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1. Introdução 

Pensar o futuro da Misericórdia de Santarem, seja ele com um horizonte de cinco, dez ou simplesmente um 

ano é de grande responsabilidade, pois a Instituição não se confina às suas paredes, tem impacto na vida 

de milhares de pessoas no Concelho onde se insere. 

Somos mais que um prestador de serviços à Comunidade, somos mais do que um património, somos um 

símbolo, representamos estabilidade, segurança e qualidade, contudo há momentos na vida da 

Organização em que os “ventos de mudança “nos transportam para uma reflexão sobre o futuro, é por 

tudo isto que este relatório de atividades nos dá informação que permite olhar o futuro com maior 

acuidade.  

Ao longo deste documento partilhamos informação que remete a todos os Irmãos, a responsabilidade de 

maior participação e envolvimento no quotidiano da Misericórdia. 
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2. Caraterização da Instituição 

A Misericórdia de Santarém é uma organização não-governamental dedicada à prestação de serviços de 

saúde e apoio social desde a sua fundação, em 1500.   

A Misericórdia de Santarém tem como Missão: “agir concertada e integradamente na Comunidade que a 

envolve, melhorando as condições de vida da sua população, prestando, criando e desenvolvendo serviços 

na área social e da saúde adequados às necessidades das pessoas/indivíduos promovendo a solidariedade, 

a qualidade de vida e a dignidade humana.” A Misericórdia de Santarém tem como visão estratégica ser 

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

transnacional. 

No campo social, exerce, a sua ação através da prática das catorze Obras de Misericórdia, tanto espirituais 

como corporais e, no sector religioso, sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia, que é a sua 

padroeira, mantem o culto divino nas suas igrejas/capelas e exerce as atividades que constam no 

Compromisso e ainda as que venham a ser consideradas convenientes. 

Atualmente, a Misericórdia de Santarém é considerada uma das principais entidades empregadoras do 

Concelho: 260 trabalhadores e cerca de 60 voluntários que contribuem diariamente para a prossecução da 

sua Visão e Missão. 
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2.1. Organograma 

 

2.2. Visão, Missão e Valores 

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 as 

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; 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 8 de 32 

01 22/03/2019 
 

 Equidade; 

 Qualidade. 

2.3. Políticas Institucionais 

Política da Qualidade 

A SCMS define a sua Politica de Qualidade, comprometendo-se a melhorar continuamente e respeitar os 

seguintes princípios: 

 Garantir a qualidade de vida e a satisfação dos intervenientes. 

 Promover e Valorizar o trabalho em equipa / rede incentivando a participação de todos os 

intervenientes. 

 Incentivar a participação e autodeterminação dos clientes/utentes. 

 Garantir a implementação de um sistema de formação e desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Assegurar o cumprimento dos requisitos legais em vigor e outros referenciais aplicáveis. 

 Implementar e fazer cumprir o Sistema de Gestão da Qualidade. 

Política de Ética 

Define-se, Ética na SCMS, como um conjunto de normas e padrões de comportamento a observar no 

âmbito do desempenho profissional. A instituição definiu uma política de ética que integra os seguintes 

estratégias orientadoras: 

 Respeitar os valores da Instituição e promover uma cultura orientada para a igualdade de 

oportunidades; 

 Promover um bom ambiente de trabalho, fomentando a responsabilidade, o profissionalismo e a 

honestidade; 

 Incentivar o cumprimento das normas legais em vigor e dos regulamentos aplicáveis à atividade 

Institucional; 

 Fomentar a Responsabilidade Social junto da comunidade evidenciando a ética e o respeito pelos 

direitos humanos. 

Política de Prevenção Perante Situações de Maus Tratos 

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém define a sua Política de Prevenção Perante Situações de Maus 

Tratos, respeitando os valores da Instituição e os princípios éticos, tendo como base os objetivos seguintes: 

 Esclarecer e informar sobre a temática de Prevenção Perante Situações de Maus Tratos. 

 Agir adequadamente perante situações de Maus Tratos. 

 

 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 9 de 32 

01 22/03/2019 
 

Política da Confidencialidade 

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém define a sua Política de Confidencialidade, tendo como base os 

objetivos seguintes: 

 Respeito pela confidencialidade de toda a informação sobre as partes interessadas 

(clientes/utentes, colaboradores, entre outras). 

 Cumprimento das normas legais Nacionais e Europeias sobre proteção de dados pessoais. 

Política da Participação e Envolvimento 

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém promove a participação ativa e o envolvimento de todas as 

partes interessadas (clientes/utentes; famílias; colaboradores; fornecedores; parceiros; entidades 

financiadoras e Comunidade), tendo como base os objetivos seguintes: 

 Estimular a participação dos clientes/utentes e/ou familiares na definição, execução e avaliação dos 

Planos Individuais. 

 Promover a autonomia estimulando os clientes/utentes à participação nas atividades e rotinas da 

vida diária. 

 Estimular o envolvimento e a participação das partes interessadas nas atividades da Instituição 

(internas e/ou na Comunidade). 

 Promover a satisfação das partes interessadas, face à qualidade dos serviços prestados. 

 Promover a existência de instrumentos para a apresentação de sugestões de melhoria. 

 Incentivar a colaboração das partes interessadas na promoção da vida institucional. 

Política de Gestão de Recursos Humanos 

A Política de Gestão de Recursos Humanos visa promover e valorizar o potencial humano com vista à 

concretização da missão, visão, valores e estratégia organizacional. 

Pretende colmatar as necessidades dos colaboradores, aumentar as suas competências e criar condições 

para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, procurando estimular a sua criatividade e iniciativa 

pessoal, tendo como base os objetivos seguintes: 

 Fortalecer a cultura institucional, através da participação e envolvimento de todos com partilha de 

boas práticas; 

 Promover o desenvolvimento de competências alinhadas com a estratégia organizacional; 

 Gerir o desempenho, estimulando e premiando os desempenhos alinhados com a estratégia 

organizacional; 

 Reter profissionais com competências chave para a organização; 

 Atuar em conformidade com as regras de saúde e segurança e promover o bem-estar das pessoas. 
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Política de Recrutamento, Seleção, Acolhimento e Integração  

A Política de recrutamento, seleção, acolhimento e integração da Misericórdia de Santarém, orientada 

pelos objetivos da política de gestão de recursos humanos, visa promover a seleção de colaboradores, de 

acordo com os requisitos legais, técnicos e competências necessárias à prestação de serviços de qualidade 

por parte da Instituição, tendo como base os objetivos seguintes: 

 Respeitar os requisitos legais em matéria de recrutamento e seleção; 

 Estabelecer transparência no processo de recrutamento e seleção garantindo a igualdade de 

oportunidades e não discriminação no tratamento a todos os candidatos (internos/externos); 

 Atrair e identificar candidatos com requisitos e competências adequadas à função conforme 

estabelecido no manual de funções; 

 Promover um adequado acolhimento, integração e retenção dos colaboradores. 

Política de Reconhecimento dos Colaboradores 

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém define a sua Política de Reconhecimento dos Colaboradores, 

tendo como base os objetivos seguintes: 

 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. 

 Reconhecer e validar os esforços realizados nos diferentes Programas de Voluntariado. 

 Reconhecer e estimular os esforços e contribuições dos trabalhadores de modo a desenvolver e 

preservar o espirito de pertença à Instituição. 

Política de Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação 

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém define a sua Política de Igualdade de Oportunidades e Não 

Discriminação, tendo como base os objetivos seguintes: 

 Todos os trabalhadores ou candidatos a emprego, voluntários, clientes/utentes e seus familiares, 

representantes dos fornecedores e das entidades parceiras têm direito a igualdade de tratamento 

não podendo ser privilegiado ou prejudicado em razão: de ascendência, idade, sexo, orientação 

sexual, estado civil, situação familiar e/ou económica, instrução origem ou condição social, 

património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, 

origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções politicas ou ideológicas e 

quando aplicável filiação sindical. 

 Garantir que todos os fornecedores, prestadores de serviços e restantes entidades contratadas ou 

a contratar são tratadas de acordo com os mesmos critérios. 
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 Proibição de qualquer prática discriminatória bem como de assédio alegadamente praticado contra 

trabalhadores ou candidatos a emprego, clientes/utentes e seus familiares, representantes dos 

fornecedores e das entidades parceiras. 

Política de Formação 

A Política de Formação da Santa Casa da Misericórdia de Santarém traduz a aposta na aprendizagem ao 

longo da vida como base fundamental da qualidade dos serviços prestados. De facto, esta é uma das razões 

pelas quais os eixos e os objetivos estratégicos da Instituição incluem os Recursos Humanos.  

Reconhece-se que o fomento de uma cultura organizacional que valoriza os trabalhadores, apostando na 

sua formação e capacitação, é determinante para a qualidade do desempenho nos serviços e, 

simultaneamente, para o reforço da sua motivação, envolvimento e sentido de compromisso com a Missão 

institucional. 

Sendo uma entidade certificada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), a 

atividade formativa (certificada) rege-se pelos princípios e orientações do referencial DGERT. Os 

documentos de referência neste domínio são: Manual de Qualidade da Atividade Formativa, Projeto 

Formativo, Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa, Plano de Formação e Balanço da 

Atividade Formativa.  

Pela especificidade do referencial EQUASS, a eficácia da formação deve ser avaliada durante o processo de 

avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos termos do regulamento de avaliação, devendo ser 

destacada em sede de relatório produzido pelos vários avaliadores e, posteriormente, em relatório da 

Comissão de Avaliação. 

3. Infância e Juventude 

3.1. Creche “Os Amiguinhos” 

Esta é uma Resposta Social, onde se fazem sentir as atuais mudanças sociais, pois com a diminuição dos 

índices de natalidade nas famílias passámos a uma procura menor, com menos crianças em lista de espera 

e sobretudo um aumento de pais desempregados. 

Em 2018 com um Acordo de Cooperação para 49 crianças, teve uma frequência média de 50. 

As mudanças legislativas levaram a que se pedisse aos serviços da Segurança Social a revisão da capacidade 

de 50 para 54 crianças. 

Foi também solicitado a revisão do Acordo para as 54 crianças da capacidade concedida, o que não se veio 

a verificar, contudo foi-nos aprovado o aumento das horas de funcionamento, após termos ouvido os 

pais/encarregados de educação passámos a um horário entre as 7h.30m e as 19h.30m, de forma a 

respondermos em consonância com as necessidades das famílias. 
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Mantivemos o modelo curricular de High-Scope e um quadro de pessoal onde a estabilidade foi a 

característica fundamental ao longo do ano. 

Conforme tabela, verificamos que no de 2018, a frequência mensal (média) era de 50 clientes/utentes, 

comparando com o ano de 2017 houve um desvio positivo de 3 clientes/utentes. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 50 49 47 -3 -2 

2018 50 49 50 0 +1 

Desvio 0 0 +3   

3.2. Estabelecimento de Educação Pré-Escolar “Os Amiguinhos” 

Esta é uma Resposta Social em que os efeitos das dificuldades/fragilidades económicas das famílias estão 

mais patentes. A procura diminuiu significativamente pois apesar da sua capacidade ser para 66 crianças, 

teve uma frequência de 54 e sem lista de espera. 

O aumento da oferta da Rede Pública e associado aos preços praticados (ausência de mensalidade) fizeram 

com que baixasse a média de frequência e procura. Prevemos que esta situação se mantenha e possa 

mesmo vir a agravar-se, obrigando-nos a rever o modelo de funcionamento. 

Conforme tabela, verificamos que no de 2018, a frequência mensal (média) era de 54 clientes/utentes, 

comparando com o ano de 2017 houve um desvio de menos 3 clientes/utentes. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 66 58 57 -9 -1 

2018 66 58 54 -12 -4 

Desvio 0 0 -3   

3.3. Lar de Infância e Juventude “Lar Rapazes” 

A resposta mais antiga da Misericórdia, e quiçá aquela a que mais mudanças está sujeita, onde cada dia é 

um desafio à motivação e empenho, quer a quem gere, quer a quem diariamente trabalha com as 

crianças/jovens que nos são enviados através do sistema de gestão d vagas centralizadas, pela Segurança 

Social. 

O Lar durante o ano de 2018 passou a ser Casa de Acolhimento, e ainda aguardamos pelas mudanças de 

apoio que isso implica, até agora só temos conhecimento da mudança de designação, pois até a vontade 

manifestada pela Misericórdia para alterar o Acordo de Cooperação de 12 para 14 jovens, visto que a 

capacidade é de 20 crianças/jovens, foi inviabilizado pela Segurança Social, alegando a ausência de 

Regulamentação à Lei de Proteção e Promoção. 

A equipa técnica voltou a ser reposta na integra em Novembro com a chegada da Técnica de Educação 

Social, que terminou a sua participação no CLDS- 3ª Geração, que se concluiu a 14/10/2018. 
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Ao longo do ano passaram pelo acolhimento 15 jovens com idades compreendidas entre os 9 anos e os 21 

anos. 

No ano letivo 2017/2018, tivemos 2 retenções de alunos que estavam a frequentar o 5º ano e 1 aluno no 8º 

ano. 

Em 2018 foram desvinculados 3 jovens. 

Os jovens (3) que se desvincularam, todos regressaram às famílias biológicas, um estava em acolhimento há 

7 anos, outro há 3 anos e o terceiro há, 1 ano e 10 meses. 

No período em avaliação, dos 15 jovens acolhidos, um apresenta problemas relacionados com a função do 

corpo, com os 2 membros inferiores parcialmente amputados (os pés), existem 2 jovens com dificuldades 

de visão e 6 com problemas ao nível da saúde mental com acompanhamento regular em consultas de 

pedopsiquiatria e medicados diariamente. 

Podemos verificar pelo perfil dos jovens acolhidos que os recursos provenientes do apoio do Estado para a 

gestão desta resposta social são manifestamente insuficientes, exigindo que a Misericórdia aplique parte 

significativa das suas receitas na gestão desta resposta social. 

Conforme tabela, verificamos que o Lar dos Rapazes tem capacidade para 12 crianças, que estão 

abrangidas pelo acordo de cooperação estabelecido entre a Misericórdia de Santarém e a Segurança Social. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 12 12 12 0 0 

2018 12 12 12 0 0 

Desvio 0 0 0   

3.4. Centro de Acolhimento Temporário “Primeiro Passo” 

O Centro de Acolhimento para Crianças em Risco (CAT), tem capacidade e Acordo de Cooperação para 12 

crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 10 anos. 

A equipa técnica desta resposta, é comum à do Lar dos Rapazes, ou seja estão a meio tempo em cada uma 

delas e é constituída por uma Técnica Superior de Politica Social, simultaneamente Diretora Técnica de 

ambas as respostas, uma Psicóloga e uma Técnica de Educação Social/Animação Sócio Cultural (esteve 

ausente 3 anos para integrar a equipa técnica do CLDS- 3ª Geração). 

O CAT, é uma resposta de acolhimento para crianças em perigo de ambos os sexos, durante o ano 

passaram pelo acolhimento 18 crianças (7 raparigas e 11 rapazes). A maioria tinha mais de 6 anos. 

De salientar que uma criança frequentou a Creche da Misericórdia e 4 frequentaram o nosso Pré – escolar e 

que as vagas que ocupam nos equipamentos referidos não são comparticipadas pela Segurança Social, o 

que nos penaliza, pois impede de admitirmos crianças da Comunidade, contudo priorizamos as crianças do 

CAT para que estas sintam o seu processo de integração mais facilitado, estando em meio conhecido. 
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Outras 6 crianças frequentaram o 1º ciclo e as restantes o 2º ciclo, houve ainda um bebé que por ter menos 

de um mês não frequentou qualquer equipamento. 

As crianças acolhidas em 2018, são provenientes de 8 concelhos diferentes com o que isso significa de 

esforço por parte da equipa e famílias para que haja um trabalho articulado e próximo. 

Durante 2018 foram desvinculadas 6 crianças e admitidas outras 6. As saídas de 2 crianças (uma em 

acolhimento há 5 anos e outra há 2 anos) foram para as famílias biológicas/nucleares. 

Uma criança saiu para a família biológica alargada ao fim de 2 anos de acolhimento, duas crianças, irmãs, 

ao fim de 4 anos de acolhimento foram integradas em família adotiva, a outra criança mantem-se no 

sistema de acolhimento, foi transferida para o Lar dos Rapazes. É pois visível como o sistema de 

acolhimento nem sempre prioriza o superior interesse das crianças. 

No período em avaliação, constatamos que algumas das crianças acolhidas apresentam problemas de 

saúde, três tem problemas de visão, com acompanhamento no Hospital Gama Pinto em Lisboa, uma 

criança com atraso global do desenvolvimento em acompanhamento na consulta de Neurologia Pediátrica 

do Hospital de D. Estefânia, Consulta de Desenvolvimento no Hospital de Santarém e de Cardiologia 

Pediátrica no Hospital de Santa Marta. 

Há uma outra criança com diagnóstico de espetro de autismo que é acompanhada em consultas de 

Neurologia Pediátrica do Hospital D. Estefânia e em consultas de Pedopsiquiatria no Hospital de Tomar. No 

período em avaliação há mais 4 crianças com acompanhamento em consultas de Pedopsiquiatria com 

medicação diária. No final do ano foi ainda acolhida uma criança com problemas de audição (surdez 

moderada) a quem foram colocadas próteses auditivas, com acompanhamento no Hospital Pediátrico de 

Coimbra, visto que também apresenta um atraso de desenvolvimento potenciado eventualmente pela 

surdez. 

Podemos assim verificar os custos e a exigência de outros recursos necessários na gestão desta resposta 

social, cuja população apesar de pouca idade já se encontra em situação de vulnerabilidade e desvantagem. 

Conforme tabela, verificamos que o CAT 1.º Passo tem capacidade para 12 crianças, que estão abrangidas 

pelo acordo de cooperação estabelecido entre a Misericórdia de Santarém e a Segurança Social. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 12 12 12 0 0 

2018 12 12 12 0 0 

Desvio 0 0 0   

3.5. Centro de Atividades de Tempos Livres “Quinta do Boial” 

Em final de Julho de 2018 encerrámos o Centro de Atividades Tempos Livres – Quinta do Boial tal como já 

tinha sido planeado no ano anterior. 
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O motivo do encerramento desta resposta social, deveu-se à falta de procura, por razões já anteriormente 

explicadas, nomeadamente pela criação das Atividades Extra Curriculares, criadas nas escolas. 

Atualmente mantemos a disponibilidade para que as famílias da Comunidade usufruam deste espaço em 

momentos festivos. 

Em 2018 realizaram-se 9 eventos. 

4. Anciania 

Numa região e num município onde o envelhecimento aumenta substancialmente conforme dados do 

último Diagnóstico Social do Concelho elaborado em 2018, os serviços de apoio a idosos constituem-se 

como uma vertente estratégica da intervenção da Misericórdia. 

4.1. Serviço de Apoio Domiciliário 

É uma resposta social com capacidade para prestar serviços a 110 pessoas, com Acordo de Cooperação 

para 103 e com uma frequência média mensal de 97 pessoas. Tem desde 2017 Certificação de Qualidade 

pelo Referencial EQUASS.  

A análise a este serviço remete-nos para questões éticas e operacionais, ou seja entramos na dimensão 

íntima das famílias e em simultâneo exige-nos um conjunto de recursos nomeadamente de transporte que 

se constituem como capazes de suscitar a reflexão sobre a qualidade/eficácia da nossa intervenção. 

A questão coloca-se entre a identificação das necessidades e as respostas em tempo útil a estas, com o 

impacto nos custos. 

No ano de 2018 tivemos uma maior percentagem de clientes/utentes mulheres (53%) e que a maioria das 

pessoas a quem prestamos serviço situa-se acima dos 80 anos. 

 A nossa área de intervenção é extensa, inclui as zonas da cidade e zonas periurbanas (Fontainhas, Portela 

…) e rurais (Vale Santarém, Almoster…). 

Em 2018 recebemos 136 candidaturas para admissão e destas passaram 88 para processo de admissão, 

contudo em 12/2018 só existiam 43. 

Registaram-se 90 saídas ao longo do ano.  

Quando comparado com 2017 foram realizadas mais 29 admissões, mas enquanto se cancelaram/anularam 

90 processos no ano agora em análise, em 2017 só houve 66 processos anulados. 

O motivo de saída com maior número de utentes (23) foi por falecimento, seguido da transferência para 

outro serviço da Misericórdia (16) e para outras instituições congéneres (16). 

Identificamos a transferência interna como uma mais-valia na procura do serviço, pois promove a 

segurança na continuidade dos cuidados. 

Os clientes/utentes desta resposta social permanecem em média, maioritariamente menos de 3 meses (16) 

logo seguidos dos que permanecem entre 1 e 2 anos (14) e entre 2 e 3 anos (11). 
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Estes números remetem-nos também para a caracterização da dependência destes clientes/utentes, ou 

seja em 31/12/2018 havia apenas 12 pessoas independentes, os restantes tinham dependência moderada 

e grave. 

Ao longo de 2018, foram realizadas 10 reuniões para discutir/elaborar os Planos Individuais (PI) de cada 

cliente/utente, e foram discutidos (1º PI, monotorização e revalidação) 201, sendo também discutidos em 

reunião 81 Programas de Acolhimento. 

As visitas domiciliárias são uma ferramenta fundamental para acompanhamento e avaliação dos serviços 

prestados, conhecer os cenários onde se desenvolvem as dinâmicas relacionais é um contributo para a 

melhoria contínua. Em 2018 foram realizadas 352 visitas domiciliárias, mais 32 que em 2017. 

Promovemos uma cultura de melhoria no âmbito da qualidade. 

Conforme tabela, verificamos que no de 2018, a frequência mensal (média) era de 97 clientes/utentes, 

comparando com o ano de 2017 o número de clientes/utentes manteve-se. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 110 103 97 -13 -6 

2018 110 103 97 -13 -6 

Desvio 0 0 0   

4.2. Centro de Dia  

Esta é uma Resposta Social com Certificação de Qualidade pelo referencial EQUASS desde 2017, com 

funcionamento 5 dias por semana, capacidade para 60 pessoas e Acordo de Cooperação para 50 

clientes/utentes. 

Quiçá seja a resposta social, onde a mudança no perfil dos utilizadores mais se alterou, pois a dependência 

passou a ser característica mais comum, seja ela física ou mental (apenas 6 pessoas são 

independentes/autónomos). 

A população é constituída maioritariamente (70%) por mulheres, cuja média etária está acima dos 80 anos 

(81) ainda verificamos a existência de pessoas iletradas (15). 

Verificamos que a maioria dos clientes/utentes são viúvos e que grande parte vivem sozinhos, aumentando 

assim a exigência por parte da equipa de trabalho, pois há que substituir e reforçar a rede de suporte 

destes idosos. 

O nosso modelo de qualidade remete-nos para uma constante atenção à identificação e posterior 

satisfação de necessidades de clientes/utentes o que motivou um investimento maior na área da 

estimulação cognitiva e de reabilitação, contudo há mais a fazer nomeadamente na área da estimulação 

social/ animação cultural. 

A construção, analise e avaliação dos Planos Individuais, são um objetivo constante ao longo do ano, mas 

que nos permite um acompanhamento mais eficaz do estado/evolução de cada utente. 
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Quando se fala de Centro de Dia há que reparar que o nosso entendimento é o foco nas 24 horas, por isso é 

que as refeições fora do Centro são importantes, tal como a medicação e o transporte ou seja queremos 

que ao fim do dia nas nossas instalações demos continuidade garantindo a segurança da pessoa até à sua 

chegada no dia seguinte. 

O aumento de admissões (26 admissões) relativamente ao número de saídas (22) remete-nos para um 

aumento de procura, motivada também pela segurança transmitida às famílias através da oferta de 

continuidade de cuidados sempre que as vagas no internamento e Serviço de Apoio Domiciliário as 

permitam.  

Conforme tabela, verificamos que no de 2018, a frequência mensal (média) era de 53 clientes/utentes, 

comparando com o ano de 2017 houve um desvio positivo de 3 clientes/utentes. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 60 50 50 10 10 

2018 60 50 53 -7 +3 

Desvio 0 0 +3   

4.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – São Domingos 

A ERPI de São Domingos é desde 12/2013 gerida pela Misericórdia, por Acordo de Gestão com a Segurança 

Social. 

A capacidade desta resposta é para 67 pessoas, das quais 65 fazem parte do Acordo de Cooperação com a 

Segurança Social, sendo 16 para Vagas Cativas para a entidade já referenciada.  

A maioria da população residente são mulheres (42), o escalão etário predominante é acima dos 85 anos. 

Durante o ano de 2018 realizaram-se 11 admissões, sendo 3 para Vagas Cativas, também se verificaram 2 

situações de Descanso do Cuidador. 

A caraterística transversal em São Domingos é a dependência dos idosos, pois só 4 são autónomos, 24 deles 

são grandes dependentes. 

A implementação dos Planos Individuais (PI) tem vindo a constituir-se como uma mais valia no 

acompanhamento e implementação de ações de melhoria na Qualidade de Vida dos utentes, contudo há 

um caminho de continuidade a fazer pois o perfil atual dos clientes/utentes remete-nos para uma revisão 

do quadro de pessoal tendo ainda em atenção a estrutura arquitetónica do edifício (2 pisos e um só 

elevador). 

Conforme tabela, verificamos que no de 2018, a frequência mensal (média) era de 66 clientes/utentes, 

comparando com o ano de 2017 houve um desvio positivo de 3 clientes/utentes. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 67 65 63 -4 -2 

2018 67 65 66 -1 +1 

Desvio 0 0 +3   
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4.4. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Santarém 

Esta resposta social tem capacidade para 31 clientes/utentes e o mesmo número em Acordo de 

Cooperação. 

A caraterística identificadora deste serviço é a constância dos seus residentes, ao longo do ano registaram-

se 4 saídas, 2 por óbito e 2 regressaram a suas casas após reabilitação. 

O utente mais antigo permanece há 18 anos e as 2 pessoas mais recentes forma admitidas nos últimos 

meses do ano. 

Tal como nas outras respostas de internamento, os residentes são maioritariamente mulheres (71%) e a 

média de idades é de 84 anos (23 residentes acima dos 80 anos). 

Verificamos que a lista de espera para admissão, apesar de numerosa, nos últimos anos carateriza-se por 

um adiamento aquando da proposta de admissão e isto remete-nos para a mudança no perfil dos nossos 

clientes/utentes. 

Conforme tabela, verificamos que no de 2018, a frequência mensal (média) era de 31 clientes/utentes. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 31 31 31 0 0 

2018 31 31 31 0 0 

Desvio 0 0 0   

4.5. Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Pessoas Idosas (CATEI) 

Este é uma resposta enquadrada na ERPI – Lar de Grandes Dependentes, tem um Acordo de Cooperação 

para 13 pessoas e as admissões são de gestão da Segurança Social. 

Ao longo do ano verificamos 26 admissões. Apesar do esforço de compatibilizar o perfil dos utentes à 

realidade do equipamento, isso nem sempre se verifica, criando alguns constrangimentos. 

A população que nos chega vem sobretudo por identificação da RLIS, proveniente de hospitais (com 

internamento prolongado por motivos sociais), ou de lares clandestinos encerrados pela Segurança Social, 

contudo têm um traço comum para além da sua fragilidade social e de saúde, é a ausência de suporte 

familiar. 

4.6. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar de Grandes Dependentes 

Esta estrutura residencial é a mais antiga resposta de internamento para a população idosa em situação de 

grande dependência no distrito de Santarém. 

Tem capacidade para 50 clientes/utentes e o mesmo número em Acordo de Cooperação. Tem uma lista de 

espera cuja principal caraterística se prende com a emergência, ou seja situações onde a imediatidade da 

resposta, surja para as famílias, nomeadamente no pós-internamento hospitalar. 
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Face ao anteriormente referido verificamos que a enfase desta resposta se coloca nos serviços de saúde, 

nomeadamente, medidas (diariamente), enfermagem (24 horas) e reabilitação (fisioterapeuta, 

psicomotricista e nutricionista). 

Em 2018 efetivaram-se 50 candidaturas com a admissão de 26 pessoas (sendo 18 já clientes/utentes da 

Misericórdia). 

Apesar do nível de dependência dos residentes verificamos que a maioria está internado há mais de 5 anos 

e temos uma média de idade de 87 anos. 

Garantimos a segurança em etapas de vida de extrema vulnerabilidade, quer seja por esta estar a terminar 

quer seja pelo sofrimento físico e emocional de uma agudização. 

O ano de 2018 foi o ano da decisão de aprovação do projeto arquitetónico para remodelar as instalações. 

Conforme tabela, verificamos que no de 2018, a frequência mensal (média) era de 50 clientes/utentes. 

Ano Capacidade Acordo de Cooperação Frequência 
Desvio 

(Capacidade) 

Desvio 
(Acordo de 

Cooperação) 

2017 50 50 50 0 0 

2018 50 50 50 0 0 

Desvio 0 0 0 0 0 

5. Saúde 

5.1. Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção 

A Unidade de Cuidados Continuados Longa Duração e Manutenção – Hospital de Jesus Cristo é um 

estabelecimento integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados com capacidade para 21 

utentes e Acordo de Cooperação para o mesmo número. 

Em 2018 foram admitidos 29 utentes e transitaram de 2017, 20 utentes. 

Foi efetuada uma média de 3 admissões por mês. 

A média de utentes na tipologia “ Descanso do Cuidador “foi de 1 por mês. 

Relativamente à proveniência dos utentes é maioritariamente do domicílio (28%) e hospitais de agudos 

(28%). 

A faixa etária que prevalece é entre os 86 e os 90 anos e são maioritariamente mulheres.  

Em 2018 houve um aumento de internamentos com duração entre os 101 e os 300 dias. 

Os valores de pensões na maioria dos utentes, é abaixo dos 600€, condicionando assim o seu acesso a 

internamento em ERPI (s). 

No ano em avaliação tiveram alta 31 doentes, o motivo principal é o de términus do “ Descanso do 

Cuidador”, 30 dias (45%), o motivo seguinte foi a recuperação/estabilização do quadro clinico (30%) e 

encaminhamento para vagas Cativas da Segurança Social. 

Após a aplicação da Escala de Barthel modificada, podemos verificar que 51% apresentavam dependência 

total, 23% dependência severa. 
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De referir que o Acordo de Cooperação para este serviço é manifestamente abaixo dos custos com os 

utentes. Houve revisão do mesmo no final de 2018. 

6. Família e Comunidade 

6.1. Rendimento Social de Inserção 

A Misericórdia tem intervenção na aplicação desta medida de política social desde a sua génese. 

Atualmente temos um protocolo para acompanhamento de 185 agregados familiares, residentes nas 

freguesias da Cidade, Vale Santarém, Almoster e Póvoa da Isenta. 

Esta equipa é constituída por 6 profissionais (1 Psicólogo, 1 Técnico Superior de Serviço Social, 1 Educador 

Social e 3 Ajudantes Familiares). 

Em 2018 a equipa de Ajudantes familiares fizeram 93 visitas domiciliárias, a equipa técnica efetuou 323 

atendimentos e realizaram 190 sessões de ateliers de ocupação, os resultados destes ateliers tem sido 

divulgados em diferentes atividades quer internas quer externas, geradoras de visibilidade para o trabalho 

da população em acompanhamento. 

O objetivo prioritário da Medida visa a integração e autonomização socio/ profissional. 

Em 2018 conseguiu-se a inclusão de 94 beneficiários. 

6.2. Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS) 

Resposta Social com capacidade para 15 utentes, com Acordo de Cooperação atípico com a Segurança 

Social. 

A procura deste serviço é muito heterogénea quer no tipo de público, quer na diversidade de apoios. É o 

serviço mais flexível da Misericórdia, aquele cujo perfil da população é mais desafiante do ponto de vista 

técnico, devido à apresentação de multiproblemáticas, associadas muitas vezes a multipatologias. 

Os serviços prestados são os necessários à satisfação das necessidades básicas e ainda ao apoio na forma 

de medicação (ex. metadona). 

O objetivo desta resposta visa a aquisição da autonomia do individuo, a sua reinserção social, o 

restabelecimento das suas redes de suporte. 

É claro que em função do que atrás foi dito verificamos a fragilidade dos programas de acompanhamento 

com sucesso.   

Ao longo do ano atendemos 124 pessoas, cuja faixa etária mais representativa se situa entre os 41 e os 55 

anos. 

A nossa intervenção passa pela redução de riscos e a minimização de danos, com o objetivo de assegurar 

um nível de qualidade de vida, minimamente satisfatório.  

Trabalhamos as redes de suporte e agilizamos com as entidades parceiras da Comunidade e de fora dela, 

caso das Comunidades Terapêuticas. 
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Temos uma visão sistémica e construtiva essencial para a obtenção de resultados. 

Em 2018 conclui-se o Projeto de Resposta Integrada (PRI) e não temos duvidas que apesar do nosso esforço 

em manter alguns dos ateliers de ocupação, caso da horta, não estamos a conseguir o objetivo de adesão 

da população. Neste projeto era fundamental para uma intervenção com mais recursos que nos permitia 

um trabalho mais eficiente junto da população. 

Durante o ano servimos 13637 refeições no Refeitório Social. 

No Banco de Roupas, gerido por 2 Voluntárias apoiamos 247 pessoas, maioritariamente estrangeiros e 

enviamos para reciclagem 3 toneladas de roupa que não estava em condições de ser doada. 

6.3. Cantina Social 

A Cantina Social é uma resposta de emergência social e destina-se às famílias/indivíduos em situação de 

extrema vulnerabilidade socio económica. 

Desde o seu início que tem vindo sucessivamente a ser anunciada como uma medida transitória, contudo 

para 2019 ela manteve-se em vigor apesar do número de famílias apoiadas ter sido reduzido nos últimos 

anos e 2018 terminou com 56 refeições diárias em protocolo com a Segurança Social, relembramos que 

iniciamos com 125 refeições/diárias. 

Durante o ano em análise servimos 23062 refeições. 

No nosso atendimento verificamos que dificilmente algumas das famílias/indivíduos apoiados terão 

condições de se autonomizarem deste apoio, pois as suas condições pessoais, de saúde e habitação não o 

permite. 

Há de fato uma franja da população que está em situação de exclusão social e cujo o processo de inclusão 

dificilmente se verificará nos próximos anos, queremos com isto dizer que a Cantina Social só por si não é 

suficiente como resposta inclusiva é isso sim necessária uma intervenção integrada, sistémica e 

multidimensional ao nível da família na sua globalidade. 

Associado também ao CAAS, temos o Banco de Equipamentos (de gestão da Equipa de RSI), ao longo do 

ano recebemos equipamentos que nos são doados, e após alguma ação de restauro são entregues a 

famílias em situação de carência. 

Apesar dos nossos esforços ainda não é possível ter um espaço de armazenagem que concentre todos os 

Recursos que estão em processo de transição entre a receção do bem doado e a entrega a quem dele 

necessita. 

6.4. Banco de Produtos de Apoio/ Ajudas Técnicas 

Este recurso existe desde 1990, em 2017 alterou-se o Regulamento de utilização contudo ainda não o 

estamos a cumprir na totalidade pois há alguns constrangimentos ainda não ultrapassados, 

nomeadamente: equipamento envelhecido, desatualizado e insuficiente para a procura. 
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De referir que o Serviço de Apoio Domiciliário instala sempre que possível camas articuladas aos 

clientes/utentes para quem esta ajuda se torna uma mais-valia. 

Relativamente ao constrangimento que é transversal aos espaços de armazenagem, ou seja não temos 

ainda as condições necessárias para as garantir. 

6.5. Centro de Apoio a Peregrinos 

Este é um recurso da Misericórdia, ao serviço dos que andam em peregrinação e necessitam de alojamento 

temporário. 

Inaugurámos as instalações em 2014, com capacidade para 6 pessoas e posteriormente foi adaptado para 

12 peregrinos, devido à procura. 

Em 2018 tivemos de introduzir alterações ao funcionamento, nomeadamente o encerramento das 

instalações ao fim de semana. 

Apoiámos 763 peregrinos (900 em 2017) durante o ano e verificamos que a sua origem é muito 

heterogénea, vêm não só da Europa, mas da América, Japão, Nova Zelândia entre outros. 

A diminuição de acolhimentos teve de ver com a necessidade de encerramento das instalações para 

desinfestação (alguns peregrinos fazem-se acompanhar de animais). 

Mantivemos inalterado o pagamento de 5€ por noite. 

6.6. Voluntariado 

O voluntariado constitui-se como uma mais-valia institucional, reforçam a qualidade dos serviços que 

prestamos. 

O número atualmente é mais de 70 pessoas (incluindo os Órgão Sociais da Misericórdia), distribuem-se 

pelos diferentes serviços da Instituição, desde a cozinha, lavandaria, transportes e restantes áreas quer do 

internamento (jovem e idoso), quer das respostas em ambulatório e domicílio. 

Ao longo do ano manteve-se a procura, nomeadamente de adultos em fase de maior estabilidade de vida 

(reforma). 

No final do ano encetámos um processo de construção de protocolo com o Hospital CUF – Santarém, de 

forma a que através de ações de responsabilidade social, os profissionais do Hospital possam exercer 

voluntariado na Misericórdia. 

Apesar da estabilidade (a maioria é voluntario há mais de 4 anos), verificamos que o grupo é interventivo 

nos serviços e proactivo na apresentação de propostas de melhoria e de ações que valorizam o seu 

desempenho. 

7. Recursos Humanos 

7.1. Área de Recursos Humanos 
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O Departamento de Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) tem 

responsabilidade em matérias relacionadas com gestão de recursos humanos, formação, questões jurídicas 

e saúde e segurança no trabalho.  

Em 2018 estiveram afetos a este Departamento cinco pessoas com as seguintes categorias profissionais: (1) 

Diretora Coordenadora de Recursos Humanos; (1) Técnica de Recursos Humanos; (1) Técnica Superior de 

Serviço Social afeta a área da formação que rescindiu contrato por iniciativa própria em 31/07/2018; (1) 

Jurista e (1) Técnica de Recursos Humanos afeta à área da Qualidade. 

No mês de Dezembro 2018, a SCMS empregava 260 trabalhadores, 232 mulheres e 28 homens.  

O vínculo contratual dos trabalhadores da Instituição era o seguinte: 

 226 trabalhadores com contrato sem termo; 

 1 trabalhador com contato a termo certo; 

 33 trabalhadores com contrato  a termo incerto. 

No ano de 2018 os custos com pessoal atingiram os 3.670.072,12€, embora 56% dos trabalhadores 

auferissem menos de 600€ mensais de salário base.  

Todos os trabalhadores possuem a escolaridade obrigatória em função do ano de nascimento, verificando-

se que existem 63 trabalhadores com habilitações académicas dos quais 7 exercem funções operacionais. 

Dos 205 operacionais existem 118 que não atingiram o ensino secundário. 

Ao longo do ano registaram-se  14.100 dias de ausencia não remunerada, situações geradoras de 

constrangimentos quer na qualidade da intervenção dos trabalhadores junto do público alvo, quer no 

desgaste físico e psicológico dos profissionais que se mantem no ativo.. 

Registaram-se também 5226 dias de ausencias remuneradas, que constituem direitos dos trabalhadores 

devidamente consignados na lei do trabalho. 

Para além dos 19.326 dias de ausencias referidas anteriormente, há registo de mais 4060 horas de 

ausencias parciais, muitas das quais se devem ao facto de a Instituição empregar sobretudo mulheres (90% 

do total dos trabalhadores), as quais têm um papel muito ativo na vida familiar. 

A taxa global de absentismo verificada, calculada a partir do número médio anual de trabalhadores e 

utilizando a formula TA=(total de horas de ausencia/ potencial máximo anuial de horas trabalháveis) x 100, 

situa-se nos 31%, valor demasiado elevado tendo em comparação a estatística em sintese, Balanço social 

2003, cujo valor apontava para os 8.3% no sector de atividade “saúde e ação social”. Significa isto que por 

cada 100 horas trabalháveis, os trabalhadores da SCMS faltaram 31 horas, por baixa, acidente e outras 

causas. 

A taxa de absentismos específica, utilizando a formula TA= (Total das horas de ausencia /Total de horas 

efetivamente trabalhadas) x 100, situa-se nos 43%. Significa isto que por cada 100h efectivamente 

trabalhadas, os trabalhadores da SCMS registaram 43 horas de ausencia ao trabalho, por diferentes causas. 
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Devido ao excesso de ausencias registadas, durante o ano de 2018 foram desenvolvidos 28 processos de 

recrutamento e seleção tendo sido entrevistados 160 candidatos e selecionados 61 trabalhadores.                                                                                                                                                            

Paralelamente, por motivos diversos, saíram 57 trabalhadores da Instituição. Sendo preocupante o número 

de trabalhadores que denunciaram o contrato de trabalho por iniciativa própria, sendo que a grande 

maioria alegou desmotivação pelo excesso de trabalho e pelos baixos salários. 

A taxa de turnover, movimento de entrada e saída de trabalhadores ao longo do ano, atingiu os 2%, sendo 

que a taxa oscilou ao longo do ano. 

Um turnover elevado pode ser motivado por várias causas, destaco os salários baixos e benefícios sociais 

reduzidos, os planos de carreira pouco apelativos e algumas deficiências na gestão, tópicos referidos em 

algumas das entrevistas de saída. 

Prestadores de Serviços 

No ano de 2018, a Instituição registou 42 prestadores de serviços, sendo que apenas 10 desenvolveram 

atividade de forma regular: dois médicos, quatro enfermeiros, um técnico oficial de contas e um técnico 

superior de higiene e segurança no trabalho, 2 técnicos a desenvolver atividades extracurriculares na 

Creche/Pré-Escolar. 

Os demais prestadores desenvolveram a sua atividade de forma pontual sobretudo na área do Património. 

No ano de 2018 os custos com os honorários dos prestadores de serviços atingiram os 49.284,89€.  

7.2. Gabinete Jurídico 

Ao Gabinete Jurídico compete analisar e dar pareceres/informações jurídicos em todos os processos que 

lhe sejam submetidos nas mais diversas áreas do direito; instruir processos disciplinares quando solicitado 

pela Mesa Administrativa; elaborar contratos e documentos de cariz técnico-jurídico que lhe tenham sido 

submetidos; elaborar estudos, propostas e alterações de regulamentos, impressos e procedimentos. O 

Gabinete Jurídico assegura a disponibilização de informações jurídicas, no âmbito do direito do trabalho 

aos trabalhadores da Instituição e, ainda, auxilia os órgãos sociais e os técnicos da instituição na resolução 

de questões jurídicas. 

Apesar do Gabinete Jurídico estar integrado no Departamento de Recursos Humanos, a abrangência dos 

assuntos tratados não se limita à área laboral, envolvendo as mais variadas áreas do direito (civil, 

processual civil e penal, fiscal, entre outras). 

Em 2018 a intervenção da jurista constitui-se como numa mais-valia no reforço da segurança e organização 

da Misericórdia. 

Tipo Quantidade 

Contratos de trabalho e documentação afim 225 

Procurações 57 

Processos Disciplinares 6 

Documentação de cessação de contrato de trabalho 201 

Contratos de prestação de serviços/fornecimento 14 

Contratos locação  4 
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Protocolos 10 

Regulamentos novos 2 

Regulamentos - alterações 11 

Minutas de contratos das respostas sociais – alterações 19 

Convites(procedimentos) e documentação afim 33 

Preparação de escrituras 3 

Cartas 83 

Informações para a MA e outras informações escritas 233 

7.3. Formação e Projetos 

O Gabinete de Formação Profissional e Projetos de Inovação (GFPPI) da Misericórdia de Santarém exerce 

funções de conceção, planeamento, desenvolvimento e/ou avaliação da atividade formativa certificada 

promovida pela Instituição e de alguns projetos (de parceria) locais, nacionais e transnacionais. 

Formação interna e para o exterior 

No âmbito da atividade formativa certificada, compete ao GFPPI a monitorização permanente do 

cumprimento do referencial de qualidade instituído (conformidade com as orientações da Direção Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho – DGERT), bem como assessorar a coordenação pedagógica e a gestão 

da formação nas diferentes tarefas que asseguram consonância com as linhas estratégicas, os requisitos 

legais e padrões de qualidade preconizados. 

Muito embora a formação interna e para o exterior surjam dissociadas no organograma institucional, todas 

as atividades desta natureza são planeadas, desenvolvidas e avaliadas em conjunto – pelo que todas as 

informações referentes a esta matéria são sempre compiladas de forma agregada nos diversos documentos 

criados para o efeito. Importa referir que, conforme definido no Manual de Qualidade da Atividade 

Formativa em vigor, os dados referentes à avaliação dos resultados obtidos neste âmbito estão 

pormenorizadamente analisados e relatados no Balanço de Atividades de Formação 2018. Neste sentido, as 

informações apresentadas neste relatório assumem um carácter sumário e recomenda-se a consulta do 

documento inscrito no referencial de qualidade da atividade formativa vigente para uma compreensão 

mais aprofundada das mesmas.  

A preocupação com a progressiva consolidação do paradigma pedagógico e a com a diferenciação positiva 

num mercado marcado pela forte concorrência ditaram a aposta da Misericórdia de Santarém no 

incremento do impacto da formação no desempenho profissional dos formandos, ao invés de um foco 

quase exclusivo na ampliação dos números de participantes satisfeitos com os serviços prestados.  

Atualmente este é um compromisso adiado pois com a saída da técnica responsável por esta área em 

7/2018, a continuidade do modelo preconizado não é viável. 

Ações de Formação 

Ações de Formação 

Ano N.º Ações N.º Participantes 

2018 25 162 
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Ações de Formação Certificada pela Misericórdia 

Ações de Formação Certificada 

Ano N.º Ações Planeadas N.º Ações Realizadas Taxa de Concretização 

2016 9 7 77,78% 

2017 9 8 88,89% 

2018 9 8 88,89% 

Projetos de parceria (locais, nacionais e transnacionais) 

No que respeita aos projetos de parceria, compete ao GFPPI emitir pareceres sobre possibilidades de 

candidatura a programas de financiamento diversos, bem como participar no desenho de projetos, no seu 

planeamento, implementação, monitorização e avaliação.  

Após a saída da técnica desta área não tem sido dada continuidade à prospeção de projetos e elaboração 

de candidaturas com a mesma intensidade e acuidade.  

Importa salientar que, ao longo do ano 2018, a Misericórdia de Santarém se manteve ativa na 

apresentação de candidaturas a diversos programas de financiamento. Nalguns casos, a qualidade técnica 

das propostas de projeto apresentadas permitiu a transição para uma segunda fase de apreciação das 

candidaturas. Contudo, após clarificação dos dados financeiros em conformidade com as informações 

requeridas pelas entidades financiadoras, as propostas foram preteridas comparativamente a outros 

concorrentes, o mesmo se tinha já verificado em 2017. O quadro seguinte sintetiza as propostas de projeto 

implícitas às candidaturas realizadas em 2018.  

Designação do projeto Âmbito da proposta 
Programa de 

Financiamento 
Fase da 

candidatura 

“Troca de Saberes” – 
OTL Longa duração 

Centro de Dia  Aprovado. 

Lidl – Projeto Zero 
Desperdício 

Projeto zero desperdício. Lidl 
Aprovado em 

11/2018. 

Centro de Apoio 
Familiar e 

Aconselhamento 
Parental (CAFAP) 

Propõe-se a criação de um CAFAP nas modalidades de preservação 
familiar, reunificação familiar e ponto de encontro, com vista à 
promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens através da 
disponibilização de recursos especializados que, numa lógica de 
proximidade e de intervenção concertada com outros parceiros da 
comunidade, promove intervenções de natureza preventiva que 
fortalecem a capacidade e potencialidade das famílias no exercício 
de uma parentalidade positiva.  

PROCOOP 

Aguarda 
resultado da 

apreciação da 
candidatura. 

Projeto da Delta 
Cabeleireiro para pessoas carenciadas a funcionar no espaço do 
Centro de Dia 

 

Aguarda 
resultado da 

apreciação da 
candidatura. 

“Cuida-te” – SIC 
Esperança 

Centro de Dia  Não aprovado. 

“MOVIMENTE” Centro de Dia  Não aprovado. 

Investimentos na área 
dos equipamentos 

sociais 

Remodelação e adaptação de infraestruturas, associadas a 
deslocalização de resposta social existente (ERPI – Santarém) 

Programa 
Operacional 
Regional do 

Alentejo 

Não aprovado. 

“Volto Já” Intercambio sénior.  Aprovado. 

Fundo de Socorro Social Renovação da frota automóvel. 
Segurança 

Social 

Aguarda 
resultado da 

apreciação da 
candidatura. 
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Projetos aprovados em anos anteriores 

Designação do Projeto:  CLDS 3G – aCrescer 

Breve descrição e objetivo(s): 

A SCMS integra a parceria executora do Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3ª 

geração (CLDS3G) do concelho de Santarém. Este é um projeto financiado pelo Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego no âmbito da Estratégia 2014-2020 e visa promover a 

inclusão social dos cidadãos, através de ações a executar em parceria, por forma a combater a 

pobreza persistente e a exclusão social.  

O CLDS3G aCrescer é um projeto de continuidade, na medida em que decorre da 

implementação bem-sucedida do CLDS+, tendo-se mantido os 3 Eixos de intervenção 

estratégica considerados prioritários no território de implementação do projeto: Eixo 1 – 

Emprego, formação e qualificação; Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da 

pobreza infantil; e Eixo 3 – Capacitação da comunidade e das instituições.  

Parceiros (se aplicável): 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém 

(entidade coordenadora); Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de 

Santarém; Santa Casa da Misericórdia de Alcanede; e Santa Casa da Misericórdia de Santarém. 

Calendarização:   Concluído a 14/10/2018. 

Projetos iniciados/desenvolvidos em 2018 

Designação do Projeto:  
Programa de Respostas Integradas (PRI) 
Oficina da Prevenção e Oficina da Reinserção 

Breve descrição e objetivo(s): 

Projetos desenvolvidos no domínio dos comportamentos aditivos e toxicodependência, em 

consonância com um modelo global que privilegia cinco áreas-chave: prevenção, dissuasão, 

tratamento, redução de risco e reintegração (social). Financiado pelo SICAD, estes projetos 

visam sobretudo a prevenção de comportamentos de risco (designadamente pela 

implementação de programas de competências em meio escolar com crianças e jovens de 

várias idades) e a reinserção social de públicos mais vulneráveis, consumidores de substâncias 

psicoativas e álcool (em reabilitação). 

Parceiros (se aplicável): 

Santa Casa da Misericórdia de Santarém – entidade coordenadora. 

Associação Picapau, Equipa de Tratamento de Santarém, Município de Santarém, União das 

Juntas de Freguesia da Cidade de Santarém, Associação para o Desenvolvimento Social e 

Comunitário de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém, CPCJ e Agrupamento de Centros 

de Saúde Lezíria. 

Calendarização:   Concluído a 30/04/2018. 

 

8. Serviços de Apoio 

No que concerne aos serviços de informática e comunicação neste ano viram-se sobrecarregados com 

algumas tarefas de responsabilidade de acompanhamento na área da segurança das instalações, das obras 

e ainda ao acompanhamento da mudança de instalações dos serviços administrativos e da remodelação 

das instalações da futura “residência de estudantes”. 

O foco de atenção dos profissionais desta área é a adequação, manutenção e renovação do parque 

informático da Instituição, contudo como área transversal ao funcionamento da Misericórdia tem de ter 

uma política de concertação, planeamento e intervenção adequada às necessidades, não só do quotidiano 

mas também às de médio prazo. 

Para permitir o funcionamento da Misericórdia há um conjunto de serviços que são estruturantes 

nomeadamente, os transportes, a lavandaria, as obras/manutenção e bem como a área da informática. 

O serviço de transportes já tinha sido referido em 2017 (relatório de atividades) como um dos serviços que 

apresentava maiores fragilidades, com uma frota desgastada e a necessitar constantemente de 

manutenção, e ainda a acrescentar a esta vulnerabilidade em 2018 sem reposição de viaturas consideradas 
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para “abate” (2), ou seja, estamos a falar de um ano com muitas requisições onde o prioritário se sobrepôs 

de longe ao desejável e em que a segurança dos utentes e colaboradores pode estar em risco. 

Ouvimos muitas reclamações de colaboradores, de clientes/utentes e até de familiares, contudo com o 

esforço de articulação e concertação chegamos ao final do ano aguardando ainda o resultado da 

candidatura ao “Fundo de Socorro Social” para a aquisição de viaturas adaptadas às nossas necessidades. 

É neste serviço que também se faz sentir o aumento de envelhecimento da nossa população pois há um 

número de pedidos, cada vez maior para transporte no Centro de Dia e aumentou ainda a necessidade de 

nos deslocarmos a Tribunais e Hospitais fora do nosso Concelho. Em 2018 com uma frota de 18 viaturas 

percorremos 199662 km. 

O serviço de transporte cruza com o serviço de lavandaria pois a centralização deste serviço, diminui custos 

e aumenta o controlo de qualidade mas 2018 foi um ano de esforço na área da formação profissional sobre 

controlo de infeção, com o envolvimento de todos os colaboradores desta área e cujo esforço conjunto 

resultou no levantamento e aquisição de equipamentos promotores de práticas de maior qualidade, 

incluindo nos transportes. 

No ano de 2018 higienizaram-se 153.911 kg de roupa mas relembro a necessidade de articulação com o 

serviço de transportes pois a deslocalização de serviços obriga ao transporte de roupa suja e lavada 

diariamente para os serviços que ficam fora da sede da Misericórdia e assim verificamos os riscos que esses 

transportes envolvem quando não são acompanhados de medidas adequadas ao controlo de infeção. 

Portanto há que ter em conta a necessidade de investimento nas áreas de transporte e lavandaria que 

apesar desta possuir uma estrutura física que precisa de obras de conservação, mas sobretudo os 

equipamentos precisam de renovação, ainda não planeada. 

Falamos de articulação e por isso há necessidade de referir o trabalho da equipa de obras e manutenção 

agora constituída só por 3 colaboradores (saiu um no ano em análise e outro manteve baixa médica desde 

2017) que diariamente tentam dar resposta às solicitações prevenientes de todos os serviços e áreas de 

funcionamento da Misericórdia, as necessidades identificadas são sobretudo devidas a desgaste e nem 

sempre bom uso dos equipamentos, também as estruturas físicas e edificado precisam de manutenção e 

conservação, a quantidade de trabalho e os prazos para a execução deste, fez com que houvesse 

necessidade de recorrer a serviços externos o que tem vindo a acontecer com as obras de adaptação dos 

espaços onde se alojarão os estudantes Guineenses resultado de um protocolo estabelecido (10/2018) 

entre a Misericórdia e o ISLA – Santarém para acolhimento de 34 estudantes provenientes da Guiné e 

quando virão frequentar o ISLA. 

Também a remodelação das instalações para alojar os serviços administrativos e financeiros foi efetuado 

por empresas externas. 

No futuro prevemos que esta seja a política a seguir. 
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9. Património 

O património da Misericórdia é uma oportunidade e uma vantagem, contudo às vezes transforma-se num 

constrangimento. 

A riqueza e heterogeneidade do património edificado, quando não olhado estrategicamente, pode limitar a 

nossa ação pois atualmente (desde há alguns anos) a sua rentabilidade está limitada e a necessidade de 

intervenção por reabilitação e conservação pode pôr em causa o equilíbrio e a sustentabilidade da 

Instituição. 

No ano de 2018 foi doada mais uma habitação em bom estado de conservação e foi ainda realizada uma 

permuta entre 2 habitações, uma situação muito vantajosa para a Misericórdia, mas apesar de intervenção 

na conservação do edifício da sede e do Definitório, não foram possíveis intervenções de fundo em parte 

do edificado não rentável à data. 

Há que olhar para o futuro, o próximo e o mais longínquo, através de ações planeadas e executadas em 

função do objetivo da sustentabilidade. 

O planeamento estratégico impõe-se, o modelo de gestão que pretendemos passa por saber antecipar o 

futuro e é por isso que está em marcha o desenho do nosso Plano Estratégico para a Misericórdia, 2019-

2021. 

10. Centro de Recursos 

O Centro de Recursos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém coloca à disposição da comunidade um 

conjunto de serviços nas áreas da reabilitação e da nutrição, em regime de ambulatório. Está associado a 

um conceito mais amplo de saúde, incorporando o bem-estar físico, psíquico e social a que todos os 

indivíduos têm direito. 

De acordo com as necessidades de cada pessoa, o Centro de Recursos oferece um conjunto diversificado 

de intervenções terapêuticas e de reabilitação: 

 Dietética e Nutrição 

 Terapia Ocupacional 

 Psicomotricidade 

 Fisioterapia 

 Enfermagem 

 Terapia Familiar 

O Centro de Recursos está em funcionamento 2015 e no ano 2018 foram adquiridos os seguintes serviços: 

Serviço Valor 

Nutrição e Dietética 45,00€ 

Fisioterapia 1139,60€ 

Total: 1184,60 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 30 de 32 

01 22/03/2019 
 

Os resultados apresentados refletem um aumento de 464,25€ nas receitas do Centro de Recursos 

associadas aos serviços prestados pela Instituição, uma vez que no ano de 2017 as receitas foram 720,35€.  

Constata-se que os únicos serviços procurados foram a nutrição e dietética e a fisioterapia, tendo sido 

propostas atividades de aumento do número de clientes no Centro de Recursos, no plano de atividades de 

2019, de forma a dinamizar a procura de outros serviços e aumentar as receitas. 

Aluguer de Salas: 

Sala Alugada Valor 

Sala de Nutrição e Enfermagem 297,00€ 

Sala de Massoterapia 235,00€ 

Sala de Acupuntura 1.821,55 € 

Sala Ampla com vidro de visionamento unidirecional 1.540,00€ 

Fisioterapia 41,92€ 

Total: 3.935,47€ 

 

Relativamente ao aluguer de salas, verifica-se uma diminuição das receitas no valor de 818,04€, uma vez 

que foi alterado o centro de custos do ginásio para o património, ficando o Centro de Recursos sem este 

espaço associado, provocando assim uma diminuição nas receitas.  

Comparando o ano de 2018 com 2017, constata-se um aumento das receitas no valor de 1.329,21€, que 

abrange a venda de serviços e o aluguer de salas. 

11. Comentário às Contas 

Embora os Mapas de Encerramento de Contas, anexos ao presente Relatório, demonstrem o resultado das 

atividades desenvolvidas pela Misericórdia, durante o ano de 2018 e espelhem a sua evolução, referir-se-á, 

ainda que: 

a) Os Gastos de Depreciação Amortização cifraram-se em: 139.964,53€ 

b) Os Rendimentos totais em: 5.027.756,07€ 

c) Os Gastos totais em: 5.007.179,59€ 

11.1. Resultado da Atividade 

1. A atividade da Misericórdia, no exercício de 2018, apresenta um resultado líquido positivo de 

129.436,48€, cujo valor se propõe aos Irmãos que seja incorporado à conta de Resultados transitados. 

2. De salientar que os gastos anuais com o pessoal se cifraram em 3.377.347,77€, correspondendo a 67,4% 

do total dos Gastos e que os Subsídios à exploração se cifraram em 2.498.811,86€, correspondendo a 

48,6% do total dos Rendimentos. 
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11.2. Conclusões 

 O Resultado Líquido do Exercício, no ano de 2018, no valor de 129.436,48€, foi positivo, 

verificando-se um aumento no resultado em relação ao ano anterior, cujo valor, foi negativo em 

62.531,80€. 

 Pelas contas apresentadas e pela análise do Balancete Analítico podemos, informar os Irmãos, que 

a Santa Casa da Misericórdia de Santarém não tem dívidas de longo prazo, paga aos seus 

Colaboradores e Fornecedores atempadamente e dentro dos prazos estabelecidos; 

11.3. Proposta de Aplicação de Resultados 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Santarém propõe que o resultado positivo, no 

montante de 129.436,48€, se mantenha afeto à conta de Resultados transitados. 
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Conclusão 

Este relatório não traduz a riqueza de intervenções vividas na Misericórdia ao longo do ano. 

As nossas ações focam pessoas nos seus percursos de vida, em situações de maior ou menor 

vulnerabilidade, fazemos parte integrante da vida do Município onde nos sediamos. 

Ao longo do ano foram tomadas medidas que tiveram como resultado líquido o agora apresentado 

(129.436,48€) no entanto apesar dos esforços terem tido impacto positivo, temos um longo caminho a 

percorrer, pois as exigências legais por um lado, a adequação do funcionamento das respostas sociais, a 

conservação do património por outro e a escassez de apoios do Estado face ao custo dos serviços 

prestados, através dos Acordos de Cooperação, desafiam o equilíbrio da gestão da Casa. 

Queremos fazer mais e melhor e para tal precisamos do envolvimento e participação de Todos(as).  


