de pelo 
menos duas camas privadas 
na UCC - Hospital de JC. 

                             1 proposta. 100% Comunidade - 
Diretora Técnica da 

UCC 

Adquirir 8 caixotes do lixo de 
50L e 3 de 30L para a UCC. 

                            11 caixotes do lixo. 100% Utentes da UCC 355 € 
Diretora Técnica da 

UCC 

Adquirir 2 cadeirões para a 
UCC. 

                            2 cadeirões. 100% Utentes da UCC 565 € 
Diretora Técnica da 

UCC 

O
E0

7
 

Uniformizar os regulamentos 
internos. 

Revisão dos Regulamentos 
Internos das respostas sociais 
da Anciania, nos pontos 
relativos a: pagamento; 
alteração do valor da 
comparticipação familiar 
mensal/mensalidade e 
outros tidos por 
convenientes. 

                            
Rever 5 regulamentos 
internos. 

100% 

Clientes/utentes e 
Familiares dos 

clientes/utentes da 
anciania 

- 
Diretoras Técnicas da 

Anciania 

A
n

cian
ia 

O
E0

8
 

Rever as Tabelas de apoio ao 
cálculo das comparticipações 
familiares mensais / 
mensalidades das respostas 
sociais da Anciania. 

Revisão das Tabelas de apoio 
ao cálculo das 
comparticipações familiares 
mensais / mensalidades das 
respostas sociais da Anciania. 

                            Rever 5 tabelas. 100% 
Familiares dos 

clientes/utentes da 
anciania 

- 
Diretoras Técnicas da 

Anciania 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Manter a qualidade da 
prestação de serviços nas 
respostas sociais de Anciania e 
saúde. 

Promoção da realização das 
ações que constam nos 
planos de melhoria do CD e 
SAD. 

                            

Nº ações de melhoria 
previstas vs nº de ações 
realizadas. 

2 
Trabalhadores do SAD e 
clientes/utentes do SAD 

- Diretora Técnica 

Se
rviço

 d
e

 A
p

o
io

 D
o

m
iciliário

 
O

E0
4

 Promover a continuidade dos 
clientes/utentes na 
Instituição. 

Propor a implementação de 
jantar em SAD, com ementa e 
horário diferenciado do 
almoço. 

                            Nº de clientes com jantar. 
100% dos clientes/utentes 

com serviço de jantar. 
Clientes/utentes - 

Diretora Técnica e 
Técnica responsável 

O
E0

6
 

  

Aquisição de capas 
impermeáveis para utilização 
dos trabalhadores SAD em 
dias de chuva. 

                            
Nº de trabalhadores e nº de 
clientes/utentes. 

100% Trabalhadores SAD - 
Diretora Técnica e 

Técnica responsável 

Aquisição/oferta de brindes 
simbólicos de Aniversário e 
Natal para os trabalhadores 
SAD. 

                            
Nº de trabalhadores e nº de 
clientes/utentes. 

100% 
Trabalhadores e 
clientes/utentes 

- 
Diretora Técnica e 

Técnica responsável 

Propor o aumento do 
número de trabalhadores 
SAD de forma a tornar 
possível 2 descansos por 
semana para todos os 
trabalhadores. 

                            
Nº de trabalhadores a 
contratar. 

2 trabalhadores 
(1 para substituição de 

férias) 

Trabalhadores e 
clientes/utentes 

- 
Diretora Técnica e 

Técnica responsável 

O
E0

9
 Promover/desenvolver 

atividades de convívio entre 
trabalhadores e utentes. 

Aquisição e entrega de 
brindes de Aniversário e 
Natal para clientes/utentes 
SAD a serem entregues pela 
equipa SAD. 

                            Nº de clientes/utentes SAD. 
100% de clientes/utentes a 
beneficiar de prestação de 

serviços em SAD 
 Clientes/utentes - 

Diretora Técnica e 
Técnica responsável 

Realizar jantar de Natal com 
trabalhadores e 
clientes/utentes SAD. 

                            
Nº de trabalhadores e nº de 
clientes/utentes. 

99% de trabalhadores e 
15% de clientes/utentes 

Trabalhadores e 
clientes/utentes 

- 
Diretora Técnica e 

Técnica responsável 

"Uma Tarde para o SAD" - 
passeio /convívio com todos 
os trabalhadores SAD e 
alguns clientes/utentes. 

                            
1 passeio intergeracional/ 
motivacional 

100% trabalhadores SAD; 
15% do total de 
clientes/utentes 

admitidos. 

Trabalhadores e 
clientes/utentes 

350 euros Equipa SAD 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E1

0
 

  

Aquisição para reposição de 
caixas de alimentos, cestos, 
marmitas e sacos para 
transporte e entrega de 
refeições nos domicílios dos 
clientes/utentes SAD. 

                            
Nº de caixas, nº de cestos; 
nº de marmitas, nº de sacos. 

100% clientes com REF Clientes/utentes - 
Diretora Técnica e 

Técnica responsável 

Se
rviço

 d
e

 A
p

o
io

 D
o

m
iciliário

 

Aquisição para reposição de 
sacos e bolsas de transporte 
de material de proteção 
individual para utilização nos 
domicílios dos 
clientes/utentes. 

                            20 sacos; 40 bolsas. 
1 saco e 2 bolsas por 

equipa de trabalho SAD. 
Trabalhadores - 

Diretora Técnica e 
Técnica responsável 

Aquisição de material de 
proteção individual: 
Manápulas descartáveis. 

                            

Nº clientes/utentes versus 
nº de manápulas e aventais 
descartáveis. 

100% de trabalhadores  e 
clientes/utentes 

protegidos. 

Trabalhadores e 
clientes/utentes 

- 
Diretora Técnica e 

Técnica responsável 

Aquisição de bolsas 
isotérmicas para transporte 
de medicação dos 
clientes/utentes de SAD. 

                            

Nº de bolsas isotérmicas por 
cliente com apoio em 
medicação. 

100% dos clientes/utentes 
com apoio em medicação 

Clientes/utentes - 
Diretora Técnica e 

Técnica responsável 

O
E0

1
 

Manter a qualidade da 
prestação de serviços nas 
respostas sociais de Anciania e 
saúde. 

Promoção da realização das 
ações que constam nos 
planos de melhoria do CD e 
SAD. 

                            

Nº ações de melhoria 
previstas vs. nº de ações 
realizadas. 

2 
Trabalhadores e 

clientes/utentes do 
Centro de Dia 

- Diretora Técnica 

C
e

n
tro

 d
e

 D
ia 

O
E0

9
 

Valorizar o Centro de Dia, as 
sugestões de melhoria da 
Equipa de trabalho e dos 
clientes/utentes da resposta 
social. 

Proposta de renovação dos 
maples/poltronas de duas 
salas do Centro de Dia (sala 
18 e 19 - planta). 

                            
1 proposta de aquisição de 
35 maples/poltronas. 

100% 

Clientes/utentes e 
colaboradores do Centro 

de Dia; 
 Comunidade 

7 000 € Diretora Técnica 

O
E1

0
 Responder às necessidades 

dos clientes/utentes nas 
diferentes etapas da vida. 

Elaborar candidatura 
PROCOOP, para alargamento 
do acordo de cooperação 
para 55 vagas. 

                            1 candidatura. 100% 
Clientes/utentes do 

Centro de Dia e 
Comunidade 

- Diretora Técnica 

Propor a promoção dos 
cuidados de manutenção e 
reabilitação na área da 
fisioterapia no Centro de 
Recursos da Instituição. 

                            1 proposta. 100% 
Clientes/utentes CD e 

Comunidade 
- 

Diretora Técnica do 
Centro de Dia; 

Diretora Técnica da 
UCC e Equipa de 

Reabilitação 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E1

0
 Responder às necessidades 

dos clientes/utentes nas 
diferentes etapas da vida. 

Propor elaboração de 
candidatura a projeto de 
financiamento, para 
requalificar o espaço da ERPI 
LGD. 

                            1 candidatura. 100% 

Clientes/utentes e 
colaboradores da ERPI - 

LGD; 
Comunidade 

- 
Equipa Técnica da 
ERPI- LGD e Mesa 

administrativa ER
P

I - LG
D

 Propor aquisição de colchões 
novos para as camas da ERPI 
- LGD. 

                            

1 proposta de aquisição de 
12 colchões novos, após 
consulta de mercado. 

25% 
Clientes/utentes da ERPI 

- LGD 
- 

Diretora Técnica da 
ERPI - LGD 

O
E0

2
 

Adaptar a alimentação 
noturna tendo em vista 
promoção da saúde do 
trabalhador. 

Proposta de fornecimento de 
uma refeição quente, para 
quem trabalha no período 
nocturno. 

                            Alteração da ceia fornecida. 
Fornecimento de uma 

refeição quente. 

Funcionários que 
trabalham no período 

noturno 
A definir Nutricionista 

ER
P

I - São
 D

o
m

in
go

s O
E0

8
 

Adquirir camas ajustáveis às 
necessidades de cada 
cliente/utente. 

Pedido de orçamento para 
aquisição de camas 
articuladas elétricas. 

                            

Nº de camas adquiridas. 
Aquisição de 6 camas 
elétricas articuladas. 

Clientes/utentes    Directora Técnica 

Validação e encaminhamento 
da Informação à Mesa 
Administrativa. 

                            Clientes/utentes    Coordenadora Geral 

Aquisição de camas 
articuladas elétricas. 

                            Clientes/utentes  A definir Mesa Administrativa 

Adquirir uma plataforma 
elevatória enquanto 
facilitador da deslocação 
entre os dois pisos do edifício.  

Aquisição do Elevador de 
Escadas com Cadeira 
(situação pendente que já 
conta com dinheiro 
angariado em festas e um 
donativo). 

                            
Aquisição de elevador de 
escadas. 

Aquisição de 1 elevador de 
escadas. 

Clientes/utentes, 
familiares dos 

clientes/utentes, Equipa 
de trabalho  

15.000€ Mesa Administrativa 

Substituir os colchões que 
apresentem manchas, rasgos, 
cheiro desagradável e 
deformidades visíveis. 

Substituição de colchões.                             Nº de colchões adquiridos. 
Substituir dos 100% dos 
colchões identificados. 

Clientes/utentes  A definir Directora Técnica 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

8
 

Trabalhar o sistema 
sensorial/propriocetivo dos 
clientes/utentes. 

Construção de um painel 
sensorial/propriocetivo; 
exploração do painel como 
recurso terapêutico. 

                            
% de clientes/utentes que 
usufruem do painel 
sensorial/propriocetivo. 

50% dos clientes/utentes.  Clientes/utentes  0 Fisioterapeuta  

ER
P

I - São
 D

o
m

in
go

s 

Envolver os familiares em 
atividades da Fisioterapia. 

Comemoração do dia da 
Fisioterapia - sessão de 
divulgação do serviço; painel 
ilustrativo "Fisioterapia no 
Lar de S.Domingos"; 
Comemoração do dia da 
Atividade Física - planificação 
conjunta com os familiares. 

                            
Nº de familiares que 
participam nas atividades. 

Participação de 30 
familiares. 

Clientes/utentes; equipa 
de trabalho, familiares 
dos clientes/utentes  

0 Fisioterapeuta  

Desenvolver atividades 
socioculturais para reforçar as 
relações e potenciar 
momentos de sã convivência. 

Comemorações/datas 
Festivas e Passeios (Carnaval; 
Dia da Mulher; Páscoa; 
Santos Populares; Festa do 
Caracol; S. Martinho; 
Aniversario da ERPI e Festa de 
Natal). 

                            

Percentagem de atividades 
planeadas/ realizadas, Grau 
de satisfação do público-
alvo. 

A concretização de 70% 
das actividades realizadas; 
60% dos clientes/utentes 
fiquem Satisfeitos e Muito 

Satisfeitos. 

Clientes/utentes, equipa 
de trabalho, familiares 
dos clientes/utentes e 

voluntários 

≥ 100€ 
Diretora Técnica; 

Animadora 

Potenciar as competências 
sensoriais, cognitivas e 
motoras dos clientes/utentes. 

Atividades de estimulação 
Sensorial e Cognitiva. 

                            

Percentagem de atividades 
planeadas/ realizadas, Grau 
de satisfação do público-
alvo. 

A concretização de 70% 
das actividades realizadas; 
60% dos clientes/utentes 
fiquem Satisfeitos e Muito 

Satisfeitos. 

Clientes/utentes  40 € Animadora 

O
E0

9
 

Diminuir a sobrecarga física 
dos trabalhadores na 
prestação de cuidados. 

Ações de ensino/treino com o 
elevador de transferência; 
supervisão e 
acompanhamento da 
utilização do equipamento. 

                            

Nº de participantes nas 
ações; grau de cumprimento 
do plano de utilização do 
elevador de transferência. 

Participação de 75% dos 
auxiliares de ação médica 

nas sessões; 100% de 
cumprimento do plano de 
utilização do elevador de 

transferência. 

Auxiliares de ação 
médica 

0 Fisioterapeuta 

Promover boas práticas na 
mobilidade, transferências e 
posicionamentos de 
clientes/utentes. 

Espaço de partilha acerca de 
mobilidade, transferências e 
posicionamentos de 
clientes/utentes. 

                            
Nº de participantes nas 
sessões. 

Participação de 75% dos 
auxiliares de ação médica 

e dos serviços gerais. 

Auxiliares de ação 
médica; auxiliares de 

serviços gerais 
0 Fisioterapeuta  

Promover momentos de bem-
estar físico e emocional da 
equipa de trabalho. 

Sessões de relaxamento.                             
Nº de participantes; 2 
sessões. 

Participação de 30% da 
equipa; grau de 

cumprimento das sessões. 
Equipa de trabalho 0 Fisioterapeuta 
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Anexo – Área da Família e Comunidade 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 Fazer todos os 

procedimentos definidos 
pelo CDSSS 

Preencher todos os 
documentos  

                            
Número de documentos 
preenchidos 

100% Equipa Técnica - Equipa Técnica 

R
e

n
d

im
e

n
to

 So
cial d

e
 In

serção
 

O
E0

2
 Adequar as medidas de 

autoproteção às actividades 
diárias 

Organizar uma formação 
sobre medidas de 
autoproteção 

                            Concretização da ação 1 Ação Equipas de RSI - Equipa Técnica 

O
E0

3
 

Promover o "II Encontro para 
uma perspetiva mais social" 

Organizar o evento em 
parceria 

                            Concretização do encontro 1 Encontro 
Parceiros de NLI e 

todos os CDSS 
- Equipa Técnica 

O
E0

4
 

Melhorar a articulação com o 
IEFP 

Assinatura mensal dos 
acordos de inserção 

                            
Número de acordos de 
inserção assinados 

Todos os acordos de 
inserção (100%) 

Equipa de RSI e 
beneficiários 

- Equipa Técnica 

O
E0

5
 

Partilhar um maior número 
de casos 

Fazer reuniões de equipa e 
com parceiros  

                            Número de casos partilhados 
Partilhar mais 10 casos que 

no ano anterior 
Beneficiários de RSI - Equipa Técnica 

O
E0

6
 

Participar em actividades da 
SCMS; 
Garantir o cumprimento da 
medida RSI 

Colaborar em atividades da 
instituição; 
Assegurar o cumprimento dos 
prazos estabelecidos 

                            
Número de atividades; 
Número de casos em que o 
prazo foi cumprido 

Participar em todas as 
atividades realizadas;  

Cumprir todos os prazos 
(100%) 

Utentes e 
Colaboradores da 

SCMS; 
Beneficiários de RSI 

- Equipa Técnica 

O
E0

7
 

Registar informações em 
plataforma adequada 

Assinatura de declaração de 
consentimento de utilização 
de dados pessoais 

                            
Número de declarações 
assinadas, face ao número de 
beneficiários 

Total de Beneficiários 
(100%) 

Beneficiários de RSI - Equipa Técnica 

O
E0

8
 

Criar ações de formação  Realizar sessões                              

Realizar ações em três áreas 
distintas (ex.: saúde oral; 
responsabilidades 
parentais;…) 

3 Beneficiários de RSI - Equipa Técnica 

O
E0

9
 

Manter o número de 
reuniões de Núcleo Local de 
Inserção (NLI) e com os 
parceiros 

Realizar pelo menos 47 
reuniões anuais 

                            
Número de reuniões 
realizadas 

47 
Equipa de RSI e 

beneficiários 
- Equipa Técnica 

O
E1

0
 

Rentabilizar o espaço atelier  
Criação de produtos com 
materiais reciclados 

                            
Número de vendas face à 
quantidade de produtos 

Vender todos os produtos 
(100%) 

stakeholders - Equipa Técnica 
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Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 
Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

2
 

Garantir a segurança e 
proteção da equipa no 
exercício das suas funções 

Ações de 
sensibilização/formação na área 
da segurança e higiene 

                            
N.º de ações realizadas / 
taxa de participantes 

2 ações / 100% 
Trabalhadores da  
Resposta Social 

- Diretora Técnica 

C
A

A
S 

 

Divulgar as boas práticas de 
segurança e saúde no trabalho  

Elaboração do Plano de 
Emergência Interno 

                            Realização do simulacro 1 Simulacro 
Trabalhadores da  
Resposta Social 

- Diretora Técnica 

O
E0

5
 

Melhor a divulgação da 
Resposta Social junto dos 
meios de comunicação 
internos / Melhorar a 
informação sobre a Resposta 
Social 

Realizar artigos para o boletim 
informativo; melhorar os 
folhetos informativos; melhor a 
informação da resposta social 
no site da Instituição. 

                            N.º de ações realizadas 3 
Trabalhadores e 

Comunidade 
- Diretora Técnica 

O
E0

6
 

Promover o trabalho em 
Parceria 

Realizar ações de formação 
dirigidas aos trabalhadores da 
resposta social e outros serviços 
da comunidade com as mesmas 
necessidades formativas 

                            
N.º de ações realizadas; grau 
de participação 

2 ações; 60% 
Técnicos de ação 

social 
- Diretora Técnica 

O
E0

6
 Assegurar a Avaliação de 

desempenho da Equipa / 
Melhorar e reforçar as 
competências da equipa 

Avaliação de Desempenho                             Grau de desempenho 50% (nível bom) 
Colaboradores da 

Resposta 
- Diretora Técnica 

O
E0

8
 Assegurar as necessidades 

adequadas às problemáticas e 
necessidades dos utentes; 

Realizar o plano de intervenção 
com cada utente 

                            
Grau de cumprimento dos 
planos de intervenção 

Pelo menos 70% 
Clientes da Resposta 

Social 
- Diretora Técnica 

O
E1

0
 

Estabelecer protocolos com 
parceiros para a obtenção de 
bens/equipamentos de 
primeira necessidade e outros 
produtos para as atividades 
ocupacionais 

Elaboração de protocolos                             N.º de protocolos Pelo menos 2 
Clientes da Resposta 

Social 
- Diretora Técnica 

Promover eventos para 
angariação de Fundos / 
Melhorar a qualidade dos 
serviços prestados 

Realizar atividades de 
divulgação com vista à 
angariação de Fundos 

                            N.º de atividades realizadas 3 atividades 
Clientes da Resposta 

Social 
- Diretora Técnica 
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Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 
Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 Cumprimento dos critérios 

aplicáveis ao voluntariado de 
acordo com o referencial 
Equass. 

Utilização e manutenção dos 
instrumentos do Voluntariado; 
realização de auditoria. 

                            
Grau de cumprimento dos 
critérios do referencial 
Equass 

100% Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

V
o

lu
n

tariad
o

 
O

E0
3

 
 

Estabelecer e fortalecer as 
parcerias no âmbito dos 
programas de voluntariado 

Identificar interesses comuns 
com outras entidades para 
formalizar possíveis projetos de 
parceria 

                            N.º de inscrições - Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

Criar novas áreas de 
intervenção e fomentar 
novas parcerias 

Realizar candidaturas a 
projetos transnacionais 

                            N.º de candidaturas 1 candidatura Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

O
E0

4
 

Promover a aquisição de 
conhecimentos no exercício 
do voluntariado 

Realizar workshops para os 
Voluntários 

                            
N.º de Sessões 
realizadas/taxa de 
participação 

100% Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

Melhorar o envolvimento, 
participação e a cooperação 

Realização de reuniões com os 
voluntários 

                            
N.º de reuniões/n.º de 
participantes 

11 reuniões Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

O
E0

5
 

Melhor a divulgação do 
Voluntariado junto dos 
meios de comunicação 
internos / Melhorar a 
informação sobre a Resposta 
Social 

Realizar artigos para o boletim 
informativo; melhorar os 
folhetos informativos; melhor a 
informação da resposta social 
no site da Instituição. 

                            N.º de ações realizadas 3 
Trabalhadores e 

Comunidade 
- Diretora Técnica 

O
E0

6
 

Avaliar a satisfação dos 
Voluntários  

Realização dos questionários 
de avaliação da satisfação 

                            
Grau de satisfação / n.º 
sugestões de melhoria 

- 60% satisfeitos e muito 
satisfeitos - pelo menos 2 

ações de melhoria 
Voluntários - 

Gestor do 
voluntariado 

Promover a coesão e a 
cooperação dos 
colaboradores, 
reconhecendo a importância 
de momentos de convívio e 
partilha para a formação e 
manutenção da identidade 
institucional. 

Celebração do Dia da 
Misericórdia de Santarém 

          

A
 d

e
fin

ir 

                
Celebração do dia da 
Misericórdia 

Realização de 1 
evento/atividade 

Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 
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Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 
Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

6
 

Promover a coesão e a 
cooperação dos 
colaboradores, 
reconhecendo a importância 
de momentos de convívio e 
partilha para a formação e 
manutenção da identidade 
institucional. 

Realização de atividade de 
convívio dos trabalhadores e 
voluntários fora das instalações 
da Instituição. 

          

A
 d

e
fin

ir 

                
Realização da atividade; 
taxa de participação 

Realização de 1 atividade a 
desenvolver entre maio e 

setembro; Taxa de 
participação dos voluntários 

de pelo menos 20%. 

Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

Realização de atividade cultural 
de convívio para trabalhadores 
e voluntários. 

                            Realização da atividade 
Realização de 1 atividade a 

desenvolver entre novembro 
e dezembro. 

Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

V
o

lu
n

tariad
o

 

Realização de atividade na 
Festa da Amizade. 

                            
Realização da atividade; 
taxa de participação 

 Realização de pelo menos 1 
atividade que envolva 

trabalhadores e voluntários. 
Voluntários - 

Gestor do 
voluntariado 

Realização de atividade na 
Feira de Outono. 

                            Realização da atividade 
Realização de atividade na 

Feira de Outono. 
Voluntários - 

Gestor do 
voluntariado 

Reconhecer e validar os 
esforços 
realizados nos diferentes 
Programas 
de Voluntariado 

Celebração do Dia do 
Voluntário 

                            
Celebração do dia do 
Voluntariado; Taxa de 
participação 

Realização de 1 
evento/atividade; Taxa de 
participação de pelo menos 
50% dos 
Programas de Voluntariado 

Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

Realização do jantar dos 
Voluntários 

                            
Celebração do jantar dos 
Voluntários; Taxa de 
participação 

Realização de 1 jantar em 
janeiro; Taxa de participação 
de pelo menos 50% dos 
Programas de Voluntariado 

Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

Envio do postal de aniversário 
para os 
Voluntários 

                            Envio de postais 
Envio de postais para 100% 
dos Programas de 
Voluntariado 

Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

O
E0

7
 Promover a aquisição de 

conhecimentos e reforçar o 
compromisso Institucional 

Ações de formação sobre os 
direitos e deveres e ética 

                            
N.º de ações de 
formação/N.º de 
participantes 

2 ações Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 

O
E0

9
 

Promover ações/atividades 
por parte dos voluntários 

Recolha de 
informações/sugestões junto 
dos voluntários 

                            
N.º de ações propostas 
pelos voluntários 

- Voluntários - 
Gestor do 

voluntariado 
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Anexo – Serviço de Nutrição e Alimentação 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Assegurar a implementação 
do sistema de gestão de 
qualidade Equass 
(procedimentos, instruções 
de trabalho e impressos).  

Cumprir com os requisitos 
do sistema Equass na área da 
alimentação e nutrição. 

                            
N.º de não conformidades 
identificadas; N.º de não 
conformidades tratadas. 

80% das não conformidades 
resolvidas  

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista  

N
u

trição
 e

 A
lim

e
n

tação
 

O
E0

2
 

Garantir o correto 
manuseamento dos 
equipamentos do serviço.  

Ação de sensibilização sobre 
a utilização dos 
equipamentos do serviço. 

                            Número de ações. 1 
Equipa do Serviço de 

Nutrição e 
Alimentação 

  Nutricionista 

Realizar 1 limpeza anual das 
hotes e condutas do serviço. 

Limpeza das hotes por uma 
empresa especializada.  

                            Número de limpezas efetuadas. 1 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação; 
clientes/utentes e 

colaboradores. 

1800 Nutricionista 

Garantir o cumprimento das 
boas práticas em Segurança 
e Saúde no Trabalho. 

Reuniões de trabalho para 
reflexão sobre as não 
conformidades identificadas 
pela Pretrab. 

                            
Realização de reuniões. Nº de 
não conformidades 
identificadas. 

Realizar 2 reuniões. 80% 
das não conformidades 

resolvidas 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista  

O
E0

3
 Envolver os fornecedores na 

participação de atividades 
institucionais. 

Envio de convites para os 
fornecedores. Evento de 
agradecimento para os 
parceiros. 

                            

Número de convites 
enviados/número de doadores. 
Reunião com os 
fornecedores/parceiros. 

Pelo menos 50% dos 
parceiros efetuaram 

doação. 1 reunião anual. 
Fornecedores 10 

Nutricionista; Diretor 
técnico dos Serviços 

Administrativos e 
Financeiros. 

O
E0

4
 

Incentivar a utilização das 
caixas de ideias e sugestões. 

Mensalmente solicitar a uma 
resposta social/serviço, 
sugestões para a construção 
da ementa. 

                            
Número de sugestões. Número 
de sugestões concretizadas. 

12 
Clientes/utentes, 
colaboradores. 

  Nutricionista  

Controlar o desperdício 
alimentar na SCMS. 

Distribuição de sobras pelos 
trabalhadores com mais 
dificuldades económicas.  

                            
Número de refeições 
distribuídas. 

Todos os trabalhadores Trabalhadores   Nutricionista 

Venda das refeições que 
sobram ao almoço, no 
refeitório do pessoal, a custo 
reduzido. 

                            Número de refeições vendidas. 
Reduzir a quantidade de 

sobras diárias 
Trabalhadores   Nutricionista 

O
E0

6
 

Promover melhor 
comunicação entre os 
elementos do serviço. 

Reuniões mensais.                             Número de reuniões.  12 
Equipa do Serviço de 

Nutrição e 
Alimentação 

  Nutricionista 

Assegurar a participação dos 
trabalhadores na formação 
de HACCP. 

Formação em Higiene e 
Segurança Alimentar. 

                            Percentagem de participação. 
80% dos trabalhadores a 

participar 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 

Realizar a avaliação de 
desempenho a toda a equipa 
do serviço, garantindo a 
diferenciação positiva de 
resultados. 

Avaliação de desempenho.                             Grau de desempenho. 20% (nível 3 - Bom) 
Equipa do Serviço de 

Nutrição e 
Alimentação 

  Nutricionista 
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Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

7
 

Fornecer refeições segundo 
os critérios de qualidade, aos 
clientes/utentes da 
instituição. 

Preparação, confeção e 
distribuição das refeições.  

                            
Número de refeições 
produzidas. Número de 
reclamações. 

  

Clientes/utentes, 
colaboradores, outras 
Instituições (recebem 

catering) 

  Nutricionista 

N
u

trição
 e

 A
lim

e
n

tação
 

Avaliar a satisfação 
alimentar dos 
clientes/utentes e 
colaboradores. 

Aplicação do questionário de 
avaliação da satisfação 
alimentar. 

                            Grau de satisfação. 
75% (satisfeitos e muito 

satisfeitos) 

Clientes/utentes, 
colaboradores, outras 
Instituições (recebem 

catering) 

  Nutricionista 

O
E0

8
 

Garantir a concretização das 
ementas. 

Registo de informações por 
turno. Controlo de registo. 

                            
Registo de alterações do 
serviço programado. 

Pelo menos 80% das 
ementas programadas 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 

Assegurar a qualidade 
higieno-sanitária da 
alimentação fornecida. 

Aquisição de caixas térmicas 
leves de transporte de 
refeições. 

                            Número de caixas compradas. 2 
Lar de Infância e 

Juventude/CAT - 1 º 
PASSO 

300 Nutricionista 

Aquisição de caixas térmicas 
de transporte de refeições. 

                            Número de caixas compradas. 2 Creche/Pré-escolar 4000 Nutricionista 

Auditorias internas, em 
sistema HACCP. Tratamento 
das não conformidades. 

                            
Realização de auditorias 
internas. Tratamento das não 
conformidades. 

2; 50% das NC tratadas 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação. Equipas 
dos outros 

serviços/respostas 
sociais 

  Nutricionista 

O
E1

0
 Fornecer as refeições 

requisitadas pela FARPA e 
PSP. 

Serviço de catering.                             
Número de refeições 
solicitadas x Número de 
refeições disponibilizadas. 

Fornecer 100% das 
refeições solicitadas 

FARPA e PSP   Nutricionista 

Á
re

a 
d

a 
Sa

ú
d

e 

Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação. 

Semana da Alimentação: 
Sessões de sensibilização. 
Distribuição de folhetos. 
Rastreio nutricional. Ateliers 
de alimentação. Realizar 
notícia para o boletim.  

                            
Número de ações realizadas. 
Registo de presenças no 
Rastreio. 

5 
Clientes/utentes das 
diferentes respostas 

sociais e serviços.  
- Nutricionista 

Avaliar o risco/estado 
nutricional dos 
clientes/utentes, do ERPI de 
Santarém, ERPI de S. 
Domingos; ERPI - LGD; 
Centro de Dia e UCC. 

Recolher e interpretar dados 
clínicos, analíticos, 
antropométricos e 
alimentares. 

                            
Número de clientes/utentes x 
número de clientes/utentes 
com malnutrição. 

60% dos clientes/utentes 
sem malnutrição 

Clientes/utentes - Nutricionista 

Personalizar planos 
nutricionais e alimentares 
adequados à situação 
clínica/nutricional do 
cliente/utente, de acordo 
com solicitações das 
respostas sociais/serviços. 

Avaliação do estado 
nutricional. Monitorização 
da ingestão alimentar. 

                            
Registo de 
personalização/alteração de 
dietas. 

  Clientes/utentes - Nutricionista 

 Educação alimentar de 
clientes/utentes e familiares 
no momento de alta.  

Ensino de alta de Dietética e 
Nutrição. 

                            
Registo do número de ensinos 
de alta x número de 
solicitações. 

  Clientes/utentes - Nutricionista 
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Anexo – Atividades Institucionais 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

A
ti

vi
d

ad
es

 In
st

it
u

ci
o

n
ai

s 

Promover a participação e o 
grau de satisfação dos 
clientes/utentes nos dias 
festivos. 

Dias festivos (Carnaval; 
Páscoa, Aniversário da 
Misericórdia; Festa da 
Amizade, Dia dos Avós, Dia do 
Idoso; Feira do Outono; 
Natal). 

                            

Grau de satisfação dos 
Clientes/Utentes (tabela de 
avaliação); 
% de atividades realizadas 

Garantir que 70% dos 
clientes/utentes fiquem 

Satisfeitos ou Muito 
Satisfeitos e que sejam 

realizadas 70% das atividades 

Clientes/utentes da 
Anciania/Saúde  

A definir 
Animadoras; TO; 
Psicomotricistas 

Promover a participação e o 
grau de satisfação dos 
clientes/utentes nos 
passeios/saídas ao exterior. 

Passeios/saídas ao exterior.                             

Grau de satisfação dos 
Clientes/Utentes (tabela de 
avaliação); 
% atividades realizadas 

Garantir que 70% dos 
clientes/utentes fiquem 

Satisfeitos ou Muito 
Satisfeitos e que sejam 

realizadas 70% das atividades 

Clientes/utentes da 
Anciania/Saúde da 

SCMS  
A definir Animadoras 

Promover a participação e o 
grau de satisfação dos 
clientes/utentes nos 
campeonatos de jogos. 

Campeonato de jogos.                             

Grau de satisfação dos 
Clientes/Utentes (tabela de 
avaliação); 
% de atividades realizadas 

Garantir que 70% dos 
clientes/utentes fiquem 

Satisfeitos ou Muito 
Satisfeitos e que sejam 

realizadas 70% das atividades 

Clientes/utentes da 
Anciania/Saúde da 

SCMS 
A definir Animadoras 

Implementar a prática de 
atividade física adaptada. 

Boccia na SCMS.                             Nº de ações realizadas ≥ 3 
Clientes/utentes da 
Anciania/Saúde da 

SCMS 
150 euros Psicomotricistas 

Promover a participação e o 
grau de satisfação dos 
clientes/utentes no projeto de 
leitura criativa. 

Projeto "Leitura criativa".                             

Grau de satisfação dos 
Clientes/utentes (tabela de 
avaliação); 
% de atividades realizadas 

Garantir que 70% dos 
clientes/utentes fiquem 

Satisfeitos ou Muito 
Satisfeitos e que sejam 

realizadas 70% das atividades 

Clientes/utentes da 
Anciania/Saúde da 

SCMS 

Sem custos 
adicionais 

Animadoras 

Criar a oportunidade de 
envolver a comunidade nas 
temáticas de saúde, 
promovendo espaços de 
partilha e interação entre 
pessoas. 

I Encontro de Saúde da SCMS.                             
Grau de satisfação do 
Encontro de Saúde; 
Nº de participantes 

Garantir que 60% dos 
participantes fiquem muito 

satisfeitos 
Comunidade A definir 

Fisio, TO, Psicóloga; 
Psicomotricista; 

Enfermeiros; TND; 
Médico 

Promover a educação para a 
saúde. 

Projeto "Saber mais, cuidar 
melhor" (dia do doente com 
AVC/ Dia da Pessoa com 
Parkinson; dia da Pessoa com 
Alzheimer, dia da saúde 
mental, dia internacional da 
pessoa com deficiência). 

                            
Grau de cumprimento das 
ações do projeto 

80% das ações 

Clientes/utentes da 
SCMS;  

Colaboradores; 
Comunidade 

Sem custos 
adicionais 

Terapeuta 
Ocupacional; 

Psicomotricista 

Comemorar o Dia Mundial da 
Fisioterapia. 

Vídeo Promocional do Serviço 
de Fisioterapia. 

                            Nº de visualizações 300 visualizações Comunidade 
Sem custos 
adicionais 

Fisioterapeutas 

Promover a participação dos 
utentes num projeto parceiro 
com a Sala de Leitura 
Bernardo Santareno. 

Projeto "Mala de estórias".                             

Grau de satisfação dos 
Clientes/Utentes (tabela de 
avaliação); 
Nº de participantes 

Garantir que 70% dos utentes 
ficam satisfeitos ou muito 

satisfeitos 

Clientes/utentes da 
UCC, ERPI Santarém, 

ERPI- LGD, CATEI 

Sem custos 
adicionais 

Rita Neves 
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