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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 vide 

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 o Plano de Atividades para 2019 nos desafia a atingir metas parcelares com vista à 

concretização de objetivos mais longos e duradouros. 

Ao longo deste documento daremos conta, mais do que das nossas intenções, das nossas ações planeadas 

e quantificadas, rumo a um futuro sustentável construído diariamente.  
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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: 255 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; 
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 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. 

Política da Confidencialidade 
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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. 

Política de Recrutamento, Seleção, Acolhimento e Integração  
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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. 

 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. 
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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” 

Caraterização da Resposta Social 

A Creche “Os Amiguinhos” é uma Resposta Social da Área da Infância da Santa Casa da Misericórdia de 

Santarém. 

A Creche tem um Acordo de Cooperação que abrange 49 clientes/utentes, tendo a frequência de 50 

clientes/utentes no presente ano letivo. 

A Creche “Os Amiguinhos” é dirigida por um(a) Técnico(a) Superior, licenciado(a) numa das áreas 

permitidas por lei para ocupar funções de direção de um serviço de Creche. O serviço é prestado por 

profissionais, com formação específica, sob orientação e supervisão da Direção Técnica do 

Estabelecimento. Cada sala tem uma Educadora de Infância e uma Ajudante de Ação Educativa, exceto a 

sala de Berçário que tem o apoio da Educadora de Infância da sala de 1 ano e permanentemente duas 

Ajudantes de Ação Educativa e a sala Familiar que tem uma Educadora e duas Auxiliares, por esta estar a 

desempenhar as funções de Coordenadora Pedagógica. As Trabalhadoras de Serviços Gerais são comuns às 

duas Respostas. 
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As atividades e serviços desenvolvidos no estabelecimento pautam-se pelas seguintes regras: 

 Modelo Curricular Utilizado: 

a) No âmbito do trabalho pedagógico e educativo, desenvolvemos as nossas práticas tendo por base a 

Metodologia High-Scope dirigida a crianças em idade de frequência de Creche. 

b) Esta Metodologia adequa-se as faixas etárias a que se dirige. 

c) O Modelo High-Scope e uma abordagem aberta de teorias do desenvolvimento e Práticas educativas da 

criança que se baseia no desenvolvimento natural da criança. Este Currículo, baseado nas ideias de Piaget 

sobre o desenvolvimento infantil, considera a criança como aprendiz ativo que aprende melhor a partir de 

atividades que ela própria planeia, descobre e reflete. Privilegiamos desta forma autonomia da cada 

criança, respeitando as suas necessidades e individualidade. 

 Atividades Desenvolvidas: 

a) As atividades com os clientes/utentes são previamente programadas tendo em atenção a sua idade, 

nível de desenvolvimento, e realidade sociocultural do meio em que se insere, e estarão de acordo com o 

programa pedagógico definido anualmente, sujeito: 

 a avaliações periódicas; (Regulamento interno) 

 ao Acordo de Cooperação (Regulamento interno) 

 à Capacidade total da Resposta Social (Regulamento interno) 

 ao Horário de Funcionamento (Regulamento interno) 

 à Equipa de Trabalho (Regulamento interno) 

 aos Serviços Prestados (Regulamento interno) 

b) As atividades diárias assegurarão as necessidades físicas, afetivas e cognitivas do cliente/utente, 

nomeadamente, no que respeita a sua segurança física e emocional, alimentação, repouso, cuidados 

preventivos de saúde, higiene e conforto, estimulação sensoriomotora, social e intelectual, e atividades 

lúdicas. 

A Creche funciona de segunda-feira a sexta-feira das 07h45m as 19h00m durante os dias úteis, todo o ano. 

Caraterização dos Clientes/Utentes 

 

Distribuição dos Clientes/Utentes por Idade/Sexo 
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Gráfico 1 – Distribuição dos clientes/utentes por idade/sexo 

Distribuição dos Clientes/Utentes por Residência 

 
Gráfico 2 - Distribuição dos clientes/utentes por residência 

Entradas e Saídas de Clientes/Utentes 

 
Gráfico 3 – Entradas e saídas de clientes/utentes 

Planos Individuais 

Planos Individuais 

PI(s) N.º de PI(s) 

N.º de PI(S) realizados 50 

N.º de PI(S) revistos 50 

N.º de PI(S) avaliados 50 

N.º de PI(S) alterados 50 

N.º de Famílias envolvidos 50 

Tabela 1 – Planos individuais  

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

Caraterização da Resposta Social 

O Pré-escolar “Os Amiguinhos” e uma Resposta Social da Área da Infância da Santa Casa da Misericórdia de 

Santarém. 

O Pré-escolar tem a frequência de 54 crianças e tem Acordo de Cooperação para 58 Clientes/utentes. Este 

foi um ano atípico, com a desistência de algumas crianças que entraram na rede Pública do Pré-escolar. 
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O serviço é prestado por profissionais, com formação específica, sob orientação e supervisão do(a) 

Coordenador(a) Pedagógico(a) do Estabelecimento. 

O quadro de pessoal e estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços, devendo-se 

observar os seguintes requisitos: 

 Possuir formação necessária e adequada a realização das funções que desempenha no conjunto 

dos serviços prestados; 

 Ter conhecimentos que garantam uma intervenção adequada em situações específicas; 

 Dispor de capacidade de comunicação e fácil relacionamento que lhe permita adotar uma atitude 

de escuta e observação quanto as necessidades do cliente/utente; 

 Ter capacidade de prestar as informações necessárias e ajustadas ao plano de cuidados do 

cliente/utente; 

 Ter elevado sentido de responsabilidade e capacidade para autoavaliação. 

As salas de 3, 4 e 5 anos são orientadas cada uma por uma Educadora de Infância e por 3 Auxiliares de Ação 

Educativa. 

As atividades e serviços desenvolvidos no estabelecimento pautam-se pelas seguintes regras: 

1. Modelo Curricular Utilizado: 

O nosso Projeto Educativo assenta na promoção de autonomia e na aprendizagem ativa da criança. A 

intencionalidade do processo educativo que caracteriza a intervenção do educador passa por diferentes 

etapas interligadas que se vão sucedendo e aprofundando: 

Observação 

 

Segundo as metodologias que utilizamos no dia-a-dia com as nossas crianças, esta, é a 

componente fundamental do processo educativo. 

Observar cada criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, interesses e dificuldades; 

Recolher informação sobre o contexto familiar e cultural 

O conhecimento da criança e da sua evolução constitui o fundamento da diferenciação 

pedagógica que parte do que ela sabe e é capaz de fazer; 

Este conhecimento pressupõe produtos das crianças, diferentes formas de registo, 

reconhecimento do meio, da família, etc. 

A observação é a base do Planeamento e da Avaliação, constituindo o mais válido suporte da 

intencionalidade educativa. 

Planificação 

 

Planear o processo educativo, a partir do que o Educador conhece é condição para proporcionar 

um ambiente estimulante de desenvolvimento que promova aprendizagens significativas e 

diversificadas; 

Implica a reflexão sobre as suas intenções educativas e as formas de as adequar ao grupo; 
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Permite a previsão e a organização de recursos; 

Permite a articulação entre as diversas áreas de conteúdo; 

Permite um processo de partilha e interação do grupo facilitador da aprendizagem e do 

desenvolvimento. 

Ação 

 

Concretizar na ação as intenções educativas, envolvendo quer o grupo quer a comunidade (pais, 

famílias, técnicos auxiliares, outros docentes, etc.) é uma forma de alargar as interações das 

crianças e enriquecer o processo educativo. 

Avaliação Avaliar o processo é tomar consciência da ação para a adequar e estabelecer a progressão das 

aprendizagens, bem como para melhorar os aspetos organizativos e os recursos. 

Comunicação 

 

O conhecimento que advém do desenvolvimento global da criança é enriquecido pela partilha 

com todos os outros adultos que dividem as responsabilidades; 

A troca de opiniões fornece indicações importantes para a educação da criança; 

A apresentação do trabalho desenvolvido permite um feedback interativo. 

Articulação 

 

É fundamental que o Educador assegure e promova a continuidade educativa e a transição para a 

escolaridade obrigatória. 

É também função do Educador proporcionar condições para a aprendizagem com sucesso na fase 

seguinte, nomeadamente através da colaboração com as famílias e com os docentes 

consequentes. 

Quadro 1 – Projeto educativo 

2. Atividades Desenvolvidas: 

As atividades com os clientes/utentes são previamente programadas tendo em atenção a sua idade, nível 

de desenvolvimento, e realidade sociocultural do meio em que se insere, e estarão de acordo com o 

programa pedagógico definido anualmente, sujeito a avaliações periódicas; 

As atividades diárias assegurarão as necessidades físicas, afetivas e cognitivas do cliente/utente, 

nomeadamente, no que respeita a sua segurança física e emocional, alimentação, repouso, cuidados 

preventivos de saúde, higiene e conforto, estimulação sensoriomotora, social e intelectual, e atividades 

lúdicas. 

A Creche e o Pré-escolar funcionam de segunda-feira a sexta-feira das 07h45m as 19h00m durante os dias 

úteis, todo o ano. 

Caraterização dos Clientes/Utentes 

 

Distribuição dos Clientes/Utentes por Idade/Sexo 
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Gráfico 4 - Distribuição dos Clientes/Utentes por Idade/Sexo 

Distribuição dos Clientes/Utentes por Residência 

 
Gráfico 5 - Distribuição dos Clientes/Utentes por Residência 

Entradas e Saídas de Clientes/Utentes 

 
Gráfico 6 - Entradas e Saídas de Clientes/Utentes 

Planos Individuais 

Planos Individuais 

PI(s) N.º de PI(s) 

N.º de PI(S) realizados 54 

N.º de PI(S) revistos 54 

N.º de PI(S) avaliados 54 

N.º de PI(S) alterados 54 

N.º de Famílias envolvidos 54 

Tabela 2 – Planos individuais 

3.3. Centro de Acolhimento Temporário “1.º Passo” 

Caraterização da Resposta Social 

Definição  

O CAT 1º Passo é uma resposta social da Misericórdia de Santarém e consiste na colocação da criança, 

através da aplicação de uma medida de promoção e proteção, aos cuidados da Instituição que dispõe de 

instalações e equipamento de acolhimento urgente e temporário e de uma equipa técnica que lhes garante 
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os cuidados adequados às suas necessidades e lhes proporciona a sua educação, bem-estar e 

desenvolvimento integral.  

Acordo de Cooperação  

O CAT 1º Passo tem capacidade para o acolhimento de 12 crianças, número abrangido pelo Acordo de 

Cooperação estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e a Segurança Social. 

Capacidade total da Resposta Social  

O CAT 1º Passo tem capacidade para o acolhimento de 12 crianças com idades compreendidas entre os 

zero e os dez anos de idade.  

Horário de Funcionamento 

A resposta social funciona 24 horas por dia durante todos os dias do ano.  

Equipa de Trabalho  

O serviço é prestado por profissionais com formação específica, sob orientação e supervisão da Direção 

Técnica do Estabelecimento.  

A equipa técnica deve ser constituída por uma equipa multidisciplinar, da qual fazem parte um técnico de 

educação Social/animação Sociocultural, um psicólogo e uma diretora técnica. O quadro de pessoal é 

estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços, sendo constituído por 9 ajudantes de 

ação educativa. No período em avaliação foi substituída uma das ajudantes de ação educativa, a nova 

colaboradora possui uma licenciatura em educação básica, o que constitui uma mais valia para o serviço, 

nomeadamente no apoio efetuado às crianças no âmbito da sala de estudo.  

Relativamente à equipa técnica (três técnicos) a educadora social após três anos de ausência por estar 

integrada num projeto do qual a Misericórdia era parceira, regressou em Novembro ao CAT 1º Passo.  

Serviços Prestados 

O CAT 1º Passo tem condições para prestar os seguintes serviços: 

a) Cuidados adequados à satisfação das necessidades das crianças; 

b) Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo 

de dietas especiais em caso de prescrição médica; 

c) Atendimento individualizado, de acordo com as necessidades e competências das crianças; 

d) Apoio às atividades de consolidação curricular; 

e) Disponibilização de informação às crianças e famílias sobre o funcionamento do CAT; 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 18 de 153 

01 22/03/2019 
 

f) Disponibilização de informação à entidade promotora do acolhimento e à família, quando 

permitido pelo acordo de promoção e proteção ou decisão judicial, sobre o desenvolvimento da 

criança; 

g) Transporte; 

h) Desenvolvimento de outras atividades em conjunto com outros serviços e respostas 

sociais/valências da Santa Casa da Misericórdia de Santarém.  

Caraterização dos Clientes/Utentes 

Distribuição de clientes/utentes por sexo 

O CAT 1º Passo é uma resposta de acolhimento para crianças em perigo de ambos os sexos. Durante o ano 

de 2018 estiveram em acolhimento 18 crianças, destas 7 são raparigas e 11 são rapazes. 

 
Gráfico 7 – Distribuição dos clientes/utentes por sexo 

Distribuição de clientes/utentes por idade/sexo 

Relativamente às idades das crianças acolhidas, o gráfico seguinte mostra que a maioria das 18 crianças em 

acolhimento no ano de 2018 e à semelhança do ano anterior, tinham mais de 6 anos. Sendo que seis delas 

têm mais de 10 anos de idade.  

 
Gráfico 8 – Distribuição dos clientes/utentes por idade/sexo 
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Do universo das dezoito crianças, uma frequentou a creche, quatro frequentaram o pré-escolar, e doze 

frequentaram os estabelecimentos de ensino do 1º e 2º ciclo. Uma das crianças por ter menos de um mês 

não frequentou qualquer equipamento escolar/pré-escolar.  

Das cinco crianças que se encontram na creche/pré-escolar quatro estão inseridas nos Amiguinhos da Santa 

Casa da Misericórdia de Santarém, a outra criança está a frequentar o pré-escolar do Choupal.  

As crianças que frequentaram o 1º ciclo, seis frequentaram o Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal 

Machado, escola Básica do Pereiro. Uma criança frequentou a escola dos Combatentes, que pertence ao 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano. 

As crianças inseridas no 2º ciclo frequentaram todas a escola Mem Ramires do Agrupamento de Escolas 

Ginestal Machado.  

 
Gráfico 9 – Integração Escolar 

Distribuição por Residência 

O CAT 1º Passo, destina-se ao acolhimento de crianças provenientes do distrito de Santarém. A 

proximidade da casa de acolhimento e a residência das famílias poderá potenciar uma maior regularidade 

de contactos, o que permitirá aos técnicos um diagnóstico mais célere relativamente à dinâmica familiar e à 

qualidade do vínculo que a família estabelece com a criança, definindo-se estratégias e metas para a 

intervenção a desenvolver junto dos diferentes elementos da família e da criança acolhida. 

As crianças que se encontram em acolhimento no ano de 2018 são provenientes de oito concelhos 

diferentes, uma delas embora proveniente do concelho de Santarém, tem a família a residir no concelho de 

Loures, distrito de Lisboa. Na altura da admissão a família estava a residir numa freguesia do concelho de 

Santarém, mas posteriormente voltaram à anterior zona de residência, tendo a criança permanecido em 

acolhimento. Pelo gráfico abaixo podemos verificar que a maioria das crianças é proveniente do concelho 

de Santarém. 
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Gráfico 10 – Distribuição por residência 

Entradas e Saídas 

Após a admissão das crianças a equipa técnica do CAT 1º Passo efetua o diagnóstico e a avaliação da 

dinâmica familiar. Através da observação dos contactos percebemos que relação existe entre a criança e os 

familiares. Posteriormente é definido o projeto de vida da criança de acordo com essa avaliação, e de 

acordo com o diagnóstico e avaliação efetuada pelos técnicos de acompanhamento aos processos de 

promoção e proteção, que poderão ser técnicos das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, ou 

técnicos da Segurança Social caso os acolhimentos tenham medida aplicada pelo Tribunal de Família e 

Menores. 

Durante o ano de 2018 foram desvinculadas seis crianças, e admitidas outras seis. 

 
Gráfico 11 – Entradas e saídas dos clientes/utentes 

Projetos de Vida  

Os projetos de vida das crianças acolhidas podem passar pelo retorno ao agregado familiar de origem 

(família nuclear ou alargada), pela integração em família adotiva ou a manutenção do acolhimento caso 

não seja possível um projeto de vida de adoção e caso a família não reúna a curto/médio prazo condições 

que permitam a integração da criança.   

No ano de 2018 ocorreram seis saídas. Duas crianças, uma em acolhimento há cinco anos e outra há dois 

anos retornaram à sua família biológica nuclear. Uma terceira criança saiu para a família biológica alargada 

ao fim de dois anos de acolhimento. Duas crianças, irmãs ao fim de 4 anos de acolhimento foram 
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integradas em família adotiva e a quinta criança permaneceu em acolhimento, sendo transferida para a 

resposta social Lar dos Rapazes. 

 
Gráfico 12 – Projetos de vida 

Tempo de Permanência na Resposta Social 

Na maior parte dos acolhimentos o período de intervenção ultrapassa os 18 meses, no caso dos retornos à 

família biológica, são normalmente necessárias alterações ao nível da dinâmica familiar que exigem à 

família a readaptação a novos modelos e um período de intervenção prolongado. Nos casos de adoção, os 

processos são igualmente morosos dados os tempos legais existentes para que todas as partes se possam 

pronunciar.  

Pela observação do gráfico abaixo verificamos que dez crianças se encontram em acolhimento há mais de 

dois anos, e sete crianças há menos de um ano. Uma destas crianças entrou no final do ano encontrando-se 

em acolhimento há menos de 15 dias, é uma criança que foi acolhida com 5 dias, vindo diretamente da 

maternidade do Hospital de Santarém.  

 
Gráfico 13 – Tempo de permanência na resposta social 

Clientes/Utentes por Existência ou Inexistência de Problemas nas Funções do Corpo 

Algumas das crianças em acolhimento no período em avaliação apresentam problemas de saúde. Três 

crianças têm problemas ao nível da visão, sendo acompanhadas no Hospital Gama Pinto em Lisboa. Uma 

criança com atraso global de desenvolvimento com acompanhamento em consultas de neurologia 

pediátrica no Hospital da Estefânia, consulta de desenvolvimento no Hospital de Santarém e de cardiologia 
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pediátrica no Hospital de Santa Marta. Há uma criança com diagnóstico de espetro de autismo que é 

acompanhada em consultas de neurologia pediátrica no Hospital da Estefânia e em consultas de 

pedopsiquiatria no Hospital de Tomar. No período em avaliação existem mais quatro crianças com 

acompanhamento em consultas de pedopsiquiatria efetuando todos medicação diariamente.  

No decorrer do ano de 2018 foi ainda acolhida uma criança com problemas de audição, com uma surdez 

moderada, no final do ano colocou próteses auditivas o que lhe trouxe ganhos associados, permitindo-lhe o 

acesso a sons até à data desconhecidos. Beneficia de consultas de otorrino no Hospital Pediátrico de 

Coimbra, esta criança apresenta ainda um atraso de desenvolvimento potenciado também pela surdez.  

 
Gráfico 14 – Problemas nas funções do corpo 

3.4. Lar de Infância e Juventude “Lar dos Rapazes” 

Caraterização da Resposta Social 

Definição  

O Lar dos Rapazes é uma resposta social da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e consiste na 

colocação da criança/jovem, através da aplicação de uma medida de promoção e proteção, aos cuidados da 

Instituição que dispõe de instalações e equipamento de acolhimento permanente e de uma equipa técnica 

que lhes garante os cuidados adequados às suas necessidades e lhes proporciona a sua educação, bem-

estar e desenvolvimento integral. 

Acordo de Cooperação  
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O Lar dos Rapazes tem Acordo de Cooperação celebrado com a Segurança Social de Santarém para o 

acolhimento de 12 jovens.   

Capacidade total da Resposta Social  

O Lar dos Rapazes tem capacidade para o acolhimento de 12 jovens. 

Horário de Funcionamento  

A resposta social funciona 24 horas por dia durante todos os dias do ano.  

Equipa de Trabalho  

O serviço é prestado por profissionais com formação específica, sob orientação e supervisão da Direção 

Técnica do Estabelecimento.  

A equipa técnica deve ser constituída por uma equipa multidisciplinar, da qual fazem parte um técnico de 

educação Social/animação Sociocultural, um psicólogo e uma diretora técnica. O quadro de pessoal é 

estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços, sendo constituído por 4 ajudantes de 

ação educativa e por 3 Perfeitos.  

Serviços Prestados  

O Lar dos Rapazes tem condições para prestar os seguintes serviços: 

i) Cuidados adequados à satisfação das necessidades das crianças/jovens; 

j) Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança/jovem, sem 

prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica; 

k) Atendimento individualizado, de acordo com as necessidades e competências das crianças/jovens; 

l) Apoio às atividades de consolidação curricular; 

m) Disponibilização de informação às crianças, jovens e famílias sobre o funcionamento do LIJ; 

n) Disponibilização de informação à entidade promotora do acolhimento e à família, quando 

permitido pelo acordo de promoção e proteção ou decisão judicial, sobre o desenvolvimento da 

criança/jovem; 

o) Transporte; 

p) Desenvolvimento de outras atividades em conjunto com outros serviços e respostas 

sociais/valências da Santa Casa da Misericórdia de Santarém.  

Caraterização dos Clientes/Utentes  

Distribuição de clientes/utentes por idade 
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Durante o ano de 2018 o Lar dos Rapazes teve em acolhimento 15 jovens, com idades compreendidas entre 

os 9 e os 21 anos.  

A maioria dos jovens em acolhimento tem mais de 15 de idade. Cinco jovens têm mais de 18 anos, um 

deles já saiu após completar os 18 anos, os outros mantêm-se acolhidos, com prorrogação das medidas de 

acolhimento até aos 21 anos de idade. Um dos jovens foi acolhido no período em avaliação, completou os 

18 anos dois meses depois de ser acolhido no Lar dos Rapazes.   

 
Gráfico 15 – Distribuição por idade 

Distribuição por Residência 

O Lar dos Rapazes acolhe jovens do distrito de Santarém. O facto de não acolher jovens de outros distritos 

facilita a marcação de visitas por parte das famílias e passagem dos períodos de férias e ou fins-de-semana 

na companhia das famílias, caso exista essa possibilidade. 

No período em avaliação um dos jovens embora tenha vindo do concelho de Santarém, passou a ter a 

família a residir no concelho de Loures, para onde acabou por ir residir dada a sua desvinculação no 

decorrer do ano de 2018. Existe um jovem que veio do concelho de Salvaterra de Magos, onde residia 

embora, seja de nacionalidade Cabo Verdiana. A família biológica reside na sua maioria em Cabo Verde, 

existindo uma familiar que reside no distrito de Lisboa.  

 
Gráfico 16 – Distribuição por residência 
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No ano de 2018, com exceção de um dos jovens todos estiveram inseridos nos estabelecimentos de ensino 

regular e profissional. O jovem que não frequentou a escola/formação com 17 anos tinha perturbação da 

saúde mental e que estava inserido no Centro de Atividades Ocupacionais Dr. Aristides Graça da APPACDM 

no Vale de Santarém.  

No ano letivo 2017/2018 tivemos duas retenções de alunos que estavam a frequentar o 5º ano e uma 

retenção de um aluno de 8º ano. 

No ano letivo 2018/2019 os jovens estão a frequentar as escolas da comunidade, nomeadamente escola 

Mem Ramires, escola Ginestal Machado, escola Alexandre Herculano, escola Sá da Bandeira, escola 

Profissional Vale do Tejo e escola básica do Pereiro. Na maioria dos casos encontram-se a frequentar cursos 

de formação profissional, sendo que apenas seis alunos se encontram no ensino regular, três com 

adaptações curriculares abrangidos pelo decreto-lei n.º 54/2018.    

No quadro abaixo podemos verificar a distribuição dos jovens pelos diferentes anos escolares/formação. 

Entradas e Saídas 

No ano de 2018 foram desvinculados três jovens e foram admitidos outros três. Embora tivessem ocorridos 

vários pedidos de acolhimento não foi possível a sua admissão por não existência de vagas.  

Os três jovens admitidos vieram transferidos de outras Casas de Acolhimento. Dois deles vieram do CAT 1º 

Passo e outro jovem veio do Vigilante. Este jovem tinha já dois irmãos acolhidos no Lar dos Rapazes e o 

objetivo foi juntar a fratria, quando foi admitido encontrava-se já a frequentar curso profissional na escola 

Sá da Bandeira em Santarém. 

Projetos de Vida  

No ano de 2018, como acima referido tivemos três desvinculações, todos regressaram às famílias 

nucleares, um jovem estava em acolhimento há 7 anos, outro há 3 anos e o terceiro há 1 ano e 10 meses. 

Porém estes últimos jovens para além do acolhimento na resposta social Lar dos Rapazes tiveram 

anteriormente acolhidos no CAT 1º Passo, contabilizando em termos de acolhimento um total de 5 anos 

para ambos.  

Gráfico 17 – Integração escolar 
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Gráfico 18 – Projetos de vida 

Tempo de Permanência na Resposta Social 

Pelo gráfico abaixo podemos verificar que no período em avaliação, nove dos 15 jovens estão em 

acolhimento há mais de 2 anos, três dos quais há mais de quatro anos. Dois deles foram jovens que saíram 

no decorrer do ano de 2018. Com um ano de acolhimento temos três jovens e com menos de um ano 

temos outros três.  

Desde o momento da admissão que a equipa técnica e educativa do Lar dos Rapazes desenvolve com os 

jovens um trabalho com vista à aquisição de competências pessoais e sociais, com o objetivo de os formar 

do ponto de vista da educação/formação profissional, para que no futuro disponham de um conjunto de 

competências que lhes permitam viver autonomamente. O quotidiano é pautado por rotinas essenciais à 

aquisição de saberes e competências fundamentais para o seu desenvolvimento integral. Porém quando 

não é possível o retorno ao agregado familiar de origem e a saída dos jovens passa por um projeto de 

autonomização, esta situação requer por norma vários anos de acolhimento, para que seja possível ao 

jovem terminar o seu processo de escolarização/formação e posteriormente integrar o mercado de 

trabalho.  

 
Gráfico 19 – Tempo e permanência 
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No período em avaliação dos 15 jovens em acolhimento, um apresenta problemas relacionados com a 

função do corpo com os dois membros inferiores amputados, na sequência de um acidente que sofreu com 

menos de um ano de idade. Atualmente é um jovem autónomo mas necessita de ajudas técnicas sem as 

quais perde toda a sua autonomia no que diz respeito ao movimento.  

Existem dois jovens com problemas ao nível da visão e seis com problemas ao nível da saúde mental, com 

acompanhamento regular em consultas de pedopsiquiatria e medicados diariamente. Um destes jovens 

saiu no ano de 2018. 

 
Gráfico 20 – Problemas nas funções do corpo 

4. Anciania 

4.1. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

Caraterização da Resposta Social 

O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que 

se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e/ou psíquica, que não possam 

assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a realização 

das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito. (conforme 

Portaria n.º 38/2013 de 30 de Janeiro). (Regulamento interno) 

Acordo de Cooperação  

Estão abrangidos 103 clientes/utentes pelo Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMS e a 

Segurança Social. (Regulamento interno) 

Capacidade total da Resposta Social 

 O SAD tem capacidade para 110 clientes/utentes (Regulamento interno) 
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Horário de Funcionamento  

O estabelecimento funciona de segunda-feira a sexta-feira das 08h30m às 20h00m durante os dias úteis, 

aos fins-de-semana e feriados o período de funcionamento é das 08h30m às 13h30m, durante todo o ano. 

(Regulamento interno) 

Equipa de Trabalho  

O serviço é prestado por profissionais, com formação específica, sob orientação e supervisão da Direção 

Técnica do Estabelecimento. 

O quadro de pessoal é estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços e é constituído 

por: 

Uma Diretora Técnica de Estabelecimento, uma Técnica Superior de Serviço Social a 60%, treze Ajudantes 

Familiar/Domiciliário II, cinco Ajudantes Familiar/Domiciliário I e uma Trabalhadora de Serviços Gerais. 

Serviços Prestados  

O SAD tem condições para prestar os seguintes cuidados e serviços: 

a) Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

b) Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados; 

c) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica; 

d) Tratamento de roupa do uso pessoal e dos lençóis de cama do cliente/utente; 

e) Atividades de animação e socialização, designadamente, recreação, lazer, cultura, aquisição de 

bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, deslocação a entidades/serviços da 

comunidade. 

O SAD pode, ainda, assegurar outros serviços, designadamente: 

a) Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para prestação de cuidados aos 

clientes/utentes; 

b) Apoio psicossocial; 

c) Confeção de alimentos no domicílio; 

d) Transporte para atividades socioculturais e outras; 

e) Cuidados de imagem; 

f) Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio; 

g) Realização de atividades ocupacionais. 

Para garantir a prossecução dos serviços prestados ao cliente/utente compete ao SAD: 

a) Respeitar a sua individualidade e privacidade; 
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b) Harmonizar os hábitos e os costumes que traduzem a história de cada cliente/utente com as 

regras indispensáveis da vida em comum; 

c) Respeitar, na medida, do possível, os seus usos e costumes; 

d) Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das suas necessidades, tendo em vista a 

manutenção da autonomia e da independência do cliente/utente (Regulamento interno). 

Caraterização dos Clientes/Utentes  

Caraterização de clientes/utentes por idade e sexo 

A Resposta Social, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, no ano 

2018, no âmbito da sua intervenção social, respondeu a necessidades e expetativas de clientes/utentes de 

ambos os sexos.  

Para uma melhor análise dos resultados, procedemos à caraterização desses clientes/utentes. 

 Os dados referentes aos clientes/utentes, indicados neste relatório, reportam-se ao mês de Dezembro de 

2018 e integram as tipologias: “clientes 5 dias” e “clientes 7 dias”. 

Verificamos que em Dezembro de 2018 a maior percentagem de clientes/utentes era do sexo feminino, 

como se pode analisar no gráfico seguinte. 

 
Gráfico 21 – Distribuição por sexo 

Podemos verificar no próximo gráfico, no que se refere à distribuição de idade por sexo, que a maior 

percentagem de clientes/utentes é do sexo feminino, com maior número nas faixas etárias entre os 80 e os 

89 anos (29 clientes/utentes), seguido de clientes/utentes do sexo masculino com idades nas faixas etárias 

dos 80 aos 84 anos (9 clientes/utentes).  

É de realçar que em 31 de Dezembro de 2018, dos clientes/utentes SAD, 53 tinham idade igual ou superior 

a 80 anos, sendo 34 do sexo feminino e 19 do sexo masculino. 
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Gráfico 22 – Distribuição por idade/sexo 

Distribuição de clientes/utentes por área de residência. 

A prestação de serviços, na resposta social SAD, estende-se por uma área geográfica alargada, incluindo 

zonas urbanas, rurais e periurbanas, no Concelho de Santarém.  

Na análise da distribuição dos clientes/utentes por área geográfica de intervenção, podemos verificar no 

gráfico nº3 que o maior número de clientes/utentes com prestação de serviços em SAD, no mês de 

Dezembro de 2018, se situa em zonas urbanas, como podemos analisar no próximo gráfico.   

 
Gráfico 23 – Distribuição por residência 

Monitorização das entradas e saídas de clientes/utentes durante o ano de 2018 

O gráfico que se apresenta a seguir mostra-nos todo o circuito processual dos clientes/utentes da resposta 

social SAD no ano 2018: o número de candidaturas por mês, o número total de admissões por mês, as 

ausências temporárias em cada mês, o número de saídas/contratos anulados em cada mês e as alterações 

de serviços em função das necessidades e expetativas dos clientes/utentes. 
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Gráfico 24 – Monitorização das entradas e saidas de clientes/utentes por mês 

Na análise do gráfico acima apresentado, é interessante analisarmos o número de candidaturas versus o 

número de admissões realizadas e o número de admissões, versus número de saídas/contratos de 

prestação de serviços anulados, em cada mês, do ano 2018. 

Foram realizadas 136 candidaturas, em SAD, durante o ano 2018, e destas, 88 passaram para o processo de 

admissão, como se pode observar no gráfico seguinte. 

 
Gráfico 25 – Monitorização entradas e saídas de clientes/utentes 

Foram admitidos 88 novos clientes/utentes em SAD e registaram-se 90 saídas de clientes/utentes, como se 

pode analisar no gráfico seguinte, o que revela a dinâmica contante nesta resposta social, e a exigência ao 

nível do trabalho técnico e de gestão nesta resposta social, tendo em conta o número de procedimentos e 

processos-chave necessários para cada processo individual de cliente/utentes. 

 
Gráfico 26 – Entradas e saidas de Clientes/utentes 
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Podemos verificar que dos 88 novos clientes admitidos na resposta social SAD, durante o ano, em 31 de 

Dezembro de 2018, apenas 43 se encontravam com processo ativo, os restantes já tinham sido anulados, o 

que significa que dos 88 clientes/utentes admitidos em 2018, destes, 45 pediram anulação do seu processo 

individual cliente/utente e apenas 43 permaneceram até 31 de dezembro de 2018, como se pode verificar 

no próximo gráfico. 

 
Gráfico 27 – Total e clientes/utentes a frequentar o SAD 

Com a análise deste gráfico também podemos verificar que dos 91 clientes/utentes que se encontravam 

em 31 de Dezembro de 2018, com processo ativo em SAD destes, 43 foram admitidos em 2018 e 48 já 

tinham sido admitidos antes de 2018. 

Comparativamente com o ano 2017, foram realizadas mais 29 admissões, no ano 2018. Também podemos 

analisar que em 31 de Dezembro de 2017, tínhamos 35 clientes/utentes admitidos no ano 2017 e que em 

31 de Dezembro de 2018, tínhamos clientes/utentes admitidos em 2018 e com processo ativo. Isto revela, 

com evidência, a dinâmica processual em SAD e o acréscimo de trabalho técnico realizado no ano 2018.  

Processos Anulados por Motivo 

Durante o ano de 2018 foram cancelados/anulados, 90 processos de clientes/utentes com contrato de 

prestação de serviços, comparativamente com 2017, com um total de 66 processos de clientes/utentes 

anulados.  

O gráfico seguinte mostra-nos por mês os processos dos clientes/utentes anulados por motivo noa ano 

2018. 
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Gráfico 28 – Processos anulados por motivo (análise mensal) 

Para uma melhor análise apresentamos o quadro seguinte, onde se pode analisar, o número total de 

processos de clientes/utentes anulados por motivo. 

Processos Anulados por Motivo  

Motivo da Saída Total 

Transferência Interna 16 

Saída para outras Instituições 16 

Desistência 10 

Mudança de Residência 5 

Falecimento 23 

Recuperação de autonomia 10 

Perda de autonomia/internamento hospitalar prolongado 4 

Incumprimento do contrato de prestação de serviços 4 

Termo do Contrato de Prestação de serviços 2 

Total 90 

Tabela 3 – Processos anulados por motivo 

Podemos analisar que o maior número de processos anulados se registou por falecimento, seguido de saída 

para internamento em outras Instituições ou interno, (quase sempre internamento permanente). 

Também podemos analisar no quadro e no gráfico seguintes, o número de clientes/utentes SAD 

transferidos para outras respostas sociais da Instituição, sendo 9 transferidos para ERPI- LGD, 3 para ERPI 

de S. Domingos, 1 para ERPI de Santarém e 3 para Centro de Dia. 

Clientes/utentes SAD transferidos para outras Repostas Sociais da SCMS 

Motivo de saída do SAD N.º de Clientes/utentes 

Transferência Internas - ERPI-LGD 9 
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Transferência Internas - ERPI S. Domingos 3 

Transferência Internas - ERPI-Santarém 1 

Transferências Internas - UCC-HJC 0 

Transferências Internas - Centro de Dia 3 

Total: 16 

Tabela 4 – Transferências para outras respostas socias da SCMS 

 
Gráfico 29 - Transferências para outras respostas socias da SCMS 

Podemos verificar que foram transferidos da resposta social SAD para outras respostas sociais da 

Instituição, um total de 16 clientes/utentes, dos 90 anulados durante o ano. 

Clientes/utentes por Serviços Prestados  

Para uma melhor caraterização dos clientes/utentes do SAD, podemos analisar a distribuição destes por 

serviço prestado, em 31 de Dezembro de 2018.  

No gráfico seguinte podemos observar que 79 clientes/utentes beneficiavam do fornecimento e apoio nas 

refeições no domicílio, beneficiavam da prestação de serviços, em Cuidados de Higiene e Conforto 

Pessoal, 43 clientes/utentes, do Tratamento de Roupa, beneficiavam 47 clientes/utentes, de Higiene 

Habitacional, beneficiavam 33 clientes/utentes, de serviços/atividades de animação e socialização 

beneficiavam 20 clientes/utentes, de apoio na saúde, beneficiavam 6 clientes/utentes, de outros serviços, 

beneficiavam 3 clientes/utentes e do apoio/acompanhamento de voluntários da Instituição beneficiavam 

2 clientes/utentes. 

 Em resumo, podemos analisar que em 31 de Dezembro de 2019, estavam a ser prestados 222 serviços, a 

91 clientes/utentes, tendo em conta de que nenhum cliente/utente beneficiou de um só serviço. 
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Gráfico 30 – Clientes/utentes por serviços prestados 

De acordo com as suas necessidades e expetativas os clientes/utentes, da resposta social SAD, podem 

optar por serviços diferenciados, no número de dias por semana (5 dias ou 7 dias na semana) e na 

frequência diária (uma vez ao dia ou duas vezes ao dia). 

No gráfico seguinte podemos analisar que no fornecimento e apoio nas refeições dos 79 clientes/utentes, 

em 31 de Dezembro de 2018, beneficiavam de fornecimento e apoio nas refeições, 5 dias na semana, 20 

clientes/utentes e 7 dias na semana, 59 clientes/utentes.  

É de salientar que todos os clientes/utentes, com o serviço de fornecimento e apoio nas refeições, 

beneficiaram de pequeno-almoço, lanche e sopa para o jantar. Em articulação com a nutricionista/dietista 

da Instituição, foram criados planos alimentares específicos para os clientes/utentes, com dietas com 

prescrição médica e 17 clientes/utentes, em 31 de Dezembro de 2018, beneficiavam de dietas específicas. 

 
Gráfico 31 – Prestação de serviços de fornecimento de refeições 

Dos 79 clientes/utentes que em 31 de dezembro de 2018 beneficiavam de fornecimento e apoio nas 

refeições, destes 41 beneficiavam de uma refeição principal e 38 beneficiavam de duas refeições principais.  

Podemos analisar, no gráfico seguinte, que em 31 de dezembro de 2018, beneficiavam de higiene pessoal e 

cuidados de imagem, 43 clientes/utentes. 
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De acordo, com as suas necessidades e expetativas, os clientes/utentes SAD, podem beneficiar de 

cuidados/prestação de serviços em higiene pessoal e cuidados de imagem, 5 dias na semana ou 7 dias na 

semana. A frequência diária (uma vez por dia ou duas vezes por dia), também pode ser escolha para o 

cliente/utente/família, como se pode observar no gráfico seguinte. 

 
Gráfico 32 – Prestação de serviços de Higiene Pessoal 

Em 31 de Dezembro de 2018, dos 43 clientes/utentes, com cuidados/prestação de serviços em higiene 

pessoal e cuidados de imagem, destes, 17 beneficiavam 7 dias na semana, 26 clientes/utentes, 5 dias na 

semana, 4 clientes/utentes, 3 dias na semana, 4 clientes/utentes, 2 dias na semana, 1 cliente/utente, 1 

dias na semana. 

Na frequência diária podemos observar, que em 31 de Dezembro de 2018, 25 clientes/utentes, 

beneficiavam da prestação deste serviço, uma vez ao dia e 9 beneficiavam de duas vezes ao dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Tempo de Permanência na Resposta Social 

Para uma melhor caraterização dos clientes/utentes de SAD, podemos analisar qual o tempo de 

permanência na resposta social, em 31 de Dezembro de 2018, como nos mostra o gráfico seguinte. 
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Higiene Pessoal 3 vezes p/ semana Higiene Pessoal 2 vezes p/ semana Higiene Pessoal 1 vez p/ semana
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Gráfico 33 – Tempo de permanência na resposta social 

Com a análise do gráfico podemos analisar que o maior número de clientes/utentes, em 31 de Dezembro 

de 2018, permaneciam na resposta social há menos de 3 meses, seguido de clientes/utentes com 

permanências entre 1 e 2 anos.  

Nível de Autonomia 

Para avaliação do nível de autonomia/dependência dos clientes/utentes SAD, no processo de admissão é 

plicado a cada cliente/utente a escala de Lawton & Brody.   

É com base na aplicação dessa escala que se apresenta o gráfico seguinte e que nos indica o grau de 

autonomia/dependência dos clientes/utentes por sexo. 

 
Gráfico 34 – Nível de autonomia por sexo 

Com a análise do gráfico podemos verificar que o maior número indicado é de 16 mulheres com 

dependência grave, seguido de 15 homens com dependência moderada. 

Com dependência total, em 31 de Dezembro de 2018, tínhamos 13 clientes/Utentes com dependência 

total, sendo 8 mulheres e 5 homens. 

Do total de 91 clientes/utentes com prestação de serviços SAD, em 31 de Dezembro de 2018, apenas 12 

estavam no nível independente, sendo 11 homens e 1 mulher. 
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Também é de referir que o nível de autonomia/dependência pode sofrer alterações durante a 

permanência do cliente/utente, na resposta social SAD, sendo necessário, efetuar alterações do número de 

serviços prestados aos clientes/utentes e os respetivos aditamentos ao contrato de prestação de serviços 

ou, transferir para outras respostas sociais. 

Também se pode verificar, no gráfico seguinte, o número de mulheres e homens, por idades, que em 31 de 

Dezembro de 2018, apresentavam deficiência ou incapacidade. 

 
Gráfico 35 – Dificiência ou incapacidade por idade/sexo 

Verificamos que é maior o número de homens com deficiência ou incapacidade, nas faixas etárias dos 35 

aos 49 anos e dos 50 aos 59 anos, seguido dos 65 aos 69 anos. 

Também podemos analisar no gráfico seguinte o número de clientes/utentes, por sexo, em 31 de 

Dezembro de 2018, com existência ou inexistência de problemas nas funções do corpo. 
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Gráfico 36 – Existência ou inexistência de problemas nas funções do corpo 

Com a análise do gráfico, podemos observar que é maior o número de homens com problema grave 

(implica a utilização de ajudas técnicas e apoio específico), 2 ao nível das funções mentais, 4 ao nível das 

funções da visão, 5 ao nível das funções dos órgãos ou aparelhos internos e 7 ao nível das funções 

relacionadas com o movimento. Também se regista, maior número de homens, com problema completo 

(problema total numa função do corpo), 4 ao nível das funções mentais e 5 nas funções relacionadas com o 

movimento. 

Planos Individuais 

O Plano Individual (PI) é um instrumento de trabalho que tem como objetivo o planeamento da 

intervenção do SAD com os clientes/utentes, de forma a promover a autonomia e qualidade de vida, 

respeitando o projeto de vida, hábitos, gostos, confidencialidade e privacidade da pessoa. A elaboração do 

PI deve ser adequada às necessidades, hábitos, interesses e expectativas de cada cliente/utente, na medida 

em que este é um ser único e individual, pelo que se deve ter em atenção os seguintes princípios/regras:  

 Definir um conjunto de atividades e ações que respeitem o género, religião, identidade e cultura, 

entre outras, do cliente/utente; 

 Promover um conjunto de atividades e ações que respeitem o projeto de vida, a autonomia, os 

hábitos, os interesses, as expectativas, as competências e potencialidades do cliente/utente.  
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No gráfico seguinte podemos observar que em 31 de Dezembro de 2018, do total dos 91 clientes/utentes 

com processo ativo, 83 tinham Plano Individual formalizado e com Grelha de Avaliação de Qualidade de 

Vida (por fase de monitorização/revalidação) e 8 encontravam-se na fase de acolhimento. 

 
Gráfico 37 – Planos individuais de clientes/utentes com processo ativo 

O gráfico seguinte mostra-nos que em 2018, foram realizados 132 PI(s) e em 31 de Dezembro de 2018, 

apenas 91 clientes/utentes tinham processo ativo o que revela a dinâmica processual, com base em 

alterações de frequência, dos clientes/utentes SAD, ao longo do ano. 

 
Gráfico 38 – Planos individuais 

Como já foi referido anteriormente, do total dos 91 clientes/utentes com processo ativo, em 31 de 

Dezembro de 2018, destes 43 foram admitidos em 2018 e 48 já tinham sido admitidos antes de 2018. 

Também foi referido anteriormente que, do total dos 88 novos clientes/utentes admitidos em 2018, destes, 

apenas 43 clientes/utentes, tinham processo ativo e a receber serviços, em Dezembro de 2018.  

 Isto significa, que dos 90 clientes/utentes que anularam contrato de prestação de serviços durante o ano, 

destes, 45 tinham sido admitidos em 2018.  

Dos 45 clientes/utentes admitidos e anulados em 2018, saíram durante a fase de acolhimento 29 

clientes/utentes e 16 foram admitidos e anulados, mas já com PI formalizado. 

Para a construção/elaboração do PI de cada cliente/utente é aplicada a Grelha de Qualidade de Vida com o 

cliente/utente ou com a família, quando o cliente/utente está incapacitado para dialogar. 
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No gráfico seguinte podemos analisar, dos 132 PI(s) elaborados em 2018, a percentagem que corresponde 

aos clientes/utentes que participaram e a percentagem de participação da família, na situação de 

incapacidade do cliente/utente para participar. 

 
Gráfico 39 – Avaliação da Qualidade de Vida 

Com base na aplicação da Escala de Fumat, em 2018, foi efetuada a monitorização dos índices de qualidade 

de Vida, quer na elaboração, quer na revalidação dos PI(s) dos clientes/utentes, como se pode analisar no 

gráfico seguinte. 

 
Gráfico 40 – Monitorização de Indíces de Qualidade de Vida 

Na elaboração/construção do PI de cada cliente/utente, são definidos objetivos, os quais são monitorizados 

e avaliados. O gráfico seguinte mostra-nos o número de objetivos definidos para os 132 PI(s) elaborados 

em 2018. 
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Gráfico 41 – Objetivos definidos em plano individual 

Foram definidos 250 objetivos para os 132 PI(s) e  em média foram definidos 2 objetivos por PI. Foram 

monitorizados e avaliados 237 objetivos, destes, 183 foram alcançados, 49 foram parcialmente alcançados 

e 5 não foram alcançados, como se pode observar no gráfico seguinte. 

 
Gráfico 42 - Objetivos definidos em plano individual 

O PI é monitorizado semestralmente, é avaliado e revisto anualmente e/ou sempre que necessário, através 

do envolvimento de todos os intervenientes (colaboradores diretos e indiretos, família, cliente/utente, 

outros), com vista a melhorar a qualidade dos serviços e adequá-los às necessidades e expetativas dos 

clientes/utentes.  

No ano 2018, como se pode observar no quadro seguinte, foram realizadas 10 reuniões de equipa, para 

análise e discussão dos PI(s) com os cuidadores/trabalhadores operacionais do SAD e nessas 10 reuniões,  

foram discutidos e avaliados 201 PI(s), incluindo o 1º PI, monitorizações e revalidações. 

Foram discutidos em média 20 PI(s) por cada reunião realizada. Nestas 10 reuniões também foram 

discutidos 81 programas de acolhimento dos clientes/utentes. 

PI(s) dos clientes/utentes SAD  

 
N.º de Clientes/utentes 

N.º de Reuniões de PI's realizadas com a equipa de trabalho 10 

N.º Total de PI's discutidos em reunião de equipa (1º P.I Monitorizações e revalidações) 201 

N.º Médio de PI's discutidos em Reunião 20 

N.º de Programas de acolhimento discutidos em reunião de equipa 81 

Tabela 5 – Planos individuais 
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Visitas Domiciliárias por Motivo 

A visita domiciliária é um instrumento de trabalho do serviço social, focado no conhecimento da realidade. 

O seu saber é forjado a partir da relação do profissional no contexto social, tendo o domicílio dos 

clientes/utentes, como cenário para conhecer as suas condições de vida, logo facilita a aproximação do 

profissional à realidade específica de cada cliente/utente. 

O gráfico seguinte mostra-nos o número de visitas domiciliárias realizadas em 2017 nos domicílios dos 

clientes/utentes SAD, por motivo. 

 
Gráfico 43 – Número de visitas domiciliários 

Verificamos que foram realizadas em 2018 um total de 352 visitas domiciliárias aos clientes/utentes SAD, 

mais 32 do que em 2017 e destas, 167 foram realizadas para formalização, monitorização e revalidação dos 

PI(s) dos clientes/utentes, foram realizadas 67 visitas domiciliárias de acolhimento e integração foram 

realizadas 36 foram visitas de acolhimento e integração, 2 visitas domiciliárias para integração de 

voluntários na resposta social SAD,  107 visitas domiciliárias foram de acompanhamento do Técnico de 

clientes/utentes e 9 de acompanhamento/avaliação de equipas em contexto domiciliário. Este 

acompanhamento às equipas SAD, foi realizado em períodos de 5h cada e abrangeu 48 domicílios de 

clientes/utentes. 

Atividades de Animação e Socialização 

Os clientes/clientes do SAD, em 2018, tiveram a oportunidade de participar em diversas atividades 

realizadas na Instituição e/ou em atividades interinstitucionais de acordo com as suas capacidades e os 

seus gostos, sempre num processo de Empowerment. 

Regularmente foram enviados convites personalizados a informar os clientes/famílias sobre a atividade a 

realizar e a todos os que puderam participar foi assegurado o transporte.  

No serviço de apoio domiciliário foi elaborado um mapa mensal de atividades planeadas para o mês, que 

faz parte integrante do Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP). É neste documento que 
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ficam registadas as participações, assim como grau de satisfação dos clientes/utentes que participaram nas 

atividades. 

Durante o ano de 2018 os clientes/utentes de SAD participaram em 34 atividades de 

animação/socialização, com um total de 189 participações. Nesta análise não estão incluídas as atividades 

de carater individual, definidas em Plano Individual que ocorrem com periodicidade fixa, nomeadamente as 

tardes de convívio em Centro de Dia com participação regular de 4 clientes/utentes do SAD e nas atividades 

de música, participou 1 cliente /utente, regularmente durante o ano de 2018. 

Em média o SAD participou em 3 atividades por mês, durante o ano de 2018 e foram envolvidos 20 

clientes/utentes de SAD, nas atividades desenvolvidas. 

No gráfico seguinte podemos observar o número de atividades por tipo, nas quais os clientes/utentes SAD 

participaram, no ano de 2018. 

 
Gráfico 44 – Número de atividades tipo / participações 

Podemos analisar que em 2018, os clientes/utentes de SAD, participaram em 10 atividades inter- respostas 

sociais, 8 atividades comemorativas, 6 atividades inter- institucionais, 7 atividades de saída ao 

exterior/passeios e 3 atividades religiosas. 

O gráfico seguinte mostra-nos o número total de clientes/utentes SAD, por sexo, que participaram nas 

diversas atividades, durante o ano de 2018. 

 
Gráfico 45 – Número de clientes/utentes envolvidos em atividades 
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Como podemos observar foram integrados e participaram no ano de 2018, nas diversas atividades 

desenvolvidas ao longo do ano, 20 clientes/utentes SAD, dos quais 7 são do sexo masculino e 13 do sexo 

feminino. 

Também podemos analisar a percentagem de clientes/utentes SAD que participaram nas atividades acima 

mencionadas, por grau de autonomia. 

 
Gráfico 46 – Clientes/utentes que participaram em atividades, por grau de autonomia 

Verificamos que a maior percentagem, 35%, é referente a clientes/utentes com dependência moderada, 

seguido de 25% de clientes/utentes com dependência ligeira e também 25% com dependência grave e 

apenas 15% no nível independente. Tal como já foi referido anteriormente o nível de 

autonomia/dependência pode sofrer alterações durante a permanência do cliente/utente, na resposta 

social SAD. 

Após a participação nas diversas atividades, a cada cliente/utente é aplicado um questionário de satisfação 

para podermos avaliar o grau de satisfação face á atividade realizada. 

No gráfico seguinte podemos observar o grau de satisfação dos clientes/utentes que participaram em 

atividades de animação e socialização, no ano 2018.  

Reclamações, Sugestões e Elogios 

No ano 2018, o Serviço de Apoio Domiciliário da SCMS, recebeu um feedback muito positivo referente à 

intervenção social com os clientes/utentes/famílias. Como se pode observar no gráfico seguinte, foram 

formalizados e apresentados por escrito, 7 elogios, mencionando todos eles, o profissionalismo da equipa 

SAD. Foram apresentadas por escrito 3 reclamações, as quais foram tratadas e sendo uma delas em 

formato de carta enviada por um desconhecido da equipa SAD.  

Independente
15%

Dependência Ligeira
25%

Dependência 
Moderada

35%

Dependência Grave
25%

Clientes/utentes SAD que participaram nas atividades, por grau de 
autonomia 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 46 de 153 

01 22/03/2019 
 

 
Gráfico 47 – Número de elogios, reclamações e sugestões 

Não foram apresentadas sugestões por escrito, mas ao longo do ano, a equipa SAD esteve sempre atenta e 

identificou outras necessidades dos clientes/utentes, que levaram a alterações, na prática profissional, 

sempre na perspetiva da melhoria contínua. 

4.2. Centro de Dia 

Caraterização da Resposta Social  

Definição 

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um 

conjunto de serviços em horário diurno que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio 

sociofamiliar.   

O Centro de Dia está inserido no Departamento de Ação Social - Anciania, da Santa Casa da Misericórdia de 

Santarém, sito no Palácio Visconde da Fonte Boa na Rua Elias Garcia, n.º 11, r/ch, em Santarém.  

Capacidade total da Resposta Social e Acordo de Cooperação 

O Centro de Dia tem capacidade para 60 clientes/utentes, e o número de clientes/utentes abrangidos pelo 

Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMS e a Segurança Social é atualmente de 50 

clientes/utentes.  

Horário de Funcionamento 

O estabelecimento funciona de segunda-feira a sexta-feira das 08h30m às 18h00m, durante os dias úteis, 

todo o ano.  

O horário de atendimento do(a) Diretor(a) Técnico(a) do Centro de Dia está afixado em local visível e 

compreende atendimento às terças e quartas-feiras de manhã e à quinta-feira no período da tarde.   

Equipa de Trabalho 

O serviço é prestado por profissionais, com formação específica, sob orientação e supervisão da Direção 

Técnica do Estabelecimento.  
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O quadro de pessoal é estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços, e a 31 de 

dezembro de 2018 era constituído por:  

- Uma diretora técnica de Estabelecimento,  

- Uma enfermeira (10%),  

- Uma fisioterapeuta (10%),  

- Duas animadoras culturais II,  

- Uma encarregada de Sector,  

- Três Ajudantes de Lar / CD,  

- Duas Trabalhadoras de Serviços Gerais.  

Serviços Prestados 

De acordo com o seu regulamento Interno revisto em 2018, o Centro de Dia assegura a prestação dos 

seguintes serviços:  

a) Alimentação – fornecimento e apoio nas refeições, nos dias úteis, respeitando as dietas com 

prescrição médica;  

b) Cuidados de Higiene, Conforto e Imagem;  

c) Tratamento de Roupas – de uso pessoal do cliente/utente;  

d) Apoio na Saúde – que se traduz no transporte e/ou acompanhamento do cliente/utente a consultas, 

exames e tratamentos médicos;  

e) Cuidados de Manutenção e Reabilitação; 

f) Apoio na Preparação e Administração de Fármacos, quando prescritos;  

g) Atividades de Animação; 

h) Apoio na Aquisição de Bens – nomeadamente aquisição de géneros alimentícios, pagamento de 

serviços, deslocações a entidades da comunidade;  

i) Apoio Psicossocial – dos (as) clientes/utentes e seus familiares;  

j) Apoio Técnico e Administrativo;  

k)  Serviço de Transporte – do domicílio ao Centro de Dia e posterior regresso ao domicílio, para os 

clientes/utentes com essa necessidade, desde que residam na União de Freguesias da Cidade de 

Santarém (Marvila, Sta. Iria da Ribeira de Santarém, S. Nicolau e S. Salvador), Vale de Santarém e 

Póvoa da Isenta.  

Caraterização dos Clientes/Utentes  

Distribuição de clientes/utentes por sexo 
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Em 31 de dezembro de 2018, frequentavam o Centro de Dia 37 mulheres e 16 homens, o que corresponde 

a 70% de mulheres e 30% de homens como podemos analisar no gráfico seguinte. A tendência é o 

aumento do n.º de mulheres a frequentar a resposta social. 

 
Gráfico 48 – Distribuição por sexo 

Distribuição de clientes/utentes por idade/sexo 

Na distribuição de clientes/utentes por idade e sexo verificamos que, mais de metade dos clientes/utentes 

de Centro de Dia tinham 80 ou mais anos. Desse grupo, 6 têm 90 ou mais anos.    

Por outro lado, o Centro de Dia era frequentado por 8 clientes/utentes com idade inferior a 70 anos, 

reformados por invalidez que encontram o acolhimento e resposta às suas necessidades e que com o apoio 

prestado pelo equipamento social mantém o seu percurso de vida.  

A média de idade das pessoas que beneficiaram da prestação de serviços do Centro de Dia, no ano 2018, foi 

de 81 anos, mais um ano que a média de idades do ano transato. 

 
Gráfico 49 – Distribuição por idade/sexo 

Clientes/utentes por Escolaridade  

Na distribuição de clientes/utentes por nível de escolaridade percebe-se que a maioria dos clientes/utentes 

tem o 1.º ciclo ou a antiga 4.ª classe. Mais podemos verificar que, oito dos clientes/utentes não têm 

qualquer escolaridade e sete não concluíram a instrução primária.  
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À data do relatório de atividades apenas, sete clientes/utentes tem grau académico superior ao 1.º ciclo de 

escolaridade. Dois dos quais frequentaram o ensino superior. 

Neste especto da escolaridade mantém-se o padrão da maioria com o 4.º ano de escolaridade ou o grau 

equivalente, também um número ainda elevado de clientes/utentes sem qualquer escolaridade e um 

número reduzido de pessoas com mais habilitações académicas. 

 
Gráfico 50 – Escolaridade dos clientes/utentes 

Clientes/utentes por Estado Civil   

O gráfico que se segue identifica o estado civil dos clientes/utentes de Centro de Dia e podemos verificar a 

existência de 25 viúvos (as), 8 solteiros (as), 14 casados e 6 divorciados (as). 

Relativamente ao ano transato, o padrão reside no número elevado de clientes/utentes viúvos (as), mas 

também, no n.º de clientes/utentes solteiros e divorciados. A novidade em 2018 foi mesmo a admissão do 

cônjuge de uma cliente/utente e a admissão de outros 2 casais. 

 
Gráfico 51 – Estado civil dos clientes/utentes 

Distribuição de clientes/utentes por Residência  

A 31 de dezembro de 2018, a área de residência dos clientes/utentes de Centro de Dia era 

maioritariamente da zona urbana da cidade de Santarém, nomeadamente, as freguesias agora unidas da 

União de Freguesias da Cidade de Santarém.  
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Neste ano de 2018, o Centro de Dia manteve o serviço de transporte às freguesias rurais de Vale de 

Santarém e Póvoa da Isenta (nesta freguesia teve um cliente/utente, durante o ano de 2018). 

Mantém-se o padrão também nesta temática, ou seja, os clientes/utentes de Centro de Dia residem 

maioritariamente na União de Freguesias da Cidade de Santarém. 

 
Gráfico 52 – Distribuição por residência 

Clientes/utentes a residir…   

A intervenção social em Centro de Dia estende-se para além da gestão do equipamento social, da gestão 

processual, com mais de metade dos clientes/utentes viúvos e alguns clientes/utentes a residirem 

sozinhos, a tónica fica no suporte familiar e torna-se fundamental o apoio da equipa de trabalho do 

equipamento social que é a ponte de comunicação entre idosos e família e na ausência de suporte familiar, 

passa a ser o equipamento o único apoio de vida destas pessoas.   

Em 31 de dezembro de 2018, 24 dos clientes/utentes de Centro de Dia residem sozinhos, sendo uma 

tendência que está a agravar-se e coloca cada vez mais desafios diários à Equipa de Trabalho. 

Os restantes clientes/utentes pode dizer-se que dispõem de alguém familiar ou não que reside na mesma 

casa e pode de alguma maneira ser suporte de apoio numa situação de emergência ou na falta de saúde. 

Assim, 13 residem com o cônjuge; 10 com os (as) filhos (as) e 6 com outros familiares/cuidador 

informal/pessoa idónea.  

 
Gráfico 53 – Clientes/utentes a residir com familiares/cuidadores ou sós 
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Clientes/utentes por Serviços Prestados   

O gráfico abaixo representado mostra a distribuição de clientes/utentes por serviços a 31 de Dezembro de 

2018, onde se pode verificar que os serviços mais requeridos são: apoio psicossocial, alimentação, 

animação, transporte e cuidados de higiene, conforto e imagem.  

Com a tendência do aumento do número de clientes/utentes dependentes e muito dependentes a 

frequentar a resposta social, acresce o n.º de pedidos de apoio ao nível do transporte e os cuidados de 

higiene, conforto e imagem. 

O apoio psicossocial disponível para clientes/utentes e famílias passa pela disponibilidade para 

atendimento com os seguintes objetivos: intervir a nível familiar, numa abordagem de prevenção de 

problemas, mas também em situação de crise; apoiar na mediação familiar e na resolução de conflitos; 

promover a saúde emocional da pessoa idosa (a sua autoestima, o seu autoconceito); acolher e intervir em 

estados depressivos e fazer encaminhamento para outro profissional especialista (em caso de necessidade 

de acompanhamento específico); apoiar os clientes/utentes a desenvolver fatores de proteção e a 

consciencializar-se sobre os seus comportamentos de risco. 

Assim, a área de transportes carece de muito investimento não só na aquisição de novas viaturas, mas 

também na formação do pessoal que lida cada vez mais com patologias complexas ao nível da saúde 

mental e isso trás necessariamente exigências à prática quer em tempo, quer em necessidade de 

conhecimento, pois, no início de cada dia de trabalho, recebe cada cliente/utente como ser único e com 

necessidades próprias e à noite é pressuposto deixá-lo(a) satisfeito em sua casa, para que valha a pena vir 

frequentar este serviço no dia seguinte. 

Quanto aos cuidados de higiene conforto e imagem não estão configurados apenas para os 

clientes/utentes desprovidos de meio de o fazer em casa, mas constituem cada vez mais um apoio para 

aqueles clientes/utentes que residem acompanhados e não são autónomos e dependeriam de outros se 

não tivessem esse apoio em Centro de Dia. Mas, estes cuidados são ainda mais fundamentais para todos os 

residentes que não tendo autonomia residem sozinhos e acaba por ser no equipamento social que recebem 

estes cuidados que afinal são básicos, mas essenciais ao bem estar-físico de cada pessoa. 

Os restantes serviços são de igual pertinência, muito embora tenham habitualmente uma frequência 

mensal menor. 

Os cuidados de Manutenção e Reabilitação englobam as sessões de fisioterapia e importa dizer que os 10% 

de afetação ao Centro de Dia enquanto o serviço foi gratuito representava pouco tempo para atender tanta 

necessidade. A partir de novembro de 2018, houve uma quebra grande do número de clientes/utentes a 

beneficiar das sessões, uma vez que estes tratamentos passaram a ser pagos. Situação que com o tempo e 
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o desempenho de outras ações da profissional junto da equipa de trabalho e dos clientes/utentes pode 

melhorar. 

O serviço de preparação e administração da medicação (quando prescrita) continua a ser uma mais-valia, 

pois, sempre que há preparação da medicação, há um olhar da saúde pelo equipamento social e os 

clientes/utentes vão fazendo as suas pequenas solicitações, tirando as suas dúvidas, como aliás toda a 

equipa de trabalho. 

As atividades de animação continuam a fazer a diferença, diz quem chega de outros Centros de Dia, mas 

sobre as atividades refletiremos a seguir. 

 
Gráfico 54 – Número de clientes/utentes por serviço prestado 

Clientes/utentes por Atividades de Animação  

O Centro de Dia destaca-se pela diversidade de atividades de animação que oferece aos seus 

clientes/utentes, a maioria das quais é desenvolvida na própria resposta social e exclusivamente para os 

seus clientes/utentes. Outras atividades são desenvolvidas em articulação com as outras respostas sociais 

da Instituição e outras ainda são promovidas por diferentes Instituições do concelho de Santarém.  

O atual cliente/utente de Centro de Dia é uma pessoa participante no seu processo de integração na 

resposta social e na Instituição, tem necessidades, expectativas, desejos e vontade própria que se ajusta 

mais ou menos ao perfil de clientes/utentes, mas que independentemente disso, a Equipa de Intervenção é 

responsável pelo acolhimento e acompanhamento, com o objetivo de abrir a intervenção, levando-o a 

descobrir atividades de animação que o consigam descentrar de si próprio e dar-lhe oportunidade de se 

sentir feliz, retardando o mais possível os efeitos nefastos do envelhecimento.  

Para este trabalho de intervenção, a resposta social conta com dois recursos humanos afetos à área da 

animação. À semelhança de 2017 também em 2018, a Equipa contou com a mais-valia, da psicomotricidade 

53

23

8

30

4

1

10

19

53

1

53

2

43

0 10 20 30 40 50 60

1.1. Alimentação

1.2. Fornecimento de Refeição Extra (Dias úteis)

1.3. Fornecimento de Refeição Fim de Semana e Feriados

2 Cuidados de Higiene, Conforto e Imagem (Banho)

3 Tratamento de Roupas

4 Apoio na Saúde

5 Cuidados de Manutenção e Reabilitação

6 Preparação e Administração de Fármacos

7 Atividades de Animação

8 Apoio na Aquisição de Bens e Serviços

9 Apoio Psicossocial

10 Apoio Técnico e Administrativo

11 Transporte (Domicílio CD e regresso)

N.º de Clientes/utentes por serviço prestado



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 53 de 153 

01 22/03/2019 
 

e da fisioterapia (esta última em apenas 10%), mas que fazem a diferença, sobretudo para todos os 

clientes/utentes que puderam ter cuidados específicos de estimulação cognitiva e motora, bem como, 

cuidados de manutenção e reabilitação. 

O gráfico que abaixo se apresenta mostra o n.º médio mensal de participações nas atividades durante o 

ano de 2018 e que são registadas no Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal, em documento 

informático. O que significa que todas as atividades que ocorrem em sala devem ser monitorizadas e 

registadas no referido documento informático. Este registo continua a ser dificultado pelos constantes 

problemas dos computadores que têm uma reduzida capacidade face às tarefas para as quais têm de 

servir. Mas ele continua a ser um objetivo de melhoria contínua, quer na gestão diária necessária para o 

efeito, quer para a resposta social conseguir mostrar/evidenciar cada vez mais o trabalho que executa.  

De 2017 para 2018 verificaram-se algumas descidas e subidas relativamente ao n.º médio mensal de 

participações.  

Muitos dos clientes/utentes fazem atividades livres quase diariamente, como por exemplo, ler as notícias 

relativas ao futebol, acompanhar os noticiários, realizar exercícios de identificação de diferenças, jogar 

dominó ou cartas autonomamente, realizar trabalhos de costura e/ou croché, etc. Essa liberdade de 

autodeterminação é respeitada e registada nas “atividades livres”. Por isso no gráfico este valor aparece 

com valor mais elevado.  

As atividades mais participadas são as atividades religiosas, jogos, têxteis, apoio nas atividades de rotina, 

ginástica e música.  

Desde 2016 que a Equipa tem procurado corrigir situações de excessiva periodicidade atribuída na previsão 

de frequência a determinadas atividades em Plano Individual, e em 2018 isso volta a acontecer também por 

incapacidade de registo do total das atividades realizadas. Assim, em 2018 concluímos que as atividades de 

“Apoio nas atividades de rotina”, “Têxteis” e “Culinária” tiveram uma programação acima do conseguido. 

Contudo estas alterações também tem relação com o bem-estar das pessoas e com o facto de quererem 

inicialmente participar em determinada atividade e depois, a saúde não o permitir de igual modo. Para 

além disso, os Atelier’s de culinária cessaram com a saída de um animador externo ao Centro de Dia, com 

afetação à resposta social Lar dos Rapazes e só voltou a ser reativada em setembro de 2018, com formato 

onde toda a equipa de Centro de Dia participa ativamente e rotativamente com os idosos que têm 

atividade prevista e que queiram participar. 

Houve uma redução substancial relativamente ao n.º de participações nas atividades Inter respostas-sociais 

e Interinstitucionais causada pela redução do n.º de lugares disponibilizados em transporte para 
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clientes/utentes de Centro de Dia, por vezes isto tem que ver com disponibilidade de viaturas por 

atividade. 

Haverá sempre desencontros nestas previsões, pois estamos a lidar com pessoas que independentemente 

da sua idade e de terem aceitado/assinado um plano individual com atividades de animação específicas, 

têm o direito de optar, escolher, mudar e até não querer realizar uma ou outra atividade de animação. 

Contudo, o objetivo da Equipa será sempre programar por forma, a que haja um maior cumprimento das 

atividades previstas em PI, mas também na obtenção da satisfação dos clientes/utentes (situação que pode 

ser analisada nas grelhas de avaliação relativas às atividades interinstitucionais, Institucionais, 

Comemorativas e Saídas ao Exterior). 

O Centro de Dia não realizou a atividade de Arte como Terapia, devido à ausência da animadora cultural 

que a executa, em contrapartida o Centro Dia promoveu atividades individuais e coletivas de 

psicomotricidade. Em termos de Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal para 2019, decidimos em 

equipa retirar a atividade de “Arte como Terapia”, pela situação atrás mencionada. Retirará também as 

atividades não programadas, pois, tudo o que vai acontecendo se não estiver programado é possível de 

incorporar em registo de forma mais específica. Vai retirar a especificação individualizada ou coletiva à 

psicomotricidade e à fisioterapia, pois, o que verificamos é que as intervenções realizadas carecem muito 

da atenção e monitorização individual do terapeuta. Por outro lado iremos acrescentar as seguintes 

atividades:  

- Informática /SIOSlife por forma a operacionalizar o registo na participação de atividades ligadas a 

trabalhos em computador e ao registo aquando da utilização da plataforma informática SIOSlife, 

equipamento informático fruto de investimento interno e que veio a ficar sediado na resposta social de 

Centro de Dia; 

- Ações de Sensibilização /Informação para registo de momentos mais coletivos onde são trabalhados 

temas de forma mais expositiva ou prática, com o objetivo de sensibilizar e/ou prestar informação aos 

clientes/utentes; 

- Viva Voz – pretende fazer o registo presencial de sessões/reuniões periódicas com os clientes para que 

tenham voz e possam de forma assertiva falar de assuntos que os possa preocupar dentro da resposta 

social.  

De 2017 para 2018 verificaram-se algumas descidas e subidas relativamente ao n.º médio mensal de 

participações algumas já justificadas ao longo texto, mas resta-me acrescentar que o envolvimento da 

animadora cultural, com formação em psicomotricidade, na aplicação da escala de Fumat retirou-lhe 

tempo em sala e consequentemente a redução de tempo para execução de atividades de psicomotricidade 
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e treino de manutenção de competências, pelo que esta foi uma das atividades em que se verificou a 

descida de participações.  

 
Gráfico 55 – Média mensal de participações/atividades 

Planos Individuais  

O Plano Individual (PI) é um instrumento de trabalho que tem como objetivo o planeamento da 

intervenção do Centro de Dia com os clientes/utentes, de forma a promover a autonomia e qualidade de 

vida, respeitando o projeto de vida, hábitos, gostos, confidencialidade e privacidade da pessoa.  

O Plano Individual é adequado o mais possível às necessidades, hábitos, interesses e expectativas de cada 

cliente/utente, na medida em que este é um ser único e individual, pelo que se deve ter em atenção os 

seguintes princípios/regras: definir um conjunto de atividades e ações que respeitem o género, religião, 

identidade e cultura, entre outras características do cliente/utente; promover um conjunto de atividades e 

ações que respeitem o projeto de vida, a autonomia, os hábitos, os interesses, as expectativas, as 

competências e potencialidades do cliente/utente.   

O PI é monitorizado semestralmente e é avaliado e revisto, anualmente e/ou sempre que necessário, 

através do envolvimento de todos os intervenientes (colaboradores envolvidos, família, cliente/utente, 

outros), sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cliente/utente e adequar o Plano 

Individual às necessidades e expetativas dos clientes/utentes. Este ano de 2018 sensivelmente a meio do 
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ano, foi decido pela Equipa de Anciania e da Qualidade da Instituição que a aplicação da escala de Fumat só 

teria lugar na elaboração do primeiro Plano Individual e nas revalidações. Assim, a monitorização é 

realizada desde então com base na monitorização das atividades previstas. 

É importante perceber que, os dados apresentados relativamente aos percentis das dimensões de 

qualidade de vida, o próprio índice de qualidade de vida e os n.º(s) de PI’s relativos ano de 2017, com a 

conclusão do ano de 2018 podem ser necessariamente alterados, devido a saídas de clientes /utentes sem 

monitorização, sem revalidação, independentemente do motivo de saída. Situação que já tinha sido 

constatada e não explanada em plano de atividades, porque é o términus de 2018 que fecha o ciclo de PI’s 

de 2017 e assim sucessivamente. 

O Centro de Dia define o Plano Individual, baseado nas necessidades e expectativas de cada cliente/utente 

e nos resultados da aplicação de uma escala de medição do Índice de Qualidade de Vida (Escala de Fumat), 

esta escala para além de ser indicadora do Índice de Qualidade de vida global, permite fazer uma análise e 

avaliação da evolução bem-estar, por dimensões da qualidade de vida. No gráfico seguinte podemos 

observar/analisar o número de PI(s) dos clientes/utentes a frequentar o Centro de Dia, em 31 de Dezembro 

de 2018. Todos os clientes/utentes de Centro de Dia têm Plano Individual e, dentro do possível é procurado 

cumprir os timings de aplicação da escala de Fumat para formalização do 1.º PI e revalidação. Ao longo do 

ano de 2018, saíram da resposta social três clientes/utentes sem PI formalizado, dois deles por não terem 

completado um mês de frequência e outro pela irregularidade da frequência e ausência permanente nos 

períodos da manhã e da tarde. 

 
Gráfico 56 – Planos individuais 

Até 31 de dezembro de 2018 ficou concluída todas as revalidações de 2017 e é por isso que trazemos a 

relatório esses valores, pois, o total de objetivos definidos para os clientes/utentes dessa data não se 

encontram a esta data revalidados, esse processo só termina no final de 2019. 

Assim, em termos de total de objetivos tínhamos para 2017, 109 e terminámos com 138 objetivos 

conforme tabela abaixo, isto explica-se pelo facto de se poder aditar e remover objetivos de acordo com as 

necessidades e gostos dos clientes/utentes. Apresentamos os valores de monitorização e revalidação, 
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ressalvando que todas as saídas com menos de 13 meses de tempo de permanência na resposta social 

alteram substancialmente a avaliação.  

De notar que, os melhores indicadores que o Centro de Dia apresenta são relativos ao período de 

monitorização. Assim se justifica que, o grau de cumprimento de PI relativo às monitorizações seja 91%, 

enquanto nas revalidações foi de 87%. Assim, o grau de cumprimento dos objetivos dos Planos Individuais 

de 2017 foi de 79%.  

Volto a mencionar que só possível apresentar dados finais do ano de 2018 em 31 de dezembro de 2019, 

data em que cessam a totalidade de revalidações de PI’s elaborados em 2018 (Novos e/ou novas 

revalidações). Contudo podemos dizer que relativamente ao ano de 2018, estão inicialmente definidos 277 

objetivos, numa média de 4 objetivos por cliente/utente. 

   
Tabela 6 – Grau de cumprimentos dos planos individuais 

A monitorização das escalas de Fumat indica a manutenção do nível do Índice de Qualidade de Vida, 

garantida essencialmente pela manutenção dos índices das dimensões de Qualidade de vida, 

nomeadamente: bem-estar emocional, bem-estar material, desenvolvimento pessoal, bem-estar físico, 

autodeterminação, inclusão social e também nos direitos conforme se pode verificar no quadro abaixo 

indicado.   

Destaco aqui a pertinência da manutenção da mesma pessoa como avaliador, pois, a aplicação da Escala de 

FUMAT, exige conhecimento profundo do questionário e simultaneamente neutralidade relativamente à 

resposta social. Ao longo dos últimos dois anos por motivos de força maior deixou de ser a técnica de 

serviço social, tendo a tarefa passado por uma estagiária de serviço social e atualmente, é colaboradora 

com contrato de animação cultural, mas com formação em psicomotricidade a aplicar a escala. Estas 

alterações de avaliador deixaram a sua marca, visível no valor do índice de Qualidade de Vida de 2017.   

Há uma leitura positiva do trabalho realizado em termos da evolução dos valores das dimensões de 

qualidade de vida, com destaque para o desenvolvimento pessoal, da inclusão social e os direitos que 

sobressaem não só pelo valor, mas também pela sua manutenção ao longo dos últimos três anos. 
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Gráfico 57 – Índice de Qualidade de Vida 

Clientes/utentes por Serviço: 

Clientes/utentes por de Alimentação 

Todos os clientes/utentes de Centro de Dia podem tomar pequeno-almoço, almoço e lanche na resposta 

social. Podem ainda dispor de refeição de jantar para levar para casa, na modalidade de: sopa ou jantar 

completo. Aos fins-de-semana e feriados, para aqueles clientes/utentes desprovidos de suporte familiar, ou 

que não reúnem condições habitacionais e/ou físicas para cozinhar podem ter acesso a refeições 

confecionadas que são distribuídas pela Equipa de Serviço de Apoio Domiciliário, por articulação interna 

dos serviços de Centro de Dia com o Serviço de Apoio Domiciliário.  

Assim, o quadro abaixo mostra a média de clientes/utentes por refeições de jantar e, fim-de-semana e 

feriados que relativamente ao ano passado, se mantém nas refeições de fim-de-semana e feriados e subiu 

ligeiramente na refeição de jantar aos dias uteis, na modalidade de sopa. 

 
Gráfico 58 – Média de clientes/utentes com jantar e/ou refeições ao fim de semana e feriados 

Clientes/utentes por Serviço de Cuidados de Higiene Pessoal e de Imagem  

Em Centro de Dia, existe a possibilidade do cliente/utente ter a prestação de cuidados de higiene conforto 

e imagem, nomeadamente o banho. Pode variar a frequência do mesmo de acordo com a vontade do 

cliente/utente.  
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O gráfico abaixo representado mostra a frequência de clientes/utentes com banho em Centro de Dia, 

durante o ano de 2018. Média que se manteve em 2016 e 2017 e em 2018, subiu para 29 clientes/utentes 

com prestação de banho total.  

 
Gráfico 59 – Número de clientes/utentes com banho total 

Para além do banho, o Centro de Dia comtempla ainda apoio aos clientes/utentes com mobilidade reduzida 

e/ou demência para a deslocação ao wc, cuja média mensal do ano de 2018 se manteve relativamente aos 

anos anteriores – média de 7 clientes/utentes por mês.  

 
Gráfico 60 – Número de clientes/utentes com apoio para ir ao WC 

Clientes/utentes por Serviço de Tratamento de Roupa  

O numero de clientes/utentes com serviço de tratamento de roupa tem diminuído ao longo dos últimos 

anos, pois, os clientes/utentes dispõem de suporte e/ou condições para realizar a higienização e o 

tratamento das suas roupas. Assim, mantém este serviço quem não tem de todo a autonomia nesta 

atividade de vida diária e, também os clientes/utentes que não têm suporte familiar que lhes garanta este 

cuidado. Assim, a média anual de utilizadores deste serviço desceu um ponto no ano de 2018, fixando-se 

em quatro clientes/utentes com serviço de tratamento de roupas.  

 
Gráfico 61 – Número de clientes/utentes com tratamento de roupa 
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Clientes/utentes por Serviço de Transporte  

O número médio de clientes/utentes com serviço de transporte subiu no ano de 2018, de 35 

clientes/utentes em 2017 para 43 clientes/utentes em 2018, uma subida de 15%. 

Este serviço é partilhado entre a equipa de motoristas e a Equipa de Trabalho do Centro de Dia, tanto na 

falta do voluntário que ajuda habitualmente o motorista nas transferências de entrada e saída do 

transporte de pessoas com mobilidade reduzida, como na ausência de um dos motoristas e/ou responsável 

dos transportes. No entanto, há um pequeno número de clientes/utentes que chegam e saem 

autonomamente do Centro de Dia e outros que são trazidos por familiares diariamente.  

 
Gráfico 62 – Número de clientes/utentes com serviço de transporte 

Monitorização das Entradas e Saídas de Clientes/Utentes  

A destacar o ano de 2018 foi a ligeira subida do n.º de clientes a frequentar, motivada por ter havido maior 

n.º de admissões do que saídas. 

Também subiu ligeiramente o n.º de candidaturas, que nem sempre são motivadas pela vontade de 

integrar de imediato a resposta social, o que justifica o n.º reduzido de candidatos em lista de espera. 

Contudo existiu lista de espera em 2018. 

 
Gráfico 63 – Entradas e saídas  

Para sintetizar a análise da frequência mensal do ano de 2018, apresenta-se o seguinte gráfico que mostra 

alguma estabilidade em mais de metade do ano, relativamente ao n.º de clientes/utentes protocolados em 

Acordo de Cooperação com a Segurança Social. E mostra igual estabilidade na ocupação das vagas não 

comparticipadas. 
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Gráfico 64 – Frequências 

A existência de lista de espera para admissão em vaga protocolada em Acordo de Cooperação com a 

Segurança Social foi uma constante neste ano de 2018. Mas, uma das razões para candidatos e seus 

familiares não optarem pela integração imediata na vaga privada também passou por razões económicas, 

pelo custo médio real por cliente/utente. Neste momento, acresce tanto à Comparticipação Familiar 

Mensal (em vaga do Acordo de Cooperação com a Segurança Social) como à Mensalidade (vaga privada), os 

serviços extra, após a última revisão do regulamento interno da resposta social. 

Porque o caminho para a sustentabilidade ou pelo menos a redução do défice económico da resposta social 

tem de ser uma preocupação. 

Processos Anulados por Motivo  

No gráfico abaixo analisamos os motivos de saída dos clientes/utentes de Centro de Dia durante o ano de 

2018, nomeadamente: transferência, falecimento, doença incapacitante /opção por ficar no domicílio, 

mudança de residência, saída para internamento noutra Instituição e saída para internamento em Casa de 

Acolhimento Privada.   

O internamento de idosos na Instituição tem muita procura, pois, todos os clientes/utentes e familiares que 

saem para internamento noutra Instituição, fazem-no quase sempre, por inexistência de vaga na 

Misericórdia de Santarém. E este ano de 2018 conseguimos oferecer a continuidade de prestação de 

serviços na Instituição, em internamento e serviço de apoio domiciliário, a 8 clientes/utentes, ou seja, foi 

duplicado o valor relativamente ao ano anterior. Portanto houve descida acentuada nas saídas para 

internamentos noutra Instituição. 
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Gráfico 65 – Número de saídas por motivo 

Tempo de Permanência na Resposta Social  

Na caraterização dos clientes/utentes de Centro de Dia a 31 de dezembro de 2018 podemos analisar o 

tempo de permanência na resposta social, ou seja, três quintos dos clientes/utentes iniciou a frequência do 

Centro de Dia há menos de 3 anos. E, dezassete dos clientes/utentes está a frequentar a resposta social há 

mais de cinco anos.  

 
Gráfico 66 – Tempo e permanência na resposta social 

Nível de Autonomia  

No processo chave da admissão, cada cliente/utente de Centro de Dia é sujeito a uma avaliação funcional, 

através da aplicação da escala de avaliação funcional Lawton & Brody, que indica o nível de 

autonomia/dependência. Com base nos resultados da aplicação desta escala apresenta-se o nível de 

autonomia/dependência dos clientes/utentes da resposta social. 

Verificamos assim, que dos 53 clientes/utentes a frequentar o Centro de Dia, em 31 de dezembro de 2018, 

apenas 6 eram independentes/ autónomos, 15 apresentavam dependência ligeira, 24 estavam em situação 

de dependência moderada e 8 apresentavam dependência grave ou dependência total. Relativamente a 
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2017 houve redução do n.º de pessoas com dependência grave ou total e aumento do n.º de pessoas com 

dependência moderada, mas também do n.º de autónomos. 

O nível de autonomia pode apresentar-se mais ou menos estável, pode determinar o ajuste na prestação 

de serviço e pode condicionar a possibilidade do cliente/utente poder frequentar esta resposta social ou 

necessitar de uma intervenção diferente.  

Em 2018, nas últimas alterações de regulamento interno, a percentagem a aplicar aos rendimentos do 

agregado familiar ou cliente/utente foi indexada ao valor de autonomia/dependência segundo a aplicação 

desta escala, por representar a dependência necessariamente mais taxa de esforço da equipa de trabalho. 

 
Gráfico 67 – Nível de autonomia 

Deficiência ou Incapacidade  

O Centro de Dia privilegia o acolhimento de pessoas autónomas, no entanto, também acolhe um conjunto 

de idosos com limitações físicas que constituem deficiência ou incapacidades que comprometem a vida 

diária. Nem todas as incapacidades e/ou deficiências estão avaliadas e/ou atestadas formalmente, contudo 

estão pelos próprios identificadas e pelas suas famílias.  

O gráfico abaixo representado mostra a distribuição por sexo e idade dos portadores dessas limitações.  

 
Gráfico 68 – Deficiência ou Incapacidade por idade/sexo 
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Clientes/Utentes por Existência ou Inexistência de Problemas nas Funções do Corpo  

O gráfico abaixo representado mostra os problemas nas funções do corpo dos clientes/utentes de uma 

maneira geral a 31 de dezembro de 2018, assim pode analisar-se os diferentes problemas nas funções do 

corpo. Todas as funções são pertinentes, mas sublinho o número significativo de pessoas a frequentar o 

Centro de Dia e com doença psiquiátrica, neurológica, onde se enquadram as demências, que carecem de 

um tratamento especial ao nível da ocupação, treino de manutenção, adaptação da linguagem, mas 

sobretudo, requerem um trabalho individualizado.  

Destaco ainda, os valores apresentados de patologias relacionadas com o movimento, que para além do 

condicionamento ao próprio cliente/utente e às suas famílias, também em Centro de Dia, são necessários 

ajustes nos diferentes serviços, desde a prestação de cuidados de higiene, conforto e Imagem, como no 

apoio à deslocação ao WC e à Equipa de Transportes.  

 
Gráfico 69 – Existência ou inexistência de problemas nas funções do corpo 

Reclamações, Sugestões e Elogios  

Durante o ano de 2018, o Centro de Dia recebeu um elogio formal e uma reclamação formal. Qualquer 

destas comunicações foi realizada por escrito no impresso próprio, criado pela Instituição para 

conhecimento de sugestões, elogios e reclamações que exigem consideração e tratamento interno, bem 

como resposta aos próprios desde que identificados.  

Os elogios verbais que decorrem nos habituais agradecimentos e despedidas quando o cliente/utente vai 

transitar de resposta social, ou quando é dado a conhecer o espaço das instalações e as famílias apreciam 

desde logo, ou quando há cuidados extraordinários não contratualizados, mas que foram tidos para 

conforto e satisfação do cliente… Não há tempo para registar tudo, mas preferimos fazer e não registar, do 

que gastar o tempo a registar e ficar sem tempo para fazer! 
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O trabalho desenvolvido durante o ano de 2018 e aqui sumariado, qualificado e quantificado é o trabalho 

de uma Equipa pequenina de trabalho que através da sua intervenção e com todo o suporte dos diferentes 

serviços da Instituição, da Coordenadora Geral, da Equipa da Qualidade e da Mesa Administrativa, sublinha 

que o desafio proposto e alcançado na certificação de qualidade através do Referencial EQUASS 2012, no 

nível Assurance em 2017 é de todos e assume que para atingir este objetivo foi necessário investimento e 

empenho de cada membro envolvido.  

Em 2018, procurámos dar continuidade a todo esse trabalho, com mais fragilidades ao nível dos recursos 

humanos que ao serem substituídos por baixas de longa duração têm de ser integrados e formados. 

Também, o facto da Dr.ª Andreia Fonseca, assistente social de Serviço de Apoio Domiciliário ter deixado de 

vir a Centro de Dia, 20% do seu horário, para aplicação das escalas de Fumat, apoio na elaboração de 

Planos Individuais e tratamento dos respetivos dados dos Planos Individuais foi justificação para a queda do 

índice de qualidade de vida. Pois, a Escala de Fumat compreende questões abertas, muitas das quais 

subjetivas que têm de ser enquadradas em resposta fechada. E em que é fulcral conhecer por um lado o 

trabalho que a resposta desenvolve, mas essencialmente dominar a Escala FUMAT. Por outro lado, a sua 

isenção pelo facto de ser um elemento externo ao serviço tinha sentido na avaliação de resultados.  

A aplicação da escala de FUMAT por um colaborador da Equipa condiciona a vida diária dos profissionais e 

dos clientes/utentes. Porque só deixando a sala um dia inteiro por semana é possível ter o trabalho quase 

em dia. Ora quanto mais o colaborador está afeto ao serviço, mais difícil é de se separar das tarefas 

prioritários do dia-a-dia e mais fácil é protelar a Escala de Fumat para 2.º plano. Acresce ainda o facto de o 

colaborador deixar a sala uma vez por semana não promover a satisfação dos clientes/utentes, nem a 

subida do índice de qualidade de vida dos clientes/utentes, nem a qualidade do serviço, nem, nem a 

motivação dos trabalhadores. De facto somos o mesmo número de trabalhadores para muito mais 

documentos, registos, escalas e qualidade. 

Há no entanto, sinais positivos a ressaltar desta avaliação, o Centro de Dia aumentou o n.º médio de 

frequência de Centro de Dia e manteve o índice de qualidade de vida e o valor das dimensões de qualidade 

de vida, nomeadamente as dimensões mais cotadas e que traduzem o trabalho da Equipa, nomeadamente, 

o desenvolvimento pessoal, a inclusão social e os direitos. A Equipa de Anciania e da Qualidade decidiu e 

construiu documentos que nos auxiliam no trabalho de monitorização dos dados dos Planos individuais e 

da Escala FUMAT e a equipa técnica está a fazer o melhor possível por alcançar os objetivos operacionais e 

consequentemente os estratégicos a que a Instituição se propôs. 

No horizonte há uma nova Estrela para alcançar e é nisso que esta Equipa de trabalho do Centro de Dia 

com o apoio da Equipa da Anciania e da Qualidade se vai focar, com o olhar e o sentido naqueles que nos 
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estão confiados, as pessoas idosas, e a prestação de serviços que contribua para a manutenção do seu 

bem-estar e para sua satisfação. 

4.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - Santarém 

Caraterização da Resposta Social 

Inaugurado a 12 de Setembro de 1992, a ERPI Santarém é uma Resposta Social desenvolvida em 

estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, onde são 

desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem.  

A ERPI - Santarém funciona no edifício sede da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, sito no Largo 

Cândido dos Reis, 17, 3.º andar, em Santarém. O estabelecimento funciona em regime permanente, 24 

horas por dia, todo o ano. 

O período de atividade diurna decorre das 6h00m às 22h00m e o período de silêncio noturno decorre das 

22h00m às 6h00m. 

Atualmente, residem na ERPI de Santarém 32 clientes/utentes (31 em regime de internamento e 

abrangidos pelo acordo de cooperação e uma cliente/utente em regime de Centro de Dia), não estando 

esta contemplada pelo Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMS e a Segurança Social (Acordo 

Típico para 31 Clientes/utentes). 

Nota: Todos os dados apresentados são referentes a Dezembro de 2018 

O serviço é prestado por pessoal qualificado, com formação específica, sob orientação e supervisão da 

Diretora Técnica de Estabelecimento. 

1. Sendo que, a ERPI de Santarém assegura a prestação dos seguintes serviços: 

a) Alojamento; 

b) Alimentação; 

c) Cuidados de Higiene Pessoal; 

d) Tratamento de Roupas; 

e) Cuidados Médicos, de Enfermagem e de Fisioterapia; 

f) Administração de Fármacos, quando prescritos; 

g) Cuidados Estéticos; 

h) Higienização dos Espaços; 

i) Atividades de Animação Sociocultural, Lúdico-Recreativa e Ocupacional; 

j) Apoio Religioso; 

k) Apoio Psicossocial; 
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l) Apoio Administrativo; 

m) Transporte 

 

Nesta sequência, são objetivos da Resposta Social: 

a) Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas 

idosas; 

b) Assegurar a satisfação das necessidades básicas dos clientes/utentes; 

c) Prestar cuidados de saúde primários; 

d) Combater as situações de abandono e de isolamento; 

e) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 

f) Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar; 

g) Promover a integração social. 

 

Para atingir estes objetivos a ERPI – Santarém compromete-se a: 

a) Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista a manutenção 

da autonomia e da independência dos seus clientes/utentes; 

b) Assegurar o respeito pela individualidade e privacidade dos clientes/utentes; 

c) Assegurar as condições necessárias à prestação de cuidados de saúde, clínicos e de enfermagem; 

d) Proporcionar uma alimentação qualitativa e quantitativamente adequada; 

e) Promover atividades de animação sociocultural, recreativa e ocupacional que visem contribuir para 

um clima de relacionamento saudável entre os idosos e para a manutenção das suas capacidades 

físicas e psíquicas; 

f) Fomentar um ambiente calmo, confortável e humanizado; 

g) Disponibilizar os serviços de apoio necessários ao bem-estar dos idosos; 

h) Fomentar a participação ativa dos clientes/utentes no quotidiano da ERPI - Santarém. 

 

Dispondo-nos para cumprimento destes objetivos a: 

a) Respeitar a individualidade e privacidade do cliente/utente; 

b) Harmonizar os hábitos e os costumes que traduzem a história de cada cliente/utente com as regras 

indispensáveis da vida em comum; 

c) Preservar a ligação dos clientes/utentes com os familiares e amigos como desenvolvimento de uma 

vida afetiva estimulante; 

d) Estimular a participação dos clientes/utentes na vida do estabelecimento como pessoas portadoras 

de um projeto e capazes de ter iniciativa e responsabilidades; 
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e) Incentivar o convívio entre os clientes/utentes, e destes com os seus familiares e amigos; 

f) Realizar atividades individuais ou de grupo, em consonância com os interesses manifestados pelos 

clientes/utentes, possibilitando-lhes uma vida ativa e útil, na medida das suas capacidades; 

g) Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das suas necessidades, tendo em vista a 

manutenção da autonomia e da independência do cliente/utente. 

Ou seja, a nossa intervenção tem como propósito primordial: assegurar a satisfação das necessidades 

básicas, os cuidados de saúde primários, e o relacionamento/ crescimento individual e grupal dos 

clientes/utentes que connosco partilham esta ultima etapa do ciclo de vida. Tendo sempre subjacente as 

capacidades e limitações dos mesmos. O que por si só é um fator condicionante. No entanto, toda a ação 

desenvolvida converge no sentido de: promover o efetivo bem-estar dos clientes/utentes, respeitando-os 

na sua individualidade e privacidade. 

Caraterização dos Clientes/Utentes  

O presente relatório de atividades tem como finalidade a sistematização do realizado no ano de 2018, uma 

breve caracterização das Respostas Sociais e dos clientes/utentes da ERPI Santarém e CATEI e por último 

uma análise dos planos de acompanhamento na saúde e das atividades realizadas no período em análise. 

A resposta social de ERPI Santarém, apresenta um número de clientes/utentes relativamente constante 

uma vez que, os valores apresentados dizem respeito ao número de frequência da resposta no final de 

cada mês.  

Assim, apesar das movimentações os valores apresentados no fim de cada mês não variam 

significativamente. Quando se regista uma saída é regra geral, imediatamente equacionada uma nova 

admissão. 

De salientar que no decurso do ano em análise:   

 Registaram-se 4 saídas de clientes/ utentes:  

 2 Por óbito; 

 2 Utentes regressaram para casa própria/de familiar; 

 Mantem-se a frequência de uma cliente/ utente fora acordo em regime de CD; 

 O utente mais antigo permanece na Resposta Social há 18 anos e as duas mais recentes 

foram admitidas há 2 meses;  

Para análise estatística das frequências/ gráficos apenas consideramos a totalidade de utentes em regime 

de internamento e abrangidos pelo acordo de cooperação (31 clientes/utentes). 
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Atualmente residem na ERPI de Santarém 31 utentes, sendo que destes, 22 são de género feminino e 9 do 

género masculino. 

 
Gráfico 70 – Distribuição por sexo 

As idades dos clientes/ utentes estão compreendidas entre os 53 e os 96 anos. Sendo que a média de 

idades apurada é de 84 anos, constatando-se na tabela seguinte que as faixas etárias com mais 

clientes/utentes são as compreendidas entre os 85 e os 94 anos.  

Clientes/Utentes por Idade e Sexo 

Grupo Etário Homens Mulheres Total 

Igual ou Menor que 69 Anos 1 1 2 

70 aos 74 Anos 0 1 1 

75 aos 79 Anos 3 2 5 

80 aos 84 Anos 2 4 6 

85 aos 89 Anos 2 7 9 

90 aos 94 Anos 1 5 6 

95 aos 99 Anos 0 2 2 

Total 9 22 31 

Tabela 7 – Clientes/utentes por idade/sexo 

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

Caraterização da Resposta Social 

O Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos (CATEI), é um equipamento social para 

acolhimento temporário, em estrutura residencial, destinado a acolher idosos em situação de risco social, 

com carácter de emergência.  

A seleção dos clientes/utentes desta resposta social é da responsabilidade do Centro Distrital de Segurança 

Social de Santarém (CDSSS), sendo que a lotação do equipamento não poderá exceder os 13 

clientes/utentes. Número correspondente ao acordo atípico celebrado entre a SCMS e o CDSSS.  

Apesar do intuito inicial desta resposta, ser uma solução temporária para situações de risco social, o que 

efetivamente acontece é que este “Acolhimento Temporário” transforma-se sempre, em “Internamento 

Definitivo”. Ou seja, a permanência dos clientes/utentes está condicionada por uma série de fatores, 

Homens
29%

Mulheres
71%

Distribuição por Sexo

Homens Mulheres
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essencialmente de ordem social que prolonga o período de internamento, tornando o carácter 

“temporário”, inexistente.  

O que se pressupunha, era uma análise da especificidade de cada situação, a fim de se promover um 

encaminhamento e enquadramento do idoso para outra resposta (família, ou resposta social de carácter 

permanente). Situação que nunca acontece essencialmente devido à inexistência das mesmas. 

Caraterização dos Clientes/Utentes  

Apesar de formalmente não termos qualquer interferência na admissão destes clientes/utentes, após uma 

avaliação de diagnóstico, procura-se aquando da mesma, que a integração do utente seja feita o mais de 

acordo com a sua condição física e psíquica. 

Distribuição de clientes/utentes por sexo  

Segundo a análise do gráfico 1, podemos verificar que o número de mulheres a frequentar a Resposta 

Social é superior ao número de homens. São 9 mulheres e 4 homens. 

 
Gráfico 71 – Destruição de clientes/utentes por sexo 

Maior parte dos utentes têm entre 85 e 89 anos.  

 
Gráfico 72 – Distribuição de clientes/utentes por idade/sexo 

No decorrer do ano 2018, efetivaram-se 50 candidaturas. Foram admitidas 26 pessoas. Importa referir que 

18 das pessoas admitidas, já eram clientes/utentes da Instituição, de outras Respostas Sociais. 9 de Serviço 

de Apoio Domiciliário (SAD), 5 da ERPI de Santarém, 2 da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) e 2 de 

Centro de Dia.  
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Gráfico 73 – Número de admissões 

 

 
Gráfico 74 – Número de saídas 

Ao longo do ano de 2018, verificou-se a saída de uma mulher no mês de Abril, sendo a vaga ocupada 

apenas no mês de Dezembro. No final do mês de Dezembro verificou-se a saída de um homem.  

 
Gráfico 75 – Tempo de permanência 

No que diz respeito ao tempo de permanência na Resposta Social, pode-se concluir que grande parte dos 

utentes se encontra institucionalizado entre 2 e 3 anos.  

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

Caraterização da Resposta Social 

A ERPI - Lar de Grandes Dependentes é uma Resposta Social desenvolvida em estabelecimento para 

alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de 

apoio social e prestados cuidados de enfermagem e reabilitação.  

São objetivos da ERPI:  

- Recuperar e reintegrar, sempre que possível, a pessoa idosa no seu meio familiar;  
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- Assistir doentes terminais e as suas famílias;  

- Apoiar idosos dependentes temporariamente, para férias e descanso das suas famílias;  

Para atingir estes objetivos compete à ERPI:  

- Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista a recuperação da 

autonomia e da independência dos seus clientes/utentes;  

- Garantir o respeito pela sua identidade e dignidade;  

- Proporcionar uma alimentação qualitativa e quantitativamente adequada;  

- Possibilitar a reanimação da vontade, gosto de viver e auto-estima;  

- Fomentar um ambiente calmo, confortável e humanizado;  

- Disponibilizar os serviços de apoio necessários ao bem-estar do idoso;  

- Disponibilizar serviços de reabilitação (Fisioterapia, massoterapia e Reabilitação Psicomotora), de modo a 

promover/manter as competências cognitivas, motoras, sociais e emocionais e retardar os défices dos 

clientes/utentes.  

Capacidade e Acordo de Cooperação  

Tem capacidade para 50 clientes/utentes com comparticipações do Estado de Acordos de Cooperação, nos 

termos dos Protocolos assinados com a União das Misericórdias Portuguesas e o Estado Português.  

Horário de Funcionamento  

A ERPI – LGD funciona 24h/dia.  

Equipa de Trabalho  

O serviço da ERPI – LGD é prestado por profissionais, com formação específica, sob orientação e supervisão 

da Direção Técnica do Estabelecimento. O quadro de pessoal é constituído por: Enfermeiros, Auxiliar de 

fisioterapia, Ajudantes de Lar, Auxiliares de Ação Médica, Auxiliares de Serviços Gerais. Os serviços de 

Médico, Fisioterapeuta, Psicomotricista e Nutricionista são comuns a outras Respostas Sociais.  

Serviços Prestados  

A ERPI – LGD assegura a prestação dos seguintes serviços: 

- Alojamento;  

- Alimentação;  

- Cuidados de Higiene Pessoal;  

- Tratamento de Roupas;  

- Cuidados Médicos, de Enfermagem e Reabilitação;  

- Administração de fármacos, quando prescritos;  
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- Cuidados estéticos;  

- Higienização dos espaços;  

- Atividades de Animação Sociocultural, Lúdico-Recreativas e Ocupacional;  

- Apoio Religioso;  

- Apoio Psicossocial;  

- Apoio Administrativo;  

- Transporte e acompanhamento a consultas. 

Caraterização dos Clientes/Utentes 

Relativamente à caracterização dos clientes/utentes, apresentamos os seguintes gráficos que traduzem a 

relação de género, idade e frequência dos mesmos.  

Distribuição de clientes/utentes por sexo  

Segundo a análise do gráfico 1, podemos verificar que o número de mulheres a frequentar a Resposta 

Social é superior ao número de homens. São 39 mulheres e 11 homens. 

 
Gráfico 76 – Distribuição de clientes/utentes por sexo 

No que diz respeito às idades com maior incidência na ERPI - Lar de Grandes Dependentes, pode-se 

verificar que se situam acima dos 85 anos. É particularmente expressiva a elevada média de idades da 

população residente (87 anos). Destaque para a frequência de 21 pessoas com 90 anos ou mais. 3 dos 

residentes têm mais de 100 anos.  

 
Gráfico 77 – Distribuição de clientes/utentes por idade/sexo 
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Gráfico 78 – Número de admissões 

No decorrer do ano 2018, efetivaram-se 50 candidaturas. Foram admitidas 26 pessoas. Importa referir que 

18 das pessoas admitidas, já eram clientes/utentes da Instituição, de outras Respostas Sociais. 9 de Serviço 

de Apoio Domiciliário (SAD), 5 da ERPI de Santarém, 2 da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) e 2 de 

Centro de Dia.  

 
Gráfico 79 – Número de saídas 

Verificaram-se 26 saídas. 22 Pessoas faleceram. 4 Pessoas regressaram aos seus domicílios.  

 
Gráfico 80 – Tempo de permanência 

No que diz respeito ao tempo de permanência na Resposta Social, pode-se concluir que grande parte dos 

utentes se encontra institucionalizado há mais de 5 anos.  

No decorrer do ano de 2018, recebemos 3 elogios de famílias, 1 por carta, 1 por e-mail e uma reportada no 

impresso das sugestões, elogios e reclamações, que contribuíram para uma crescente motivação para 

continuar a desenvolver aquela que é a nossa Missão.  

Em jeito de conclusão, reforçamos a concertação interna entre as várias respostas sociais para que haja um 

acompanhamento ao utente e suas famílias no seu processo natural de envelhecimento. Daí se verificar a 

admissão de 18 pessoas encaminhadas de outras respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia.  
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Garantir aos cidadãos o acesso a serviços de qualidade, cada vez mais adequados à satisfação das suas 

necessidades, é sem dúvida um novo desafio com o qual a ERPI Lar de Grandes Dependentes se 

compromete e que merecerá da parte de todos os intervenientes, clientes/utentes e suas famílias, assim 

como colaboradores, todo o empenho e dedicação.  

O processo da Qualidade não foi, e não é um desafio fácil para a Instituição. Representa um esforço de toda 

a organização.  

Apesar das dificuldades com que por vezes nos deparamos, não devemos esmorecer 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.  

Somos estimulados pelos nossos valores de serviço ao próximo, onde a Qualidade é um conceito sempre 

presente. Mais do que uma meta a atingir, é um percurso de contínuo esforço no dia-a-dia, uma busca 

continuada e determinada na procura da excelência.  

Mas, só com o empenho e profissionalismo de todos os colaboradores da Instituição, se consegue manter 

um alto nível de qualidade na prestação do serviço aos clientes/utentes, sendo-lhes devido, por isso, uma 

palavra de reconhecimento.  

Existe a necessidade de melhorar a qualidade das atividades desenvolvidas que, não obstante o meritório 

esforço dos trabalhadores, carece ainda de ser aperfeiçoada, promovendo a eficiência desta organização 

no desenvolvimento dos objetivos. Estamos certos, porém, que com a ajuda de todos conseguiremos 

construir uma Instituição modelar na promoção da melhoria das condições e qualidade de vida dos 

cidadãos. 

É fundamental que nesta estrutura impere a atuação humanizada, personalizada e que tenha em conta as 

necessidades reais e específicas de cada situação, tendo sempre como horizonte que os residentes são o 

centro de toda a atuação e que o meio familiar e social onde cada um provém é parte integrante das suas 

vivências, devendo continuar a ser particularmente considerado no apoio às pessoas idosas, de acordo com 

os seus desejos e interesses.  

Pode-se concluir que durante o ano de 2019 continuará a haver, por parte de toda a equipa técnica, uma 

aposta na melhoria da eficácia dos procedimentos internos, perspetivando uma melhor Resposta Social 

para os clientes/ utentes. 

4.6. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – São Domingos 

Caraterização da Resposta Social 
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A ERPI – Estrutura residencial para a pessoa idosa de São Domingos, atualmente sob gestão da Santa Casa 

da Misericórdia de Santarém, situa-se a dois quilómetros da cidade de Santarém.  

A ERPI de 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. 

Acordo de Cooperação  

O Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMSTR e a Segurança Social abrange 65 clientes/utentes, 

sendo que destas, 16 são cativas para a Segurança Social. 

Capacidade total da Resposta Social  

A Estrutura Residencial para Idosos – São Domingos tem capacidade para 67 clientes/utentes. 

Horário de Funcionamento  

O estabelecimento funciona em regime permanente, 24 horas por dia, todo o ano. 

O período de atividade diurna decorre das 6h00m às 22h00m e o período de silêncio noturno decorre das 

22h00m às 6h00m. 

O horário de visitas é diário e decorre entre as 15h e as 18h. 

O horário das refeições no estabelecimento é o seguinte: 

a) Pequeno-Almoço: entre as 9h00m e as 09h30m; 

b) Almoço: entre as 12h30m e as 13h00m; 

c) Lanche: entre as 16h00m e as 16h30m; 

d) Jantar: entre as 19h30m e as 20h00m; 

e) Ceia: entre as 22h00m e as 22h30m. 

Equipa de Trabalho  

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

seguintes profissionais:  

 1 Diretora Técnica 

 1 Animadora Sócio Cultural 

 1 Fisioterapeuta 

 3 Enfermeiros   

 1 Médico1 

 17 Auxiliares de Ação Médica  

                                                 
1 Comum a outras respostas sociais 
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 1 Encarregado Geral 

 9 Trabalhadores de Serviços Gerais 

 1 Técnica de Nutrição e Dietética 1 

Serviços Prestados 

A Estrutura Residencial para Idosos – São Domingos assegura a prestação dos seguintes serviços: 

n) Alojamento; 

o) Alimentação; 

p) Cuidados de Higiene Pessoal e imagem; 

q) Tratamento de Roupas; 

r) Cuidados Médicos, de Enfermagem e de Fisioterapia; 

s) Administração de Fármacos, quando prescritos; 

t) Higienização dos Espaços; 

u) Atividades de Animação Sociocultural, Lúdico-Recreativa e Ocupacional; 

v) Apoio Religioso; 

w) Apoio Psicossocial; 

x) Apoio Administrativo; 

y) Transporte. 

Caraterização dos Clientes/Utentes  

Distribuição de clientes/utentes por sexo 

Na ERPI de São Domingos a maioria da população residente é do sexo feminino, com a totalidade de 42 do 

sexo feminino e 24 do sexo masculino. 

 
Gráfico 81 – Distribuição por sexo 

Distribuição de clientes/utentes por idade/sexo 

Nos escalões etários a partir dos 85 e mais anos, as mulheres assumem uma percentagem marcadamente 

superior.  
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Gráfico 82 – Distribuição por idade/sexo 

Monitorização das Entradas e Saídas de Clientes/Utentes 

No ano de 2018 foram realizadas 11 admissões, sendo que três corresponderam a ocupações de vagas 

cativas da Segurança Social. 

 
Gráfico 83 – Entradas e saídas de clientes/utentes 

Processos Anulados por Motivo 

Os motivos de anulação de processos estão relacionados na sua maioria com o óbito do cliente/utente. 

Houve dois processos anulados, cujas admissões foram para descanso do cuidador, e após o período 

acordado houve o regresso ao domicílio. 

 
Gráfico 84 – Processos anulados por motivo 
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Tempo de Permanência na Resposta Social 

 
Gráfico 85 – Tempo de permanência na resposta social 

Nível de Autonomia 

Os clientes/utentes da ERPI São Domingos estão em situação de maior dependência face aos anos 

anteriores, a maioria em situação dependente ou grande dependente quer pelo comprometimento na 

mobilidades quer pelo agravamento das alterações nas capacidades mentais/cognitivas. 

O agravamento do grau de dependência é facilmente compreendido se atendermos às idades avançadas e 

consequente processo de envelhecimento, muitas vezes associado a doenças crónicas, que tem implicações 

diretas nas capacidades funcionais e cognitivas de cada um, com repercussões no estado emocional, 

limitando a autonomia e a independência. 

 
Gráfico 86 – nível de autonomia 
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A incapacidade cognitiva, e em particular a demência, representa uma importante causa de incapacidade. 
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clientes/utentes com incapacidade cognitiva, há um risco acrescido de declínio físico e funcional, logo uma 

perda de independência. 

Para além da dependência física, verificamos cada vez mais clientes/utentes com alterações psíquicas e/ou 

cognitivas e emocionais, o que agrava o seu grau de dependência e a necessidade acentuada de cuidados 

que exigem claramente mais tempo, mais tranquilidade e transmissão de sensação de segurança. 

 
Gráfico 87 – Dificiência ou incapacidade por idade/sexo 

Clientes/Utentes por Existência ou Inexistência de Problemas nas Funções do Corpo 

O envelhecimento revela-se como uma tendência positiva, que está intimamente ligada à maior eficácia 

das medidas preventivas em saúde e ao progresso da ciência no combate à doença. As pessoas não 

envelhecem todas da mesma maneira e o ritmo de declínio das funções orgânicas varia não só de órgão 

para órgão, como também entre idosos da mesma idade. O gráfico abaixo representado mostra os 

problemas nas funções do corpo dos clientes/utentes. 

 
Gráfico 88 – Existência ou inexistência de problemas nas funções do corpo 
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O Plano Individual é um instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as 

respostas às necessidades, expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o 

cliente/utente. 

O Plano Individual é monitorizado semestralmente é avaliado e revisto anualmente e/ou sempre que 

necessário, através do envolvimento de todos os intervenientes (colaboradores diretos e indiretos, família, 

cliente/utente, outros), sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cliente/utente e 

adequar o Plano Individual às necessidades e expetativas dos mesmos. 

No gráfico seguinte podemos observar/analisar o número de PI(s) dos clientes/utentes a frequentar ERPI. 

 
Gráfico 89 – Planos individuais 
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 Prestar apoio psicossocial a todos os indivíduos de modo a contribuir para o seu bem-estar.  

Acordo de Cooperação/ Capacidade total da Resposta Social  

A Resposta social tem capacidade para 15 clientes/utentes, mas destes apenas 5 podem beneficiar de 

alojamento, no âmbito do Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMS e a Segurança Social.  

Para além do número de clientes/utentes protocolado, o CAAS acaba por apoiar mensalmente um maior 

número de pessoas, nos diferentes recursos disponibilizados. Poderemos verificar esta informação no 

quadro com a distribuição mensal dos utentes no decorrer do ano de 2017. 

Horário de Funcionamento  

Relativamente ao funcionamento da Resposta Social, o CAAS funciona diariamente, com diferentes 

horários e funcionamento de acordo com os recursos existentes: 

O Atendimento desta Resposta funciona três vezes por semana, no espaço do Gabinete de Acão Social da 

Instituição. 

Este é o primeiro momento, no processo de integração na Resposta, sendo efetuado o diagnóstico e o 

respetivo encaminhamento. 

Podemos aferir no atendimento várias situações; 

 Clientes/utentes com problemáticas ajustadas aos objetivos do CAAS e cujo encaminhamento será 

interno, uma vez que passaram pelo atendimento da Rede local de Intervenção Social de Santarém 

(RLIS) e foram aferidas as suas necessidades e consequentemente encaminhadas para a Resposta 

Social CAAS;  

 Por outro lado, as situações das pessoas que apoiamos na área social envolvem cada vez mais 

recursos, sendo necessário um trabalho em parceria/ rede. 

Relativamente ao recurso do alojamento, este funciona diariamente, sendo essencialmente dirigido para 

clientes/ utentes que estejam sem consumos, sendo este um critério fundamental.  

Os clientes/utentes enquadrados neste recurso são sinalizados pela Equipa de Tratamento de Santarém 

e/ou pelas Comunidades Terapêuticas (Associação Picapau e Comunidade Vida e Paz). 

O Refeitório Social funciona diariamente e presta as duas principais refeições (Almoço e Jantar) e o 

pequeno-almoço aos clientes/utentes que estejam em alojamento. 

O refeitório continua a ser um dos recursos mais solicitados nesta Resposta Social, nomeadamente, face à 

instabilidade e muitas vezes retrocesso dos processos de reinserção assim como outras situações 

associadas como o desemprego, a ausência de suporte familiar e/ou outro. 
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O Balneário/ Tratamento de roupas funciona semanalmente, das 9h às 12h, no espaço físico onde funciona 

a lavandaria. 

Neste espaço é dada a possibilidade de alguns indivíduos assegurarem a sua higiene, assim como o 

tratamento das suas roupas. 

O Banco de Roupas funciona semanalmente (6.º feira) para a Comunidade e diariamente para as pessoas 

que utilizam o balneário. 

A população que procura apoio neste recurso é bastante heterogénea, no entanto, temos vindo a reforçar 

que nos últimos anos existe uma maior procura por parte de população estrangeira/emigrante. 

Os Ateliers ocupacionais são espaços onde são dinamizadas diferentes atividades (informática, trabalhos 

manuais, horta, restauro entre outras). 

Os principais objetivos destes ateliers são a ocupação pedagógica do tempo, evitado a permanência em 

locais de risco e simultaneamente trabalhar as competências pessoais, como o estar em grupo, cumprir 

horários e regras, entre outras. 

Por ultimo, o Voluntariado tem sido um espaço de crescimento para alguns clientes, uma vez que tem 

possibilitado o estar com grupos diferenciados do quotidiano dos mesmos e tem exigido o compromisso e a 

responsabilidade no cumprimento de tarefas afetas a este exercício. 

Serviços Prestados 

O CAAS – Novo Rumo assegura a prestação de um ou mais dos seguintes serviços:  

a) Atendimento/orientação/acompanhamento personalizado;  

O Atendimento, Diagnóstico e Encaminhamento, são realizados pelo Director de Estabelecimento e ocorre 

no Gabinete de Acão Social da Instituição. 

 Este atendimento é realizado três vezes na semana e sempre que haja outras situações que o justifiquem 

Este recurso tem como finalidade avaliar as situações que surgem no atendimento e compreender se o seu 

enquadramento é ou não possível de ser dado nos recursos da Resposta Social ou se a situação 

apresentada deve ser encaminhada para outro serviço mais adequado. 

Devido à especificidade do grupo com o qual o CAAS desenvolve a sua atividade existe a necessidade de 

trabalhar em articulação com outros serviços, de acordo com a problemática de cada pessoa. 

b) Alimentação;  
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O serviço de alimentação funciona no refeitório social. Este serviço funciona todos os dias do ano, sendo 

facultadas três refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) só para os clientes/utentes que beneficiam de 

alojamento ou duas refeições (almoço e jantar) para os restantes clientes/utentes.  

Os clientes/utentes devem comunicar a sua ausência ou ausência às refeições, com a maior brevidade 

possível, esta informação é registada por um colaborador e assinada pelo cliente/utente.  

Caso estes não cumpram o dever de informar a sua comparência apenas lhes será entregue uma sandes e 

fruta, podendo beneficiar de uma refeição completa no período de refeição seguinte.  

No caso de três dias de ausência sua inscrição do cliente/utente neste serviço é anulada.  

No caso de novos clientes/utentes que surjam em refeitório e que não estejam referenciados no mapa do 

refeitório social, ser-lhes-á entregue uma sandes e fruta.  

c) Alojamento;  

Relativamente aos serviços de alojamento, todos os clientes/utentes têm obrigatoriamente que passar 

pelos serviços de atendimento social.  

Para permanecer neste equipamento o cliente/utente tem de cumprir todas as regras estabelecidas, caso 

não haja cumprimento das regras de utilização, a manutenção da prestação deste serviço ao cliente/utente 

é reavaliada.  

Durante o período em que os clientes/utentes se encontram no Centro de Acolhimento pode ser pedido 

para participar em atividades da vida diária da Instituição, desde que estes não tenham outras atividades 

de participação obrigatória.  

Os quartos podem ser inspecionados pelos colaboradores do CAAS – Novo Rumo periodicamente, sem 

necessidade de aviso prévio e sem que o acesso ao quarto lhes possa ser negado.  

A limpeza do equipamento, no que respeita aos quartos é dos clientes/utentes, a limpeza dos restantes 

espaços é da responsabilidade dos colaboradores, devendo estes informar a equipa técnica de alguma 

situação que não esteja dentro da normalidade.  

d) Cuidados de higiene pessoal;  

e) Balneários;  

Os serviços de balneário funcionam de segunda-feira a sexta-feira, durante todos os dias úteis do ano, das 

09h00m às 12h00m  
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Excecionalmente, o CAAS – Novo Rumo pode analisar e conceder autorização para a utilização do espaço 

noutro horário ou ao Sábado, após pedido fundamentado do cliente/utente (ex.: por estar a trabalhar ou 

outros motivos considerados relevantes).  

Os serviços de lavandaria asseguram o tratamento das roupas aos clientes/utentes que efetuam a sua 

higiene pessoal nas instalações do balneário;  

f) Apoio na administração de fármacos, quando prescritos;  

Todos os clientes/utentes que tomem medicação diária devem informar os serviços de atendimento e 

acompanhamento.  

No caso de medicamentos que não seja necessário controlar, a medicação deve ficar guardada nas 

instalações do CAAS – Novo Rumo e o cliente/utente deve solicitar os mesmos aos colaboradores.  

No caso de medicação que exija um maior controle, esta é sempre entregue pelo técnico dos serviços de 

atendimento e acompanhamento ou pelo enfermeiro.  

A medicação referida neste artigo é prescrita ao cliente/utente pelo seu médico. O CAAS – Novo Rumo fica 

com uma fotocópia do guia de tratamento ou da receita médica, que arquiva junto ao processo do 

cliente/utente.  

g) Apoio psicossocial.  

Ao longo do período de permanência na Resposta Social, que depende sempre do projeto de autonomia de 

cada cliente/utente, estes são acompanhados nas diferentes diligências e aticidades de acordo com as suas 

necessidades. 

Caraterização dos Clientes/Utentes 

Distribuição de clientes/utentes por sexo 

Na Resposta Centro de Atendimento e Acolhimento Social- Novo Rumo, a maioria das pessoas que são 

acompanhadas e que procuram apoio na resposta neste recurso são indivíduos do sexo masculino. 

Esta característica que tem sido constante em todos os relatórios esta associada a indivíduos isolados que 

apresentam uma frágil condição económica e social. A maioria das situações apoiadas no CAAS apresentam 

problemáticas associadas ao consumo de substâncias psicoativas e álcool, o que acaba por condicionar a 

sua integração em mercado de trabalho, o acesso a bens de primeira necessidade, dificuldade de 

manutenção em habitação e a rutura com a família. 

Como reforçamos no início do relatório, a Resposta Social tem como destinatários os grupos mais frágeis e 

vulneráveis que procuram ajuda na Instituição e como objetivo promover um contexto facilitador que 
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permita que estas pessoas tenham acesso às condições necessárias para poderem fazer escolhas e 

mudanças de acordo com as suas competências e capacidades. 

Esta intervenção é muito lenta e os resultados ficam aquém das expectativas ou dos resultados que 

gostaríamos de obter, na medida, que os níveis de exclusão social que estas pessoas apresentam e a 

passagem por outros apoios acaba por dificultar a intervenção e neste sentido, podemos reforçar que a 

nossa intervenção com as pessoas passa pela redução e minimização de danos, nomeadamente ao 

assegurar as necessidades mais primárias do Ser Humano. 

Relativamente ao indicador que estamos a avaliar, podemos ainda acrescentar que o número de mulheres 

a recorrer à Resposta é menor, não porque não haja mulheres ou agregados familiares cujos requerentes 

são mulheres com fragilidades, e vulnerabilidades, mas porque acabam por encontrar na comunidade 

outras respostas/recursos. 

As mulheres apoiadas neste recurso apresentam como causas, as necessidades alimentares e as questões 

da higiene/tratamento de roupas e banco de roupas. As problemáticas por estas apresentadas são as 

mesmas que encontramos nos homens, nomeadamente associada ao consumo de substâncias psicoativas e 

álcool, ausência de saneamento básico e ausência de rendimentos/ dificuldades económicas. 

Relativamente às mulheres apoiadas na Resposta algumas estão associadas ao consumo de substâncias 

psicoativas ou álcool, embora sejam em menor número que os homens, mas apresentam uma situação de 

grande degradação.  

Podemos verificar no gráfico 90 a distribuição dos utentes, por sexo ao longo do ano de 2018. 

 
Gráfico 90 - Caracterização do Grupo por Sexo  

As pessoas que nos chegam são encaminhadas por diferentes serviços da comunidade, embora pela 

especificidade e natureza dos recursos acabamos por ter uma maior interação com a Equipa de 

Tratamento, Comunidades Terapêuticas, Equipas Protocoladas de Rendimento Social de Inserção, ACES e 

com a RLIS de Santarém, embora uma percentagem destes utentes/clientes procurem este apoio por 

iniciativa própria, ou porque já tinham sido apoiados em outos momentos ou encaminhados por outras 

pessoas que já beneficiavam da nossa resposta. 
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Com cada utente/cliente é definida uma intervenção de acordo com as suas necessidades, capacidades e 

motivações. No entanto, a condição das pessoas que nos procuram é cada vez mais frágil, acabando por 

condicionar a sua autonomia e a integração social, profissional e familiar. Estes já passaram por várias 

intervenções, tratamentos e ações e neste sentido a sua disponibilidade acaba por ser reduzida para outras 

ações. 

Por normas os planos de intervenção são construídos com o utente/cliente e envolvem a técnica de 

acompanhamento da Equipa Protocolada de Rendimento Social de Inserção, para que as ações sejam 

concertadas com o seu plano de reinserção. 

Esta visão sistémica e construtiva é essencial para que sejam obtidos melhores resultados e porque a 

diversidade de problemáticas e fragilidades que as pessoas nos apresentam remete-nos para uma cada vez 

maior cooperação entre todos os parceiros.      

Distribuição de clientes/utentes por idade 

Relativamente ao indicador idade verificamos que as faixas etárias mais representativas situam-se entre os 

41-45 anos e os 51-55 anos. Embora haja alguma proximidade entre as variáveis que se situam entre os 31 

anos e os 50 anos. 

Poderemos verificar no gráfico 91 a distribuição da faixa etária pelo grupo apoiado. 

 
Gráfico 91 - Distribuição dos clientes/utentes por Faixa Etária 

Estes dados vêm reforçar uma mudança que já tínhamos verificado no ano anterior, nomeadamente, o 

envelhecimento das pessoas que apoiamos, sendo que esta realidade acaba por trazer dificuldades 

acrescidas face à condição que apresentam. 

Identificamos duas situações relativamente à integração profissional, por um lado, os utentes que 

conseguem facilmente a integração em mercado de trabalho e após a sua integração conseguem manter o 

seu posto de trabalho por um curto espaço de tempo, visto que durante este período acontece uma 

recaída ou algum outro problema e por outro lado, temos os utentes que conseguem obter facilmente a 

sua integração, mas os contratos de trabalho são pontuais e estes acabam por regressar ao apoio 

Institucional, visto que não conseguem assegurar a satisfação das necessidades. 
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No entanto, a realidade da integração não é transversal aos restantes utentes, na medida, que estes não 

apresentam condições necessárias para conseguir fazer.  

Uma das situações que verificamos cada vez mais na intervenção que fazemos é a pouca motivação que os 

utentes apresentam, mesmo quando temos uma relação de proximidade e mostramos disponibilidade para 

ajudar naquilo que são as “suas vontades”, a sua cooperação é baixa. 

Com vista a reforçar as suas competências e criar contextos reais que nos permitam ajudar os utentes na 

reconstrução das mudanças internas, disponibilizamos um conjunto de espaços em diferentes áreas (Horta, 

Artes, Restauro e Informática e procura de emprego) que nos permitem ajudar na aquisição de 

competências relacionadas com a pontualidade, assiduidade, respeito pela autoridade, relação de pares, 

entre outras que são requisitos importantes quando queremos promover a integração em mercado de 

trabalho. 

A frequência destes ateliers visa a integração em novos contextos, a interação com outras pessoas e ainda 

que estes possam estar em contextos mais protegidos face às suas rotinas. 

Estes espaços de aprendizagem acontecem diariamente e são dinamizados e pelas colaboradoras da Equipa 

de Rendimento Social de Inserção e por voluntários. 

Durante o período que a Instituição operacionalizou o Projeto “Oficina da Reinserção” foram reforçados e 

melhorados os contextos dos ateliers, não apenas no que concerne a sua dinâmica/organização, mas 

também na sua avaliação, quer por parte de quem dinamiza, quer por quem participa.  

A Instituição tem promovido a prática do voluntariado com alguns utentes/clientes, esta integração implica 

uma maior estabilidade e organização pela natureza da sua cooperação. Esta ação é definida de acordo 

com o perfil das pessoas e com as suas motivações e capacidades. Na operacionalização do voluntariado 

privilegiamos os contextos mais protegidos, uma vez que é fundamental a proximidade e o 

acompanhamento por parte da equipa de trabalho. 

Neste sentido, os utentes foram integrados no serviço da lavandaria, na jardinagem e na Resposta Social – 

Centro de Dia, concretamente, no transporte que é prestado diariamente aos Idosos. 

Na tabela 8, podemos verificar algumas das atividades realizadas durante o ano de 2018, assim como o 

número de participantes e sessões realizadas. 

  

 Horta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões realizadas 11 11 10 13   12 13 12 10 10 10 

N.º de utentes Envolvidos 6 5 4 5   6 6 7 5 4 4 

 Restauro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho/Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões realizadas 5 4 5 4 1  8 3 5 4 3 

N.º de utentes Envolvidos 3 4 5 5 3  6 2 2 2 2 
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Tabela 8 - Atividades realizadas 

O número de utentes/clientes que têm frequentado os ateliers não é representativo face às pessoas que 

usufruem da Resposta. 

Nos últimos anos temos verificado uma maior dificuldade em sensibilizar os utentes/clientes a participarem 

e a compreenderem o impacto/ importância que estes contextos possam ter na sua vida.  

Quando avaliamos o grau de satisfação dos participantes, o grau de satisfação é positivo e estes 

reconhecem a utilidade da mesma na sua vida, mas quando propomos e acordamos as atividades, estas são 

sentidas como uma obrigação, uma penalização e alguns respondem de imediato sobre o porquê de 

executar as tarefas. 

Os colaboradores e os voluntários também avaliam o desempenho de cada participante e na sua 

globalidade as prestações e perceções são positivas.  

Estes registos acabam por nos dar uma perspetiva evolutiva da intervenção e nalguns casos de validarmos 

mudanças. 

Quando olhamos para estas pequenas mudanças (chegar a horas para uma atividade, respeitar a opinião 

do outro, cumprir as regras estipuladas, entre outras) é fundamental termos em consideração que a vida 

destas pessoas é marcada pela instabilidade e inconstância e neste sentido, esta pequena vitoria têm uma 

dimensão maior. 

Gostaríamos que estas fossem mais significativas e em maior número, mas de facto, cada vez mais temos 

pessoas cujo principal objetivo passa pelo apoio em refeições e higiene e o acesso a apoios sociais que lhe 

permitam minimizar algumas situações. 
A nível Institucional optamos por não obrigar os utentes a participar nas atividades, visto que essa coerção 

acaba por não ser positiva quando estão integrados na atividade com outros. Esta pouca adesão têm-nos 

levado a refletir sobre as estratégias de sensibilização e a forma como no futuro angariar outras pessoas 

para esta capacitação que é tão necessária para a mudança. 

Artes Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões realizadas 9 8 8 10 7 9 12 11 9 10 10 6 

N.º de utentes Envolvidos 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

 Informática Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões realizadas 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2   

N.º de utentes Envolvidos 4 3 6 6 4 7 6 6 7 6   

 Procura de Emprego Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões realizadas 4 3 4 4         

N.º de utentes Envolvidos 4 3 6 6         
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Relativamente aos recursos disponibilizados pela Resposta CAAS, aquele que apresenta uma maior 

solicitação é o refeitório social. 

Durante vários anos, a Misericórdia foi a única Instituição que prestou apoio em alimentação a pessoas 

mais frágeis do ponto de vista social, económico, o que se veio a alterar nos últimos 3 anos. 

A diversidade de ofertas neste recurso é uma mais-valia, na medida que permite apoiar mais pessoas, no 

entanto, para a intervenção que pretendemos desenvolver no CAAS acaba por trazer constrangimentos, 

nomeadamente, porque a frequência no refeitório social implica o cumprimento de regras e alguns 

compromissos, situação que não encontramos nas outras respostas existentes. 

Estas diferenças acabam por ser difíceis de “combater”, uma vez que os objetivos Institucionais passam 

pelas mudanças de comportamentos, pela (re)aprendizagem de novos comportamentos e desta forma 

ajudar as pessoas a estarem reintegradas em diferentes áreas. 

Na tabela 9, podemos verificar as refeições que foram distribuídas em refeitório social ao longo de 2018. 

Meses N.º de Refeições 

Janeiro 1719 

Fevereiro 1221  

Março 1117 

Abril 1103 

Maio 1171 

Junho 1080 

Julho 1074 

Agosto 1139 

Setembro 1027 

Outubro 1038 

Novembro 903 

Dezembro 1045 

Total 27274 

Tabela 9 - Distribuição das Refeições ao Longo de 2018 

Os utentes que apresentam condições mais vulneráveis, nomeadamente, os que residem em alojamentos 

com poucas condições, ou que não têm um espaço físico onde possam realizar as suas refeições, porque 

estão em condição de sem abrigo e neste sentido é-lhes facultada a possibilidade de fazer as suas refeições 

no espaço institucional. 

A gestão deste recurso nem sempre é fácil, na medida que não conseguimos integrar todas as pessoas que 

pretendem ser apoiadas e que no seu entendimento acham que tem a obrigação de lhe prestar esse apoio. 

Por outro lado, a junção de um número substancial de pessoas com comportamentos por vezes alterados 

pelo consumo de substâncias acaba por gerar alguns conflitos. 

O Banco de Roupas é outro dos recursos que disponibilizamos às pessoas que apresentam uma maior 

vulnerabilidade da comunidade. A distribuição é efetuada por duas voluntárias. 
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O atendimento inicial é efetuado no Gabinete de Ação Social e a distribuição é realizada por duas 

voluntarias.  

Para que possamos entregar as roupas nas devidas condições existe um processo de seleção que é 

realizado pelas duas voluntarias que distribuem as roupas.  

Cada vez mais os membros da comunidade apresentam uma maior sensibilidade para as dificuldades de 

outros e neste sentido são-nos entregues vários donativos (vestuário, calçado, e/outros) que têm que ser 

organizados, cuidados, limpos, para posteriormente serem entregue nas devidas condições. 

 Apesar do espaço ser aberto a todas as pessoas verificamos que temos um número substancial de pessoas 

estrangeiras, fundamentalmente, provenientes da Roménia e um menor número de pessoas de 

nacionalidade portuguesa.  

A vinda destes elementos acaba por ser irregular e esta associada à sua integração nas atividades sazonais 

ligadas às práticas agrícolas. 

Ao longo do funcionamento deste recurso houve necessidade de estabelecer algumas regras de utilização 

deste espaço para minimizar alguns conflitos e melhorar a eficácia da prestação. Neste sentido foi definido 

que cada pessoa apenas pode utilizar o espaço uma vez por mês. 

Ao longo do Ano de 2018 foram apoiados 247 Indivíduos. 

Conforme tínhamos identificado, a procura de apoio neste recurso é de facto flutuante e inconstante, que 

no nosso entendimento e que vamos aferindo no atendimento, a procura é reforçada nos períodos que as 

pessoas estão desempregadas ou em momentos que pretendem visitar a sua família fora do país ou ainda 

quando novos elementos chegam para trabalhar na agricultura e precisam deste apoio, por outro lado a 

procura diminui quando estão empregadas.  

Para além da higiene, a Instituição salvaguarda o tratamento das roupas para os utilizadores do balneário. 

Na tabela 10, podemos verificar que higienizamos 9462 Kg de roupa em 2018. 

Tratamento de roupas/ Meses N.º de Kg 

Janeiro 386 

Fevereiro 434 

Março 387 

Abril 532 

Maio 480 

Junho 380 

Julho 356 

Agosto  385 

Setembro 280 

Outubro 311 

Novembro 423 

Dezembro 377 

Total 9462 
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Tabela 10 - Distribuição do Tratamento de Roupa (Kg) 

Os valores mensais são semelhantes e apenas são visíveis alterações em quatro meses ao longo do ano de 

2018. Obviamente esses valores estão relacionados com uma maior ou menor frequência de utentes e por 

vezes com os pedidos de tratamento de roupas que alguns destes utentes nos fazem, nomeadamente, a 

lavagem de cobertores, calçado ou outras necessidades. 

Temos refletido sobre algumas destas atitudes que tomamos “supostamente com boa intenção” e 

acabamos por constatar que acabam por incorretamente pervertidas e manipuladas por estes. 

Tornar-se perversas e por nos trazer um maior número de roupas para tratamento ou tentam mesmo 

esconder essa situação no número de roupas que deixam após a sua higiene. 

Distribuição por Área de Residência 

O Centro de Atendimento e Acolhimento Social - Novo Rumo dispõe de um conjunto de recursos 

diversificado e que é dirigido para os clientes/ utentes em situação de risco e ou exclusão social, que 

residem na cidade de Santarém. 

Embora tenham existido algumas alterações na população nos últimos anos, as pessoas que procuram 

apoio na Resposta, são na sua maioria oriundas de outras áreas geográficas, mas por diferentes causas 

procuram em Santarém, uma resposta para os seus projetos e expectativas. 

Podemos encontrar diversas razões para a sua mobilidade, entre as quais, a procura de trabalho, a 

conclusão do tratamento terapêutico na Associação Picapau, ou o acompanhamento em ambulatório na 

Equipa de Tratamento de Santarém, entre outros. 

No nosso entendimento estas alterações estão associadas às características e alterações que têm ocorrido 

no grupo apoiado na Resposta, assim como um menor encaminhamento por parte da Associação Picapau 

que era uma das Entidades que mais sinalizava e que tem vindo a diminuir o número de encaminhamentos, 

na medida que também têm menos utentes em comunidade, por outro lado, poderemos acrescentar a 

diversidade de recursos que existem na comunidade, nomeadamente, ao nível da alimentação, como é 

disso exemplo, o recurso da Cantina Social e outros recursos na comunidade e por ultimo, o facto de existir 

uma Entidade na cidade responsável pelo atendimento de 1.º linha, o que de alguma forma condicionou o 

número de atendimentos da Instituição e de pessoas que habitualmente recorriam aos serviços de ação 

social da Instituição e consequentemente a respetiva integração na Resposta. 

 A maioria dos encaminhamentos efetuados pela Rede Local de Intervenção Social (RLIS) são para os 

recursos da Cantina Social. 

Entradas e Saídas 
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Nos últimos anos temos refletido sobre as nossas dinâmicas, nomeadamente, o funcionamento, o modelo 

de trabalho, a intervenção e o público apoiado. 

Esta reflexão decorre das mudanças que verificamos no nosso exercício e que nos remete para 

constrangimentos e vulnerabilidades e que nos desafia a repensar a forma como podemos ser mais eficazes 

e eficientes na nossa intervenção. 

A flutuação e inconstância dos utentes da Resposta continua a ser uma característica constante quando 

definimos o público que apoiamos. Apesar da rotatividade nas entradas e saídas, o que verificamos é a 

existência de um conjunto de utentes que têm mantido o apoio nos últimos anos, algumas reentradas de 

antigos utentes e por último um menor número de novos utentes a procurar apoio. 

Esta realidade vem por um lado reforçar a fragilidade   económica e social de alguns utentes que não 

conseguem manter a sua autonomia sem o apoio da os diferentes recursos, por outro lado a inconstância 

destes processos, nomeadamente, quando associados ao consumo de substância psicoativas , sendo este  

marcado pelas constantes recaídas  e retrocessos nos processos e por ultimo a diminuição dos  utentes, em 

consequência de um menor número de encaminhamento de utentes por parte da  Associação Picapau e 

pela  existência de  outros recursos similares na comunidade. 

Apesar da existência de um protocolo com Instituto da Segurança Social que visa o apoio de 15 utentes, a 

Misericórdia sempre apoiou um número maior de utentes. 

Na tabela 11, poderemos verificar a distribuição dos clientes/ utentes ao longo dos meses de 2018. 

N.º de Elementos apoiados em 2018 Total 

Janeiro 32 

Fevereiro 38 

Março 36 

Abril 35 

Maio 40 

Junho 38 

Julho 37 

Agosto 34 

Setembro 35 

Outubro 40 

Novembro 44 

Dezembro 41 

Total 460 

Tabela 11 - Frequência Mensal 

Ao longo do ano de 2018, o número de pessoas apoiadas foi constante e não existem grandes oscilações, 

sendo que o mês de maio corresponde a um maior número de utentes assim como os últimos três meses 

do ano (outubro, novembro e dezembro). Não existe uma justificação para este resultado, a única razão 

que poderemos encontrar para justificar esta diferença, está associada à readmissão de utentes devido a 

recaídas e por outro lado a admissão de novos utentes, nomeadamente, na utilização recurso do balneário.  
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Nem todos os utentes usufruem dos mesmos recursos, uma vez que as necessidades são dispares e o 

projeto de intervenção é definido de acordo com as suas necessidades e capacidades. 

Verificamos que os utentes que apoiamos estão cada vez mais esclarecidos e conscientes dos seus direitos 

e dos recursos existentes, que por um lado é uma realidade positiva, mas por outro lado, são pessoas 

menos recetivas a participar em atividades ou outras iniciativas que não sejam as que solicitam. 

Como temos reforçado ao longo do relatório, os utentes que apoiamos estão apenas focados nas 

necessidades básicas e por isso sentimos que a intervenção com estas, passa muitas vezes pela redução de 

riscos e minimização de danos e não conseguimos passar para outo patamar de intervenção.  

Apesar de a relação ser construída e com alguns destes utentes haver uma relação de confiança, não 

conseguimos construir um projeto que possa conduzi-los a um processo de autonomização. 

Na definição do processo de intervenção e sempre que existam outros técnicos que acompanham os 

utentes existe uma estreita articulação com vista à obtenção de melhores resultados e também com vista à 

otimização dos recursos. 

Os resultados e os sucessos com a população apoiada pelo CAAS são sempre relativos, na medida que 

existem vários fatores a ter em consideração e por vezes esses resultados passam por alterações de 

pequenos comportamentos e mudanças que passam pelo cumprimento de horários, regras, realizar a sua 

higiene de uma forma mais regular, entre outras. 

Podemos considerar que estas mudanças no comportamento das pessoas podem ser consideradas bons 

indicadores, para o aumento da qualidade de vida das pessoas. 

Processos Anulados por Motivo  

A população que é apoiada pelo CAAS apresenta complexidade pelas diversidades de problemáticas 

associadas, rotatividade nos planos de intervenção devido às constantes recaídas e retrocessos nos 

processos de reinserção, heterogeneidade, ausência de suporte familiar, desemprego, dependência face 

aos suportes e prestações sociais, habitação precária, entre outras características, o que de alguma forma 

acaba por manter os utentes/clientes no serviço.  

Podemos elencar os motivos mais comuns que encontramos para a saída dos clientes. 

 Recaída em consumos de substâncias; 

 Integração em mercado de trabalho; 

 Admissão em comunidade terapêutica; 

 Mudança de residência; 

 Mudança para outra Resposta mais adequada; 
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 Integração em curso de formação; 

 Conclusão dos programas de indução de metadona; 

 Conclusão do cumprimento de medidas terapêuticas; 

 Saída sem justificação. 

Tempo de Permanência na Resposta Social 

O período de permanência dos utentes/clientes na Resposta é irregular e rotativo, na medida em que a sua 

permanência depende da capacidade que cada um terá para conseguir autonomizar-se face aos recursos. 

Embora sejam facultados um conjunto de recursos e possa haver um contexto mais protegido para a 

tomada de decisão e para as mudanças, caberá sempre a cada um fazer a sua escolha. 

Nos últimos anos temos verificado que as pessoas conseguem estar sem consumos por um período de 

tempo mais curto ou em outros casos acabam por substituir o seu anterior consumo por uma outra droga 

de substituição. Por outro lado, assistimos a outras problemáticas associadas às questões da saúde mental 

e/ ou outras, e que acabam por trazer mais constrangimentos à intervenção. 

Embora não possamos fundamentar de uma forma científica, mas temos vindo a assistir em 

utentes/clientes com consumos continuados de álcool que tem havido um despoletar de patologias 

psiquiátricas que acabam por trazer uma maior desorganização física, emocional e económica para estes. 

Cantina Social 

No âmbito do Programa de Emergência Social em 2012 foram implementadas as Cantinas Sociais que 

visavam colmatar as necessidades alimentares das pessoas isoladas e das famílias que manifestassem uma 

maior dificuldade neste recurso. 

Na operacionalização da Medida foram estabelecidos protocolos entre as Instituições Sociais e o Instituto 

da Segurança Social, em que diariamente as Intuições assumem o compromisso de facultar as refeições no 

regime take way, sendo essa atribuição efetuada de acordo com a avaliação económica e social de cada 

agregado. 

Inicialmente, as famílias manifestavam alguma dificuldade em recorrer a este recurso, uma vez que acabam 

por ficar expostas perante outros e sentiam que havia algum estigma associado à modalidade. 

Ao longo dos anos a procura e a permanência foi alterando, uma vez que as pessoas acabaram por ajustar-

se a este apoio e em alguns anos houve alguma dificuldade em gerir a sua atribuição, visto que alguns 

agregados olhavam para este recurso como um fim e não como um meio para conseguir autonomizar-se. 
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O n.º de refeições protocoladas foi sendo ajustado ao longo dos anos, tendo nos últimos meses de 2018 

passado para as 58 refeições diárias. 

A intervenção da Instituição neste recurso esta restrita aos agregados familiares que residem nas freguesias 

de S. º Nicolau, S. º Salvador e ainda na freguesia de Marvila, exceto no centro histórico da cidade, onde a 

distribuição é feita pelo Centro Social Interparoquial de Santarém. 

As pessoas diariamente levantam as suas refeições, sendo-lhe atribuído um número de refeições de acordo 

com a dimensão do seu agregado familiar e ajustado.  

Na tabela 12, podemos verificar a distribuição mensal de refeições ao longo do ano de 2018 

Mês/ 2018 N.º de Refeições Distribuídas Protocoladas N.º De Agregados Apoiados 

Janeiro 2129 66/10 26/4 

Fevereiro 1901 66/10 26/2 

Março 2023 66/10 27/2 

Abril 1995 64/4 25/2 

Maio 1896 64/4 24/2 

Junho 1827 64/4 23/2 

Julho 1819 68 25 

Agosto 1789 68 26 

Setembro 1737 68 26 

Outubro 1785 58 23 

Novembro 1684 58 20 

Dezembro 1629 58 20 

Total 44428 

Tabela 12 - Número de refeições distribuídas ao longo do Ano de 2018 

Como podemos verificar no quaro 1 ao longo do ano de 2018 é visível a redução do número de refeições 

distribuídas. Tal como identificado no início do relatório, a redução foi mais acentuada no final do ano. 

Comparativamente ao ano de 2017 e conforme é possível de visualizar na tabela 13, os valores ainda são 

mais significativos, uma vez que os protocolos celebrados com a Instituição abrangiam um maior número 

de refeições e consequente um maior número de agregados.  

Meses Refeições 

Janeiro 3612 

Fevereiro 3376 

Março 3503 

Abril 3039 

Maio 3032 

Junho 2685 

Julho 2553 

Agosto 2658 

Setembro 2760 

Outubro 2958 

Novembro 2804 

Dezembro  2081 

Total 70122 

Tabela 13 - N.º De Refeições distribuídas no Ano de 2017 
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Ao longo dos últimos três anos, os números de refeições protocoladas têm vindo a diminuir, o que implica 

que a nível Institucional tivemos que reavaliar os agregados familiares que deveriam ou não continuar a 

usufruir do recurso. 

Esta avaliação nem sempre é fácil, na medida que as diferenças entre os agregados não são significativas, 

nomeadamente, os rendimentos que auferem são baixos, as despesas que apresentam são similares, a 

avaliação destes passava por avaliar aspetos externos, como o suporte familiar que o agregado disponha ou 

outros apoios ou capacidades que tinham e que possam fazer a diferença comparativamente a outros. 

Uma das situações que verificamos ao longo da gestão deste recurso é a dependência que alguns 

agregados apresentam e a dificuldade em “capacitar” estas famílias para as mudanças. 

Quando iniciamos a distribuição das refeições na Cantina Social verificávamos que a permanência dos 

agregados era mais temporária e as suas estratégias e capacidades para alterar a situação eram visíveis e 

que conseguiam inverter a situação que os tinha levado a pedir ajuda. 

A diversidade de agregados foi alterando e algumas famílias e indivíduos isolados foram mostrando uma 

maior resistência e uma clara dependência face ao recurso, o que nem sempre foi fácil na sua avaliação e 

em os fazer entender para a pontualidade deste recurso. 

Ao longo do ano de 2018 foram apoiados 48 agregados, menos 12 agregados do que no ano de 2017. 

Distribuição de clientes/utentes por sexo/ idade 

Relativamente a estes indicadores verificamos que as faixas etárias mais representativas se situam entre os 

41 - 45 anos e os 51 e os 55 anos. Embora as restantes faixas etárias apresentem valores muito próximos 

entre si. 

As famílias que procuram apoio neste recurso apresentam características muito semelhantes entre si, 

nomeadamente, baixos rendimentos provenientes de trabalhos precários, ou atividades pouco bonificadas, 

baixas pensões, prestações sociais insuficientes, desemprego despesas muito elevadas, entre outras. 

No acompanhamento e intervenção com as famílias verificamos que a idade pode ser um constrangimento, 

na medida, que a integração em mercado de trabalho ou outras alterações nas condições do agregado 

familiar acabam por ser dificultadas. 

Para além das características que já identificamos podemos ainda acrescentar que a maioria dos 

requerentes dos agregados familiares são do sexo feminino e os indivíduos isolados são maioritariamente 

do sexo masculino, embora, a tendência tenha vindo a mudar nos últimos dois anos. 

Grupo Etário Total 

<20  
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21-25 3 

26-30 3 

31-35 6 

36-40 4 

41-45 10 

46-50 3 

51-55 8 

56-60 6 

>61 5 

Tabela 14 - Distribuição dos clientes/utentes por idade 

Podemos ainda verificar que relativamente à tipologia familiar, a categoria mais representativa é composta 

por indivíduos isolados.  

Podemos aferir esta informação na tabela 15. 

Tipologia Familiar N.º de Agregados 

Família monoparental Masculino 2 

Família monoparental Feminino 8 

Família nuclear com filhos 3 

Família nuclear sem filhos 2 

Individual 33 

Tabela 15 - Tipologia Familiar 

A incidência de indivíduos isolados é mais significativa e na sua maioria estes apresentam como 

característica, a ausência de suporte familiar ou um suporte familiar muito frágil, baixos ou insuficientes 

rendimentos e que acabam por fragilizar a sua condição económica e social e a condicionar o pedido de 

apoio na CS. 

NA segunda categoria mais representada no quadro identificamos a Família Monoparental Feminina, em 

que as suas requerentes apresentam muitas dificuldades económicas devido aos baixos salários, ausência 

ou insuficientes suportes sociais, ausência ou falta de apoio por parte dos progenitores dos seus filhos, 

desemprego, problemas de saúde, entre outras. 

Nos AG com a tipologia familiar – Família Nuclear com filhos, houve uma substancial diminuição na 

admissão de Agregados com estas características, embora as que foram integradas ou que já estavam em 

acompanhamento mantenham as fragilidades/constrangimentos que acabam por perpetuar o tempo de 

permanência das mesmas.  

Na tipologia família nuclear sem filhos ou família monoparental masculino, os resultantes são iguais. 

Os AG que solicitam apoio no recurso da Cantina Social são integrados fundamentalmente pelas questões 

económicas e sociais, independentemente da tipologia familiar que apresentam. A sua permanência esta 

claramente associada às mudanças dos seus rendimentos, na maioria das condicionada pela integração em 

mercado de trabalho, que depende das suas competências, motivações, expectativas, entre outras. 

Relativamente à proveniência dos AG, verificamos que o serviço que mais sinalizou maior número de 

famílias para a Cantina Social foi a Rede Local de Intervenção Social de Santarém (RLIS). 
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Embora possa haver outros serviços da comunidade que vão encaminhando famílias para a CS, a RLIS é o 

serviço responsável pelo atendimento geral à comunidade, que lhe permite uma maior proximidade com as 

famílias e um diagnóstico mais próximo das suas reais necessidades. 

Esta cooperação e proximidade têm sido importantes, porque nos permite ter uma maior informação sobre 

os agregados e desta forma haver uma maior concertação na intervenção e em última análise, não permitir 

a sobreposição e utilização dos diversos recursos da comunidade. 

Podemos verificar na tabela 16, a proveniência dos Agregados Familiares 

Proveniência N.º de Encaminhamento 

Iniciativa Própria 23 

Segurança Social 1 

SCMS 1 

RLIS 19 

Outros 4 

Tabela 16 – Proveniência dos agregados 

Na intervenção social está implícito o trabalho em rede e articulação entre diferentes serviços, mas nos 

últimos anos houve um reforço nessa proximidade, quer na perspetiva de uma maior otimização dos 

recursos, quer na perspetiva de um maior conhecimento da pessoa/ família, facultado pela informação 

obtida por cada um dos serviços que acompanha e consequentemente permitir uma intervenção mais 

centrada na pessoa e desta forma alcançamos maiores e melhores resultados. 

Apesar de identificarmos no quadro 4, uma maior percentagem de beneficiários que procuraram apoio 

neste recurso por iniciativa própria, esta procura esteve muito associada às pessoas isoladas ou famílias 

que no passado foram acompanhadas por nós e que voltam a procurar os recursos quando se encontram 

numa condição de maior fragilidade. 

Apesar do recurso da Cantina Social estar assente na prestação de um apoio alimentar que resulta de uma 

avaliação da condição económica e social destes, mantemos um acompanhamento de proximidade. 

Neste último ano verificamos a saída de alguns agregados familiares que permaneciam neste recurso há 

vários anos e que apresentavam alguma resistência à mudança e em encontrar outras soluções. Os motivos 

da sua as saídas estão relacionadas à integração em mercado de trabalho e à mudança de localidade. 

Ao longo dos anos temos refletido sobre o modelo da Cantina Social e de como este tem ajudado os 

agregados a manter as suas dinâmicas e a não produzir mudanças. Algumas das pessoas que apoiamos 

acabaram por criar uma dependência negativa deste recurso e não produzem as mudanças necessárias 

pata viver autonomamente. 
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Por outro lado, existem alguns agregados que vão necessitar sempre do suporte alimentar devido à sua 

frágil condição económica e social, mas que na nossa opinião, o enquadramento/resolução deve passar por 

outras respostas e organização. 

O que temos refletido e reforçado ao longo dos anos e perante o apoio essencial e necessário que tem sido 

a Cantina Social é a necessidade de restruturar o âmbito da sua intervenção e paralelamente reforçar o 

trabalho com as famílias, no sentido de “trabalhar” outras competências significativas na sua 

autonomização. 

É um processo que exige um tempo próprio, nomeadamente, o tempo que cada família pode levar a 

produzir mudanças e a criar as soluções para os seus problemas. Esta medida foi implementada num 

período particularmente difícil e ao longo do tempo careceu de uma reestruturação ajustada às mudanças 

que fomos sentido, essa reorganização mão passa apenas pela diminuição do número de refeições, mas sim 

por um trabalho próximo com as famílias, onde haja espaço para uma relação de confiança que nos 

permita construir conjuntamente. 

Reflexões 

Como identificamos em diferentes momentos ao longo deste relatório, nos últimos anos temos vindo a 

refletir sobre algumas das dinâmicas, o funcionamento e sobre o perfil dos utentes que apoiamos. 

Há 25 anos quando iniciamos o trabalho de intervenção nesta área, a realidade e os contextos eram 

diferentes. Embora as problemáticas sejam as mesmas, as características das pessoas similares, a 

intervenção, a relação e o contexto estão muito diferentes. 

Felizmente, os utentes que solicitam apoio nos serviços são pessoas mais esclarecidas sobre os seus 

direitos, sobre os recursos, sabem o que pretendem e o que não pretendem e nem sempre a nível 

Institucional existe a capacidade de ir ao encontro destes. 

A relação que sempre foi uma mais-valia neste trabalho torna-se por vezes um desafio, nomeadamente, 

dificuldade em conseguirmos estabelecer um vínculo seguro e empático que nos permita chegar a outros 

lugares. Esta dificuldade obviamente, não resulta apenas da pouca disponibilidade das pessoas, enquanto 

técnicos sentimos uma maior dificuldade em sair “da caixa” e ir ao encontro destes novos desafios.  

Alguns constrangimentos como o envelhecimento dos utentes, a duplicidade de diagnósticos e múltiplas 

intervenções trazem-nos dificuldades maiores e que exigem outros olhares. 

Neste sentido, a reinserção embora continue a ser uma das metas no processo de intervenção na Resposta 

terá que ser vista numa nova perspetiva, porque as pessoas que apoiamos apresentam cada vez uma maior 
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dependência face aos recursos e uma debilidade física e psicológica, que não nos permite alcançar 

determinados resultados. 

Estas circunstâncias exigem dos colaboradores que prestam apoio direto nos diferentes recursos do CAAS, 

uma maior capacidade, não apenas na relação, nas também, na comunicação e na gestão dos conflitos.  

No ano de 2018, os colaboradores foram integrados em diferentes contextos formativos, com o objetivo de 

os capacitar e permitir que estes tenham mais ferramentas para a diversidade das situações que apoiamos, 

contudo não podemos alhearmo-nos quando os trabalhadores em causa têm um conjunto de tarefas 

diversas que dificultam a disponibilidade para o serviço do CAAS.  

Esta atividade foi reforçada no plano de atividades de 2019, através do planeamento de novos contextos 

formativos que vêm colmatar algumas das vulnerabilidades identificadas. 

Estes espaços formativos vão para além dos contextos formais em sala e neste sentido, planeámos realizar 

mais reuniões de Equipa durante o ano de 2018, com o objetivo de refletir sobre as práticas e a gestão de 

comportamentos, esse objetivo não foi cumprido na totalidade e foram apenas mantidos os mesmos 

contextos, nomeadamente, as informações sobre as ocorrências na Resposta, outras informações e 

pontualmente agendadas reuniões para agilizar assentos mais específicos.   

O atendimento, a gestão das rotinas, as diligências diárias são por vezes priorizados face à produção de 

documentos e um maior rigor na gestão e coordenação nos processos dos utentes.  

No entanto, verificamos que desta forma não evidenciamos o trabalho que realizamos e não temos 

evidências dos resultados. 

As atividades de angariação de fundos planeados não foram concretizadas e deram lugar a outras 

atividades Institucionais, sendo de realçar que estas atividades teriam a colaboração dos voluntários da 

Instituição.  

Com o objetivo de facilitar a intervenção na Resposta CAAS e promover novas dinâmicas junto dos públicos 

com consumos de substâncias psicoativas e álcool, a Instituição operacionalizou/executou, durante um 

período de quaro anos, um projeto designado “ Oficina da Reinserção”, no qual constavam ações dirigidas 

aos beneficiários, mas também aos técnicos do projeto e da rede, com intervenção com população com 

consumos. 

 Este projeto reforçou positivamente algumas das atividades que já dinamizávamos, mas conseguimos com 

outros recursos alargar a outras áreas e no que concerne aos técnicos foi possível assegurar um grupo de 

supervisão e uma formação mais especializada na área dos consumos de substâncias e comportamentos e 

criar alguns espaços para a reflexão e para repensar intervenções. 
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Ao longo destes projetos fomos clarificando algumas ideias que temos formulado na intervenção com o 

público, nomeadamente, a indisponibilidade destes para as atividades mais organizadas e que 

hipoteticamente e no nosso entendimento lhe trariam uma maior capacitação e que poderiam alterar o 

processo de desafiliação em que algumas pessoas estão. 

Na nossa perspetiva, a integração nas atividades não deve ser obrigatória, uma vez que não traz qualquer 

resultado e por outro lado não respeitamos a vontade de cada um. 

A nossa abordagem é centrada na pessoa e existe um esforço para capacitar as pessoas e devolver-lhe 

algum capital de confiança para que possam voltar a reafiliar-se a diferentes níveis e contextos.  

Este processo nem sempre é fácil e o tempo de cada pessoa é sempre diferente e pouco ajustado ao tempo 

das medidas sociais e das mudanças internas e externas que cada pessoa consegue realizar. 

5.2. Centro e Apoio a Peregrino 

Caraterização da Resposta Social 

O Centro de Apoio a Peregrinos é um recurso disponibilizado pela Misericórdia de Santarém, no âmbito da 

Família e Comunidade e como o próprio nome o identifica pretendemos neste contexto apoiar as pessoas 

que se encontrem em peregrinação (Fátima e Santiago de Compostela) e que necessitam de um 

alojamento temporário. 

 Este espaço existe formalmente desde 2014, na altura com capacidade para 6 pessoas e posteriormente 

foi reorganizado para receber 12 pessoas. A Instituição nos últimos anos e antes da organização deste 

recurso apoiava pontualmente e informalmente peregrinos, quer individualmente quer em grupos, que 

habitualmente solicitavam a colaboração da Instituição, porque nessa altura não existiam espaços 

adequados na comunidade onde pudessem recorrer. A situação veio a alterar-se e atualmente, a cidade de 

Santarém dispõe de um conjunto de espaços (hotéis) que dão resposta em alojamento a este público. 

O Centro de Apoio a Peregrinos foi organizado para responder às necessidades de alojamento temporário, 

higiene e ainda dispõe de um espaço de cozinha/sala equipada para que estes possam realizar as refeições. 

Ao longo do tempo do seu funcionamento, a Instituição alterou as regras e o funcionamento deste, em 

consequência das necessidades do público, mas também devido a diferentes constrangimentos internos. 

Uma das principais mudanças passou pelos dias de funcionamento, nomeadamente, o Centro de Apoio a 

Peregrinos passou a funcionar semanalmente (2.ªe 6.ª feira). A Instituição manteve o horário de abertura 

(14h) e a dinâmica no que concerne a formalização da sua inscrição nos serviços administrativos e 

posteriormente a sua integração nas instalações, sendo que a sua admissão/integração pode acontecer 

mesmo que os serviços administrativos estejam encerrados, sendo a única condição que haja capacidade 
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de resposta, uma vez que um colaborador de serviço responsável pela entrada e saída de pessoas na 

Instituição tem assegurado a admissão e a integração destes. 

Para além destes colaboradores, a Instituição contou com a colaboração de um voluntario, cujo programa 

de voluntariado tem como objetivo acompanhar os peregrinos e ajudá-los na sua integração. 

Ao longo do ano de 2018 e por diferentes constrangimentos, a Instituição teve que ter o espaço encerrado 

em alguns períodos, o que acabou por refletir-se no número de peregrinos apoiados em anos anteriores e 

em igual período. 

Podemos validar na tabela 17, o número de peregrinos que recebemos mensalmente ao longo do ano de 

2018. 

Meses/ 2018 N.º de Peregrinos 

Janeiro 8 

Fevereiro 15 

Março 28 

Abril 0 

Maio 54 

Junho 107 

Julho 168 

Agosto 131 

Setembro 159 

Outubro 73 

Novembro 16 

Dezembro 4 

Total 763 

Tabela 17 - Distribuição dos peregrinos no ano de 2018 

Como tínhamos identificado houve necessidade de encerrarmos o Centro de Apoio a Peregrinos no mês de 

abril e alguns dias de maio, o que acabou por condicionar o número de pessoas que habitualmente 

recebemos, uma vez que é um período em que existem vários pedidos de alojamento das pessoas que se 

deslocam em peregrinação para Fátima. 

Os meses onde houve uma maior integração são os meses de junho, julho, agosto e setembro. 

A origem destas pessoas é diversificada e verificamos que temos pessoas que vêm do Japão, Austrália, 

Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Alemanha Canadá, Polonia, Estónia, Eslovénia, 

Hungria, Bélgica, Holanda Argentina, Brasil, e em maior número de Itália, Espanha e França. 

No que concerne ao género existe um maior acolhimento de homens, embora, haja uma presença 

significativa de mulheres nos meses em que existe mais peregrinos, uma vez que as mulheres surgem em 

grupos, enquanto nos homens acabam por aparecer mais individualmente. Não existem quaisquer 

restrições ao acolhimento, sendo que o espaço tem capacidade e está organizado para ambos. 
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Ao longo de 2018 foram apoiados 763 peregrinos, um número menor face aos 900 peregrinos apoiados no 

ano anterior, mas que esteve associado às restrições que identificamos e que nos levaram a implementar 

novas dinâmicas de funcionamento. 

O funcionamento deste recurso tem trazido mais-valias económicas, na medida que o espaço precisa de 

um mínimo de recursos humanos e materiais para funcionar e neste sentido o lucro obtido acaba por ser 

maior. 

Desde o início do seu funcionamento que a Instituição solicita o pagamento de cinco euros pelo 

alojamento. No caso de um peregrino que não disponha desse valor não deixa de usufruir do espaço. 

O período de permanência no Centro de Apoio a Peregrinos é de apenas uma noite, visto que a Instituição 

percebeu que alguns peregrinos optavam por ficar nas Instalações por ser mais económico, o que também 

limitava a capacidade da resposta, mas por outro lado criava alguns constrangimentos com outros 

equipamentos similares da comunidade. 

Podemos aferir na tabela 18, os valores obtidos durante o ano de 2018. 

Janeiro €45 

Fevereiro €100 

Março €90 

Abril 0 

Maio €250 

Junho €535 

Julho €815 

Agosto €647 

Setembro €785 

Outubro €385 

Novembro €80 

Dezembro €30 

Total € 3762 
Tabela 18 - Valor obtidos em 2018 

Como podemos verificar no quadro 2, os valores obtidos em 2018 são significativos face à prestação de um 

serviço que exige poucos recursos e que acaba por conseguir manter-se ao longo do tempo. 

Temos alguns equipamentos e reorganizadas condições face às características e necessidades do público 

apoiado. 

Como qualquer recurso acaba por ser uma construção continuada, que exige por parte da Misericórdia 

flexibilidade e respeito pelas diferentes pessoas que passam pela Instituição. 

Pensamos que o Centro de Apoio a Peregrinos é um exemplo de uma boa prática sustentável, que tem 

trazido um bom retorno financeiro, em que a Instituição soube rentabilizar um nicho de mercado crescente 

e desta forma reinvestir em outras áreas. 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 105 de 153 

01 22/03/2019 
 

Para o seu funcionamento tem sido a essencial a colaboração dos diferentes colaboradores que têm dentro 

das suas competências e limitações contribuído para um bom acolhimento destas pessoas e que ajuda a 

que estes procurem anualmente o Centro de Apoio a Peregrinos da Misericórdia pelas características do 

seu acolhimento.  

5.3. Voluntariado 

Caraterização do Voluntariado 

Ao longo dos anos e nos diferentes documentos, artigos e relatórios que temos produzido temos reforçado 

as evidências positivas do voluntariado nos diferentes contextos, projetos, respostas sociais e outras ações 

onde é implementado. 

Hoje em dia assistimos a uma disparidade de ofertas na área do voluntariado, que correspondem a novas 

necessidades dos públicos e também da comunidade onde é dinamizado. 

Também já o identificamos anteriormente que a essência desta prática sempre esteve presente na 

sociedade e foi-se ajustando às distintas fases de desenvolvimento económico e social a que fomos 

assistindo. 

Estas mudanças e exigências na evolução do voluntariado remetem-nos a novos desafios, que a nível 

Institucional passam por mudanças na organização do voluntariado, novos programas de voluntariado que 

permitam a integração de novos elementos, com novas experiências, perfis e que nos ajudem a melhorar a 

qualidade do que fazemos junto dos clientes/utentes que beneficiam das respostas sociais da Instituição. 

O Voluntariado não é de forma alguma uma estratégia para obtenção de mais colaboradores a desenvolver 

tarefas, mas sim uma ação complementar e fundamental que visa a melhoria da qualidade na prestação 

dos serviços e no bem-estar dos que apoiamos. 

A nível Institucional foram definidos os seguintes objetivos no que concerne à ação do Voluntariado: 

 Apoiar e complementar ações desenvolvidas, tecnicamente enquadradas nos diversos serviços da 

Instituição; 

 Dinamizar ações e iniciativas, devidamente enquadradas pelos responsáveis dos serviços; 

 Integrar projetos de apoio aos clientes/utentes através de ações previamente definidas; 

 Desenvolver ações de interesse social e humanitário; 

 Partilhar com prestadores de cuidados, tarefas de carácter recreativo e social; 

 Sensibilizar os indivíduos a participar ativamente na sociedade, responsabilizando-os nas atividades 

e nas diferentes ações desenvolvidas na comunidade; 
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 Tornar os indivíduos agentes ativos e intervenientes nas diferentes realidades sociais, através da 

prática do voluntariado. 

Estes objetivos refletem-se nos conteúdos dos programas de voluntariado que foram elaborados para as 

diferentes Respostas Sociais e serviços de apoio, 

Serviços Prestados (Programa de Voluntariado) 

 Programa Geral de Voluntariado da Área da Infância e Juventude 

o Creche e Estabelecimento de Educação Pré-escolar “Os Amiguinhos” 

 Participação nas atividades diárias da resposta social. 

 Ateliê de Leitura. 

 Ateliê de Atividade Física. 

o Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco “1º Passo” 

 Apoio nas atividades escolares às crianças que frequentam a resposta social. 

o Lar de Infância e Juventude – Lar dos Rapazes 

 Apoio nas atividades escolares às crianças que frequentam a resposta social. 

 Programa Geral de Voluntariado da Área da Saúde 

o Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção – “Hospital de Jesus 

Cristo” 

 Ateliê Ocupacional. 

 Ateliê Musical. 

 Atividades Religiosas. 

 Ateliê de Leitura. 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas e 

outras dinâmicas). 

 Programa Geral de Voluntariado da Área da Anciania 

o  Centro de Dia 

 Apoio na distribuição das refeições. 

 Apoio nas atividades de Animação. 

 Ateliê Musical. 

 Atividades Religiosas. 

 Atividades de Mobilidade. 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas e 

outras dinâmicas). 
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o Serviço de Apoio Domiciliário 

 Visitas aos clientes/utentes. 

 Apoio na distribuição de refeições. 

 Acompanhamento a consultas médicas e outras atividades da resposta social. 

o Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar de Grandes Dependentes 

 Visita aos clientes/utentes. 

 Apoio na distribuição de refeições. 

 Ateliê Musical. 

 Atividades religiosas. 

 Ateliê de Leitura. 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas, 

etc.). 

o Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Santarém 

 Ateliê Ocupacional. 

 Ateliê Musical. 

 Ateliê de Trabalhos Manuais. 

 Ateliê de Leitura. 

 Atividades Religiosas. 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas, 

etc.). 

o Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – São Domingos 

 Ateliê Musical. 

 Ateliê de Leitura. 

 Atividades Religiosas. 

o Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos (CATEI) 

 Visita aos clientes/utentes. 

 Apoio na distribuição de refeições. 

 Programa Geral de Voluntariado da Área da Família e Comunidade 

o Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS) 

 

 Ateliê de Aprendizagem. 

 Ateliê de Atividades Ocupacionais. 

 Ateliê de Informática. 

 Ateliê de Restauro. 
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 Acompanhamento nas atividades realizadas na horta. 

o  Centro de Apoio a Peregrinos 

 Apoio e complementaridade no acolhimento e integração dos Peregrinos no alojamento. 

 Programa Geral de Voluntariado no Âmbito do Património e Cultura 

 Apoio e complementaridade no atendimento e receção nas igrejas da Instituição. 

 Apoio e complementaridade na transcrição de documentos. 

 Apoio nas atividades e eventos que ocorram nos monumentos. 

 Serviços de Apoio 

o Cozinha 

 Apoio e complementaridade nas tarefas e rotinas do serviço. 

o Lavandaria 

 Apoio e complementaridade nas rotinas do serviço. 

 Recursos Humanos 

 Apoio na execução de atividades administrativas. 

  Serviços Administrativos e Financeiros 

o Tesouraria 

 Apoio e complementaridade no arquivamento de documentos. 

Para além das ações/ atividades que são definidas no Programa de Voluntariado das diferentes Respostas 

Sociais e serviços de apoio, a Instituição tem sempre o cuido em ajustar a novas necessidades que surjam e 

por outro lado aos perfis e competências dos voluntários que nos procuram. 

Caraterização dos Voluntários2 

Distribuição dos Voluntários por idade e sexo 

A nossa reflexão neste indicador é semelhante à justificação que temos vindo a apresentar em anteriores 

relatórios, nomeadamente, que a diversidade de programas de voluntariado e as muitas alterações que 

ocorreram ao longo do ano não produziram alterações neste indicador e neste sentido, o número de 

mulheres a realizar voluntariado na Instituição continua a ser em maior número. 

Esta característica no nosso entendimento está associada à natureza e à oferta dos programas de 

voluntariado existentes, mas também à própria história/tradição nos perfis dos voluntários na área social e 

na prestação de cuidados. 

                                                 
2 Não são contabilizados os voluntários que fazem parte dos Órgãos Sociais da Misericórdia. 
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Apesar da integração de novos elementos do género masculino no grupo de voluntários, este é menos 

expressivo face ao número de elementos femininos que temos integrado. 

Como poderemos verificar na tabela 19 existe uma distribuição homogénea do número de elementos 

femininos, pelas diferentes faixas etárias, sendo que existe uma maior incidência de voluntárias a partir dos 

61 anos. 

Voluntários por Idade e Sexo 

Grupo Etário Masculino Feminino Total 

>20  5 5 

20-25 1 6 6 

26-30  2 2 

31-35  1 1 

36-40  4 4 

41-45 1  1 

46-50  1 1 

51-55 1 3 4 

56-60 2 1 3 

61< 2 24 26 

Total 7 47 54 
Tabela 19 - Distribuição dos Voluntários por Idade e sexo 

Relativamente aos homens, existe apenas um elemento na faixa etária (20-25 anos) que durante alguns 

meses desenvolveu voluntariado na Estrutura Residencial para Idosos. Os restantes elementos distribuem-

se nas faixas etárias acima dos 41 anos, sendo que pelo menos três elementos estão na Instituição há mais 

de 4 anos. 

No último ano tentámos mobilizar os técnicos responsáveis para identificarem quais as reais necessidades 

de forma a ajustar os nossos programas e também que estes sejam mais apelativos, contudo devido ao 

perfil dos nossos clientes/utentes, não temos conseguido a diversificação proposta. 

Quando olhamos para este quadro, a primeira questão que imediatamente colocamos é o envelhecimento 

do grupo de voluntários e a quase inexistência de voluntários mais jovens. 

Apesar da flexibilidade na gestão dos programas de voluntariado, de uma cuidadosa integração nas 

Respostas Sociais pelos diferentes intervenientes e dos nossos esforços para respeitar a motivação e as 

expectativas de cada voluntario, nem sempre conseguimos que estes elementos mantenham a 

continuidade dos seus programas, conforme identificado no indicador (admissões e saídas). 

Estes constrangimentos trazem-nos alguns desafios, nomeadamente, a angariação de mais voluntários 

jovens, a diversidade de programas de voluntariado, a continuidade de atividades, entre outras. 

Os fenómenos e as dinâmicas no Voluntariado estão muito associados às assimetrias e movimentos sociais 

que vão mudando e que acabam por produzir flutuações na procura e na oferta. 
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Existem anos em que as questões sociais assentam nas dificuldades alimentares e na necessidade de 

angariação de alimentos, nas questões associadas à proteção dos animais, à violência domestica ou mesmo 

à problemática dos sem-abrigo, que acabam por contribuir para uma maior procura nessas áreas. 

Apesar da evidente melhoria na organização, nos instrumentos, na seleção e na implementação de novas 

atividades, temos consciência que ainda existe muito a fazer e a mudar para obter melhores e maiores 

resultados. 

Gostaríamos de deixar uma nota relativamente aos elementos que fazem parte dos órgãos sociais da 

Instituição, que voluntariamente desenvolvem a sua atividade na área da gestão e administração, embora o 

processo de seleção e a integração obedeça a diferentes critérios. 

Ao contrário do que verificamos no grupo institucional, os voluntários que constituem os órgãos sociais são 

maioritariamente homens. 

No presente relatório não procederemos ao tratamento e avaliação destes dados, mas apenas á 

caracterização, atividades e reflexões sobre o voluntariado que é executado no domínio social, património 

e serviços de apoio.  

Distribuição por Respostas Sociais/ Serviços  

A Misericórdia de Santarém tem uma área de intervenção vasta e essa realidade acaba por ser facilitadora, 

na integração de voluntários. 

Inicialmente, o voluntariado deu os primeiros passos a nível Institucional, na área da Anciana e 

posteriormente fomos abarcando outras áreas à medida que a Misericórdia cresceu e surgiram outras 

necessidades. 

A Anciana continua a ser a área que mais íntegra voluntários, por razões muito evidentes, por um lado 

corresponde à área de intervenção onde existe um maior número de Respostas Sociais e por outro lado 

porque é uma das áreas onde existe uma maior necessidade de complementaridade e apoio face às 

necessidades e realidades dos clientes/utentes que são apoiados. 

Da Anciania fazem parte as Respostas Sociais- Centro de Dia, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de 

Santarém, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas- Lar de Grandes Dependentes, Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas- S.º Domingos e Serviço de Apoio Domiciliário. 

Nestas Respostas, os voluntários desenvolvem diferentes atividades que vão desde a complementaridade e 

apoio nas atividades de animação, apoio no alfabetização de alguns idosos, apoio na distribuição de 

refeições, atividades de mobilidade e exercício físico, apoio na oração e distribuição da comunhão, apoio 
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nas atividades estéticas, acompanhamento nos passeios ao exterior, grupo de leitura e visitas ao domicílio, 

entre outras. 

No âmbito da Infância e Juventude, a área de intervenção é mais limitada, na medida que as Respostas 

Sociais- Centro de Acolhimento Temporário – 1.º Passo, Lar de Infância e Juventude e Creche e Jardim de 

Infância” Os Amiguinhos” apresentam modelos pedagógicos próprios de funcionamento que limitam o n.º 

de atividades a desenvolver e o n.º de voluntários a integrar. 

Os programas de voluntariado que os voluntários executam nestes equipamentos passa pelo apoio nas 

atividades lúdico/ pedagógicas, apoio na distribuição das refeições, apoio nas atividades escolares e outras 

necessidades de complementaridade que sejam identificadas. 

Na área da Família e Comunidade, a intervenção dos voluntários é expressa na Resposta Social - Centro de 

Atendimento e Acolhimento Social (CAAS) - Novo Rumo, no Centro de Apoio a Peregrinos e no Banco de 

roupas da Instituição. 

No CAAS, a colaboração é prestada nos ateliers ocupacionais que são desenvolvidos com os 

utentes/clientes, nomeadamente, no atelier de Artes e Informática.  

No Centro de Apoio a Peregrinos temos contado com a colaboração de um voluntário que semanalmente 

disponibiliza duas tardes para nos ajudar na receção e integração dos peregrinos que solicitam acolhimento 

na Instituição. 

Relativamente ao Banco de Roupas da Instituição, os voluntários para além da distribuição semanal aos 

beneficiários da comunidade que procuram esta ajuda, estas têm ainda a responsabilidade de selecionar e 

organizar o espaço, uma vez que várias pessoas da comunidade entregam roupas e outros bens, que têm 

que ser selecionados e limpos para posteriormente serem entregues. 

Ao nível dos serviços de apoio identificamos o apoio prestado na lavandaria, cozinha, serviços 

administrativos (tesouraria) e recursos humanos. 

Existem algumas Respostas Sociais para as quais temos uma maior dificuldade de angariação de 

voluntários, uma das Respostas na área da Anciania esta muito associada à sua localização geográfica e a 

outra Resposta, na área da Infância esta muito associada à especificidade das suas necessidades e no 

último ano não houve voluntários ajustados/ perfil para integrar a mesma. 

Uma das questões fundamentais na gestão dos voluntários é a avaliação das suas motivações e 

expectativas, com vista a encontrar respostas mais adequadas e ajustadas aos mesmos. 

Relativamente aos voluntários que são integrados nos serviços de apoio podemos identificar duas 

situações, por um lado voluntários que manifestam interesse específico em apoiar nestas áreas devido às 
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suas competências profissionais e que sentem como uma mais-valia a sua prestação e por outro lado temos 

voluntários que claramente manifestam interesse em não desenvolver tarefas diretas com clientes/ 

utentes. 

Na tabela 20, podemos visualizar a informação e as reflexões que identificamos.   

Respostas Sociais/ Serviços N.º de Voluntários 

Homens Mulheres 

Centro de Acolhimento Temporário - 1.º Passo  2 

Estrutura Residencial para Idosos- Santarém 1 3 

Estrutura Residencial para idosos -Lar de Grandes Dependentes 1 13 

Centro de Dia 1 5 

Creche- Pré-escolar " Os Amiguinhos"  2 

Centro de Atendimento e Acolhimento Social - Novo Rumo  2 

Cozinha  1 

Serviço de Apoio Domiciliário  7 

Lavandaria 1  

Unidade de Cuidados Continuados - Longa Duração  8 

Banco de Roupas  1 

Administrativos (tesouraria)  1 

Recursos Humanos  1 

Centro de Apoio a Peregrinos 1  

Sem Resposta Especifica 2 4 

Total 7 50 

Tabela 20 - Distribuição dos Voluntários por resposta/ Serviço 

É importante reforçar que para além dos programas de voluntariado (atividades/ tarefas) que 

desenvolvem, os voluntários são envolvidos nas diferentes atividades gerais da Instituição, nomeadamente, 

comemoração do aniversário, Festa da Amizade, Feira do Outono, Aniversários das Respostas Sociais, Dia 

do Colaborador, Dia Internacional do Voluntariado, Banco Farmacêutico, Angariação de Fundos entre 

outras. 

Também verificamos que com o passar dos anos, alguns elementos do grupo deixaram de realizar alguns 

programas específicos e continuaram a colaborar só em atividades pontuais. 

Para além do exposto, importa reforçar que alguns voluntários desenvolvem atividades em diferentes 

Respostas. 

No nosso entendimento e o mais importante é que estes possam sentir-se motivados e que sintam que 

fazem parte de uma grande equipa que é a Misericórdia. 

Neste sentido, temos gerido o nosso voluntariado tendo por base uma relação de empatia e respeito pelas 

capacidades e pelo sentir de cada um e que nos tem permitindo manter a sua atividade na Instituição. 

No entanto, temos sempre o desafio de melhorar o que fazemos e de conseguir trazer novos elementos 

que nos possam ajudar a marcar a diferença na vida das pessoas que apoiamos e que acreditam em nós. 

Entradas e Saída no Voluntariado 
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Ao longo dos anos, a Instituição tem mantido um número constante de voluntários (54 voluntários 2018; 55 

voluntários 2017), apesar de verificarmos algumas flutuações nas admissões e saídas do grupo, conforme 

verificamos na tabela 21, em que não existe uma grande diferença neste indicador (admissão/ saída). 

Acrescentamos ainda que estas saídas correspondem na sua maioria a voluntários mais jovens que 

iniciaram atividade no ano anterior ao que estamos a avaliar e que permaneceram por um período igual ou 

inferior a um ano e que acabaram por cessar o seu voluntariado.  

Admissão e Saída de Voluntários N.º de Elementos 

Admissão 15 

Saída 13 

Tabela 21 - Admissão e Saída de Voluntários 

Todos os anos acabamos por verificar as mesmas características, nomeadamente, que conseguimos 

operacionalizar o objetivo de angariar novos elementos para o grupo, mas que posteriormente não 

conseguimos que estes mantenham a regularidade e continuidade das suas funções. 

Esta característica acaba por nos trazer alguns constrangimentos, nomeadamente, porque existe o 

envolvimento e a rentabilização de diferentes recursos humanos e materiais neste processo e 

posteriormente, não conseguimos a sua manutenção, independentemente, da flexibilidade e 

disponibilidade que lhes seja facultada para continuar. Esta fragilidade acaba por trazer inconstância às 

atividades e à própria relação que estabelecem com os beneficiários. 

Para minimizar algumas destas questões implementamos atividades com o objetivo de criar uma relação de 

proximidade com os voluntários e que estes sintam que fazem parte integrante da dinâmica da Instituição. 

Um dos exemplos que podemos identificar é a formação contínua (ateliers de voluntariado) que 

promovemos para os outros voluntários de organizações similares e elementos da comunidade com 

interesse nas temáticas. Estes ateliers visam a promoção de um maior conhecimento e aprendizagem em 

diferentes áreas e contextos. E têm refletido as necessidades formativas dos voluntários. 

Este diagnóstico é realizado anualmente em reunião de voluntários e informalmente no acompanhamento 

e avaliação das suas atividades. Como anteriormente identificamos, as temáticas exploradas são 

essencialmente, nas áreas de intervenção destes, mas também seguindo algumas das sugestões do 

referencial Equass. 

O envolvimento e a participação nas atividades da Misericórdia foi outra das medidas que tomámos para 

aumentar uma maior proximidade com os diferentes elementos e para que estes possam conhecer a 

dimensão da intervenção da Instituição. Podemos identificar algumas dessas atividades, nomeadamente, 

aniversários das diferentes Respostas Sociais, Comemoração do Aniversário da Instituição, Festa da 

Amizade, Feira do Outono, Angariação de Fundos, Passeios, Dia do Colaborador, entre outras. 
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Esta diversidade de oferta acaba por ser ajustada à diversidade dos elementos que constituem o grupo, 

embora uma das premissas a ter em consideração na operacionalização do voluntariado é a motivação, 

espectativas e compromisso de cada voluntário. 

A heterogeneidade dos perfis dos elementos que têm vindo a constituir o grupo é cada vez maior, quer nas 

competências, quer nas expectativas que os trazem, quer mesmos nos tempos e no compromisso. 

Estas novas dinâmicas exigem que tenhamos que sair dos nossos quadros de referência e dos modelos que 

construirmos para nos adaptarmos aos novos paradigmas e conseguirmos acompanhar as mudanças que 

vão ocorrendo. 

No decorrer deste ano e tal como identificamos anteriormente houve algumas saídas (13) e neste sentido 

poderemos validar os principais motivos pelos quais os voluntários terminaram a sua prestação, na tabela 

22. 

Motivos de Saída N.º de Elementos 

Integração em mercado de Trabalho 2 

Incompatibilidade com a sua atividade 3 

Períodos de Férias 3 

Outros 3 

Sem justificação 2 

Total 13 

Tabela 22 - Motivos de Saída 

A integração em mercado de trabalho, incompatibilidade com a sua atividade profissional e/ou outra e 

ainda o indicador “outras”, são as justificações mais comuns que os voluntários apresentam ao sair. 

Embora, haja flexibilidade na gestão dos programas de voluntariado e possam ser apresentadas 

alternativas, os elementos nem sempre manifestam esse interesse ou disponibilidade.  

No que concerne ao voluntariado nos períodos de férias, na Instituição têm surgido alguns pedidos de 

jovens (idade inferior aos 18 anos) para desenvolver atividades, nos meses de verão e no natal. Estes jovens 

pretendem obter experiência com os públicos mais idosos e rentabilizar o seu tempo com atividades 

socialmente uteis. 

Estas experiências têm sido gratificantes para todos os intervenientes e os jovens mostram 

responsabilidade e empenho nas tarefas nas quais colaboram. Quando terminam o período acordado e não 

existe compatibilidade com a sua atividade escolar estes acabam por cessar a sua prestação. 

Na categoria “outras” estão identificadas questões como: deixar de ser possível realizar determinada 

atividade devido a reorganizações internas, alterações na organização familiar e ainda a necessidade de 

procurar atividade laboral de uma forma mais persistente. 

Na categoria” integração em mercado de trabalho”, o motivo é evidente e está associado à integração em 

mercado de trabalho. 
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Por último, “as saídas sem justificação” que continuam a ser uma variável que não conseguimos controlar e 

que apesar da relação de proximidade com os voluntários verificamos que os voluntários não justificam a 

sua saída e que acabam por deixar algumas atividades sem continuidade. 

Quando contratualizamos o programa de voluntariado, um dos pedidos que fazemos a todos os voluntários 

é a necessidade de nos informarem relativamente à impossibilidade de cumprimento dos seus horários ou 

tarefas.  

Este pressuposto é importante que seja satisfeito, uma vez que nos permite gerir de uma forma maus 

cuidada os programas de voluntariado e prestar um maior acompanhamento aos mesmos. 

Tempo de Permanência e Regularidade no Voluntariado 

Como já foi identificado anteriormente, é definido com cada voluntário aquando a sua integração, um 

conjunto de ações e atividades (programa de voluntariado) que são construídos com base em pressupostos 

como a motivação, disponibilidade, expectativas e interesses, mas também no diagnóstico de necessidades 

das diferentes Respostas Socias e Serviços. 

Esta clareza e transparência é fundamental para que saibamos gerir o compromisso de cada pessoa com a 

Instituição assim como a tarefa ou horário adequado, de acordo com o seu perfil. 

Para além dos voluntários que têm uma presença regular e continuada na Instituição, existem outros 

elementos que integram o grupo e que pontualmente colaboram nas atividades Institucionais. 

Alguns destes elementos já desenvolveram atividades mais regulares, mas devido a diferentes causas 

fomos ajustando as suas atividades e disponibilidades e estes mantiveram o interesse em manter a relação 

com a Instituição e com os beneficiários. 

Por norma, os voluntários que colaboram pontualmente na Instituição são integrados nos eventos maiores, 

que envolvem as diferentes Respostas Sociais. 

Como podemos validar na tabela 23, a maioria dos voluntários tem uma prestação regular na Instituição 

com uma ou mas tarefas definidas que são executadas num horário e numa Resposta ou Serviço. 

Na gestão dos voluntários temos flexibilizado a participação e o envolvimento destes, de forma a 

ajustarmos às novas realidades e aos perfis dos voluntários que se têm vindo a alterar ao longo dos anos. 

Regularidade N.º de Voluntários 

Regular 43 

Pontual 11 
Tabela 23 - Regularidade na Prestação 

Reflexões 
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O Voluntariado é de facto um contexto repleto de desafios e criatividade que diariamente requere novos 

reajustes e dinâmicas. 

Mas esta prática que tem como premissa “ tornar o mundo um lugar melhor” ou “fazer a diferença” junto 

de outros é um exercício complexo, que envolve muitos intervenientes. 

Este envolvimento é essencial, mas implica uma gestão cuidadosa e paciente e nem sempre fácil, na 

medida que nem todas as partes envolvidas têm os mesmos interesses, motivações, capacidades e neste 

sentido, a convergência é necessária para que os objetivos que a Instituição (Respostas Sociais e Serviços) 

definiu sejam alcançados para melhorar a qualidade de Vida das pessoas com quem intervimos. 

A angariação de voluntários mais jovens e a criação de novas áreas de intervenção foram algumas das 

ideias propostas em plano de atividades e que não tiveram o impacto desejado, na medida que foram 

admitidos 15 novos elementos, mas por outro lado deixaram de exercer voluntariado 13 voluntários, sendo 

que algumas destas saídas foram de elementos mais jovens. Relativamente às novas intervenções e tendo 

em conta que a sua definição acontece de acordo com o diagnóstico de necessidades, podemos afirmar 

que as necessidades sentidas pelos diferentes interlocutores não foram identificadas e por outro lado os 

voluntários que manifestaram interesse em exercer voluntariado não apresentavam um perfil ajustado face 

às atividades elencadas. 

A utilização dos instrumentos de registo que tinham sido produzidos no ano anterior na área do 

voluntariado constavam como um objetivo a cumprir para o ano em análise e neste sentido podemos 

afirmar que ao longo do ano foram utilizados os seguintes instrumentos: a ficha de candidatura a 

voluntário, ficha de voluntário, cartão de voluntário e programa de voluntariado.  

A formação planeada (ateliers de voluntariado) para o período em análise foi realizada. Houve a 

substituição de alguns temas por outras áreas mais apelativas e sugeridas pelo grupo. 

Na dinamização destes espaços temos contado com a colaboração de alguns técnicos especializados da 

Instituição e com alguns convidados externos, nomeadamente da Escola Superior de Saúde de Santarém e 

outros organismos. 

No final destes ateliers, promovemos uma visita a uma Instituição em Lisboa, sendo que este ano 

conhecemos o espaço aberto da Comunidade Vida e Paz e o grupo teve a possibilidade de participar nas 

Equipas de Rua da Comunidade. Foi uma experiencia muito enriquecedora, em que os voluntários da 

Instituição tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de outros voluntários.  

As angariações de fundos não foram dinamizadas pelo grupo de voluntários, na medida que foram 

promovidas outras atividades, para as quais solicitamos a participação/colaboração dos voluntários. 
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As atividades de convívio e de interação entre os seus membros foram realizadas ao longo do ano, 

nomeadamente, o Jantar de Voluntários, o Dia do Colaborador e o Dia Internacional do Voluntariado, entre 

outros. Estes espaços têm sido importantes para que os diferentes elementos conheçam o trabalho 

desenvolvido por outros elementos e possa haver uma maior partilha entre todos. 

Como identificamos no início da reflexão avaliamos o trabalho desenvolvido na área do voluntariado 

positivamente. 

Embora o voluntariado não tenha a dimensão / impacto de uma Resposta Social, na verdade esta prática é 

transversal a todas as áreas de intervenção da Misericórdia. Ao longo dos anos esse reconhecimento tem 

sido formalmente manifestado pelos membros dos Órgãos Sociais da Misericórdia, pelos clientes/utentes e 

pelos diferentes intervenientes, valorizando a complementaridade e mais-valia do seu trabalho. 

Neste sentido, queremos continuar a construir e a evoluir para de facto podermos melhorar e dar 

dignidade e conforto às pessoas que apoiamos e só em conjunto o poderemos fazer. 

5.4. Rendimento Social de Inserção (RSI) 

Caraterização da Resposta Social 

O Rendimento Social de Inserção é uma medida que garante um rendimento que permite a satisfação das 

necessidades mínimas para quem não tem recursos. Atribui uma prestação que se constitui num direito 

provisório, que exige por parte de quem beneficia desta medida uma atitude de responsabilização e o 

direito de tomar uma participação ativa nas decisões da sua vida, através da delineação de um conjunto de 

ações expressas no contrato de inserção. Para além disso, cria condições para uma inserção social e 

profissional. O Protocolo da Santa Casa da Misericórdia de Santarem é para o acompanhamento de 185 

agregados familiares. 

A equipa faz atendimentos semanalmente, às Freguesias Urbanas de São Nicolau (quinta-feira das 9h30 às 

12h30) e São Salvador (sexta-feira das 9h30 às 12h30) e às Freguesias Rurais de Almoster, Póvoa da Isenta e 

Vale de Santarém (terça -feira das 09h30 às 12h30).  

A distribuição do atendimento é feita por técnica e por freguesia, estando as freguesias rurais a cargo da 

mesma técnica, dado que, a soma do número de processos dessas três freguesias é o mesmo que os 

correspondentes a cada uma das freguesias urbanas.  

No ano de 2018 não se verificaram alterações à legislação aplicável à medida, mantendo-se em vigor o 

Decreto-lei nº 90/2017 de 28 de Julho, aprovado no ano transato.  

A equipa protocolada de RSI é constituída por 1 Assistente Social, 1 Educador Social, 1 Psicólogo e 3 

Ajudantes Familiares. 
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É responsabilidade das Ajudantes Familiares, o apoio à equipa técnica na realização de visitas domiciliárias, 

das quais se realizaram 93 visitas ao longo do ano 2018, organização e arquivamento de processos, apoio 

na organização e distribuição mensal de cabazes de alimentos provenientes do Banco Alimentar, 9 

distribuições ao longo de todo o ano, e organização e desenvolvimento dos ateliers ocupacionais para os 

beneficiários, 190 sessões realizadas.  

Integram beneficiários que pela sua idade, baixa escolaridade e/ou baixas competências pessoais e sociais 

têm dificuldade na inserção em mercado de trabalho, mas que podem aprender e/ou ensinar alguma 

“arte”.  

Os grupos são organizados por género e comportam até ao máximo de 8 elementos. Realizam-se de 

segunda-feira a quinta-feira nas instalações da SCMS, ao longo do ano passaram pelo espaço do atelier 58 

beneficiários de ambos os géneros e de diferentes faixas etárias.  

Estas atividades têm-se verificado cada vez mais importantes no acompanhamento e estabelecimento de 

relações de proximidade e confiança com os beneficiários. São também uma mais-valia para a instituição, 

dado que todos os envolvidos pela medida RSI criam produtos sustentáveis para utilização interna e 

externa. Ao longo do ano 2018 a equipa marcou presença numa exposição externa organizada em parceria 

com a EAPN- Rede Europeia Anti Pobreza e em 4 atividades internas.  

É importante referir que estas atividades desenvolvidas pela equipa multidisciplinar são um aspeto 

diferenciador, uma vez que as outras equipas do concelho não desenvolvem atividades semelhantes.  

Caraterização dos Clientes/Utentes  

A medida consiste numa prestação pecuniária incluída no Subsistema de Solidariedade, no âmbito do 

Sistema de Proteção Social de Cidadania, que obriga à definição de um Programa de Inserção, elaboração e 

assinatura de um Contrato de Inserção.  

Este contrato de inserção é um elemento determinante para a caracterização dos beneficiários que são 

acompanhados pela nossa equipa, uma vez que as ações negociadas vão ser estabelecidas de acordo com o 

diagnóstico familiar realizado numa 1ª fase. O Contrato de inserção é também o núcleo da prática e da 

estratégia de empoderamento, que define o projeto de vida e deverá promover a autonomização do 

beneficiário. A contratualização promove a responsabilidade dos beneficiários na construção e 

cumprimento do seu projeto de inserção. Efetivamente é na relação de proximidade e nas potencialidades 

do beneficiário que reside o ponto de partida para uma prática efetiva e todo acompanhamento realizado 

ao individuo/família. 
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Seguidamente, apresentamos a tabela nº 1 que exemplifica o número de beneficiários integrados 

socialmente e profissionalmente pelas diferentes áreas de inserção.  

Numa observação mais detalhada da tabela, podemos referir que maioritariamente os beneficiários 

cumpriram o plano pessoal de formação, tendo estado integrados em formações de longa e/ou média 

duração e em formações modulares. Outro dado importante foi a integração em Contrato Emprego 

Inserção+, apesar de pouco representativo no universo de famílias em acompanhamento, podemos referir 

que foram casos de sucesso, tendo permitido aos beneficiários superar questões relacionadas com 

desemprego de longa duração, promovendo novos hábitos e competências profissionais.   

Integração em CEI+ 
Inserção profissional/contrato 

de trabalho 
Inserção em formação 

profissional 

Outras formas: (EX, ASU, 
trabalhadores 

independentes…) 
Total 

6 16 63 9 94 

Tabela 24 – Número de beneficiários cumpriram o plano pessoal de formação e com contrato de emprego 

Um outro dado importante que nos ajuda a caracterizar a população é determinado pela área geográfica ao 

nível da intervenção social, no gráfico circular verificamos a distribuição dos agregados familiares pelas suas 

freguesias: 

 
Gráfico 92 – Área geográfica 

Apresentam uma maior densidade nas freguesias urbanas, prevalecendo à data um maior número de 

agregados familiares em acompanhamento na freguesia de São Nicolau.  

Por fim, salientar que a intervenção junto destes agregados familiares, realiza-se cada vez mais numa 

perspetiva de interdisciplinaridade, em que há a conjugação de diferentes técnicos e instituições que são 

representativas dos apoios sociais, o que se traduz no estabelecimento de parcerias com instituições da 

comunidade que sejam capazes de fornecer o suporte necessário para estes beneficiários.  

Outro dado importante que comporta o acompanhamento geral feito a todos os agregados familiares, 

prende-se com o número de atendimentos realizados ao longo do ano pelos três elementos da equipa 

técnica, 332 atendimentos.   
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6. Saúde 

6.1. Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção 

Caraterização da Resposta Social 

Definição 

A Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção, denominada por Hospital de Jesus 

Cristo é uma resposta social e de saúde para pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes 

níveis de dependência e graus de complexidade, que não reúnam condições para serem cuidadas em casa 

ou na instituição ou estabelecimento onde residem. Presta apoio social e cuidados de saúde de 

manutenção que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto 

e a qualidade de vida.  

Acordo de Cooperação 

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção (UCCILDM) –“Hospital de 

Jesus Cristo”, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém é um estabelecimento integrado na Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (REDE) e exerce a sua atividade em articulação com os 

outros serviços, sectores e organismos que integram a Rede, no âmbito do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 

de Junho, e do Acordo estabelecido e assinado em 27 de Maio de 2011, com a Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS) e o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém (CDSS).  

Capacidade total da Resposta Social 

A UCCLDM tem capacidade total para 21 utentes.  

Horário de Funcionamento 

A Unidade funciona em regime contínuo 24 horas por dia, todo o ano.   

Equipa de Trabalho 

Relativamente à equipa de trabalho, a UCC - Hospital de Jesus Cristo conta com uma equipa multidisciplinar 

com os seguintes profissionais:  

 1 Diretora Técnica, acumula funções de Assistente Social;  

  1 Médico (especialista em medicina interna);  

 1 Médico (especialista em medicina física e de reabilitação, disponível por “chamada”);  

 7 Enfermeiros;  

  1 Terapeuta Ocupacional (TO);  

  1 Fisioterapeuta (FT);  

 8 Auxiliares de Ação Médica (AAM);  
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 1 Técnica de Nutrição e Dietética (TND 

 1 Psicóloga 

 

Serviços Prestados 

Os profissionais têm como objetivo assegurar os seguintes serviços:  

 Atividades de manutenção e de estimulação motora e cognitiva;  

 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. 

Caraterização dos Clientes/Utentes  

Em 2018, a UCCLDM admitiu 29 utentes, sendo que no início do ano se encontravam em internamento 20 

utentes, pelo que serão analisados ao longo deste relatório 49 utentes e todo o seu processo de 

internamento.  

 
Gráfico 93 - Admissões 

As admissões foram realizadas ao longo do ano, uma vez que o internamento é de carater temporário e é 

expectável que os utentes tenham alta da Unidade após um período superior a 90 dias, para utentes de 

longa duração e manutenção e até 30 dias, para utentes internados com o objetivo de descanso do 

cuidador principal. 
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Na sua maioria, o número de admissões por mês no ano de 2018, foi muito homogéneo, com uma média 

de 3 admissões/mês, ao contrario do ano anterior que se destacou o mês de Julho com um maior número 

de admissões (6). Comparativamente a 2017, nos meses de verão ocorreram menos admissões, pois as 

admissões estão dependentes das altas e nestes meses também ocorreram menos altas. 

Este resultado reflete que o trabalho desenvolvido pela equipa ao longo do ano, ao nível de 

admissões/altas e avaliações periódicas também foi constante. 

 
Gráfico 94 – Número de Utentes por Tipologia 

A média de utentes internados na tipologia de descanso do cuidador manteve-se em 1 utente/mês, sendo 

que entre Maio e Agosto, ocorreram apenas 2 internamentos para descanso do cuidador. Possivelmente 

este resultado pode refletir, o número acrescido de necessidades de internamento para longa duração e 

manutenção.  

O número de internamentos tanto de descanso do cuidador como de longa duração foi também 

homogéneo ao longo do ano, sendo o primeiro ano em que o número de internamentos de longa duração, 

são equiparados aos de descanso do cuidador. 

 

Gráfico 95 – Proveniência  

Relativamente à proveniência: 28% vieram do domicílio e 28% de hospitais de agudos, identificando-se um 

aumento bastante significativo do número de utentes provenientes do hospital (10%). Este aumento tem 
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impacto não só nas rotinas diárias, pois estes doentes são habitualmente totalmente dependentes de 

terceiros para a realização das AVD´s, como também nos custos associados à prestação de cuidados, mais 

especificamente no âmbito das medidas de controlo de infeção.  

Os utentes provenientes das UMDR (22%), foram transferidos por necessitarem de continuar o processo de 

reabilitação ou por serem unicamente “casos sociais “e por estes motivos, foram transferidos para Longa 

Duração, de modo a terem mais tempo para sua recuperação e/ou preparação da alta.  

Os restantes locais de proveniência dos utentes, não têm um número significativo para serem descritos 

neste contexto.  

Caraterização Social  

 
Gráfico 96 - Faixa Etária 

A faixa etária que prevalece nos utentes admitidos em 2018 na Unidade é entre 86-90 anos, seguida dos 

76-80 anos. Apesar da percentagem de pessoas com idade inferior a 70 anos ser relevante ao nível de 

gestão de recursos e planeamento de alta, o maior número de utentes dependentes, continua a centralizar-

se na população mais envelhecida. Estes valores refletem a realidade do nosso país, no que diz respeito ao 

aumento da esperança média de vida, da diminuição da mortalidade e consequentemente o aumento do 

envelhecimento da população em Portugal e da prevalência de doenças crónicas nas pessoas mais velhas.  

Ao contrário do ano anterior, predomina o sexo feminino, verificando-se que os homens necessitam de 

cuidados de saúde e sociais mais cedo ao passo que as mulheres tornam-se dependentes de terceiros mais 

tarde. É importante referir também que, aumentou significativamente o número de mulheres com (+) de 

90 anos, em relação ao ano anterior.  

 
Gráfico 97 - Estado Civil por Género 
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Relativamente ao estado civil, verifica-se que 20 dos utentes são casados, seguidos dos viúvos (15), os 

solteiros (10) e os restantes 4 são divorciados.  

A maioria dos homens são casados e a maioria das mulheres são viúvas. Estes dados têm-se mantido ao 

longo dos 6 anos de funcionamento da Unidade.  

 
Gráfico 98 - Cuidador Informal 

À semelhança do ano anterior, no que diz respeito aos cuidadores informais, verifica-se que os cuidadores 

com maior incidência são as filhas e os cônjuges. Os filhos também assumem este papel, mas em número 

mais reduzido. São também cuidadores, os irmãos, as sobrinhas, as noras, os pais, o amigo, o afilhado, ou o 

próprio.  

 
Gráfico 99 – Tempo de Permanência 

Em relação ao tempo de permanência, a maioria esteve internado entre 0-30 dias para descanso do 

cuidador, mantendo-se os valores de 2017.  

Este ano verificou-se um aumento de internamentos entre 101-300 dias, as pessoas com maior número de 

dias de internamento em 2017, que aguardavam vaga em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, em 

IPSS ou através de vagas protocoladas com a Segurança Social, conseguiram a sua integração em 2018, pois 

verificou-se um aumento significativo destas vagas. 
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Gráfico 100 - Zona de Residência, por Concelho 

 
Gráfico 101 - ECL 

O gráfico referente à ECL de Origem revela que a grande maioria dos utentes admitidos na Unidade em 

2018, são da zona de Santarém (ECL Lezíria), destacando-se também a Amadora (ECL Amadora), como a 

segunda zona de residência dos utentes desta Unidade.  

Constata-se também uma diversidade de concelhos de origem, destacando-se Cartaxo, Coruche, Almeirim, 

e Alpiarça, mas todos pertencentes à região de Lisboa e Vale do Tejo. Analisando a zona de residência, 

verifica-se um aumento do número de pessoas residentes fora do distrito de Santarém, mais 

especificamente na zona da Amadora, sendo este ponto um grande constrangimento ao nível do 

planeamento da alta, do acompanhamento das famílias e da limitação/dificuldade das famílias/amigos em 

visitar os utentes.  

 
Gráfico 102 - Pensões 
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Relativamente aos valores das pensões, é visível que, á semelhança do ano anterior, a maioria dos utentes 

não recebe uma pensão acima dos 600€, concentrando-se assim em maior número o intervalo 401-600€. 

Verifica-se um aumento do número de pessoas com pensões entre os 0€ - 200€ e com pensões acima dos 

800€.  

O baixo valor das pensões condiciona o destino após a alta, como se pode verificar nos gráficos em baixo 

apresentados. Os valores que os utentes recebem, não supre o valor pedido pelas ERPI`s, fazendo com que 

os utentes sem residência própria ou sem rede de apoio informal e que necessitam de integrar uma ERPI, 

especialmente em vagas cativas da Segurança Social, não possam ter alta da Unidade, comprometendo 

assim as altas da UCC. 

Altas 

 
Gráfico 103 - Motivo da Alta 

 
Gráfico 104 - Destino Pós-Alta 

No decorrer do ano de 2018 tiveram alta da Unidade 31 doentes, mantendo-se a média dos últimos anos. O 

motivo de saída com mais peso, habitualmente é atingiu os objetivos – descanso do cuidador (42%), pois no 

início do processo de integração do utente na RNCCI, fica estipulado que o internamento é de 30 dias e no 

momento da admissão a data da alta fica sempre marcada, pois são internamentos em que o objetivo 

principal é o descanso do cuidador principal e não a reabilitação/manutenção do estado geral do doente.  

A segunda razão de saída foi atingiu os objetivos – recuperação e/ou estabilização do quadro clínico, com 

30%. Este motivo de saída teve um aumento de 18% em relação a 2017, uma vez que verificou-se um 
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aumento considerável de vagas cativas da Segurança Social e uma percentagem significativa de utentes que 

aguardavam esta vaga, foram colocados, especialmente na zona de Santarém. Por este motivo o destino 

após a alta ERPI (vaga cativa Segurança Social), também teve um aumento de 7% em relação a 2017. O 

terceiro motivo de alta foi a agudização com 16% e consequentemente o destino após a alta o hospital com 

19%. Estes fatores também sofreram um ligeiro aumento, estando relacionados com o aumento da 

proveniência (hospital), pois estes doentes são normalmente mais instáveis do ponto de vista clínico e 

sofrem agudizações frequentes. As restantes altas tiveram como motivo, em 10% óbitos, não sendo um 

valor significativo para análise, uma vez que diminui em comparação com 2017.  

O destino, após a alta que apresenta maior percentagem é o domicílio do próprio utente (45%), uma vez 

que coincide com os doentes que foram internados para descanso do cuidador. Segue-se a ERPI (vaga 

cativa da Segurança Social) com 13% e o hospital com 19%, pelas razões acima descritas.  

Estes dados demonstram que cerca de 40% dos doentes internados da Unidade em 2018 têm como 

cuidador principal, um familiar próximo, pois a maioria dos destinos após a alta continuam a ser os próprios 

domicílios. Demonstram também que continuamos com necessidades ao nível de resposta social ERPI em 

vagas cativas da Segurança Social, pois continuamos com cerca de 33% de utentes a aguardar esta 

resposta, sendo que nas zonas do Cartaxo e Amadora não têm surgido vagas nos últimos 2 anos. 

Diagnóstico médico principal à entrada 

Tabela 25 - Diagnóstico médico principal à entrada 

Pela análise da tabela podemos concluir que os 49 utentes que estiveram internados na nossa Unidade no 

ano de 2018 apresentaram uma variedade de patologias, perfazendo o total de 19 diagnósticos médicos 

diferentes, menos um que no ano anterior. Vinte e cinco utentes apresentavam como diagnóstico médico à 

Diagnóstico médico principal à entrada Nº de utentes com o diagnóstico 

Efeitos tardios de doenças vasculares cerebrais 25 

Degenerações cerebrais 5 

Insuficiência cardíaca 2 

Efeitos tardios de lesões traumáticas osteomuscularees e do tecido conjuntivo 2 

Transtornos mentais não psicóticos 1 

Neoplasia maligna da mama 1 

Enfarte antigo do miocárdio 1 

Psicose esquizofrénica 1 

Diabetes Mellitus 1 

Efeitos tardios de lesões do sistema nervoso 1 

Insuficiência renal crónica 1 

Afecções do cérebro 1 

Hemorragia intracraneana 1 

Doença de Parkinson 1 

Doenças do pulmão 1 

Encefalite, mielite e encefalomielite 1 

Fraturas múltiplas atingindo o crânio ou a face com outros ossos 1 

Neoplasia maligna a bexiga 1 

Atraso específico do desenvolvimento 1 
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entrada, efeitos tardios de doença vascular cerebral (em conformidade com o que vem acontecendo nos 

últimos anos), logo seguido de degenerações cerebrais com 5 utentes, uma diminuição significativa (50%) 

em relação ao ano anterior que tínhamos tido 10 utentes. Em terceiro lugar posicionam-se a insuficiência 

cardíaca e Efeitos tardios de lesões traumáticas osteomuscularees e do tecido conjuntivo ambos com 2 

utentes. Tendo nós uma Unidade com a tipologia de Longa Duração, podemos referir que estes números 

refletem que os critérios de admissão estão a ser, na sua maioria, respeitados. Por outro lado existiram 15 

diagnósticos médicos que só foram atribuídos, cada um deles, a um utente. 

Nível de dependência 

No ano de 2018, foi aplicado a 100% dos utentes a escala de Barthel modificada. Após a análise dos dados, 

podemos verificar que, dos 49 utentes que passaram pela unidade, 51% apresentaram Dependência Total, 

23% apresentaram Dependência Severa, 18% apresentaram Dependência moderada, 8% apresentaram 

Dependência leve e não estiveram internados utentes considerados independentes. 

 
Gráfico 105 - Grau de Dependência 

Comparativamente com o ano transato, ocorreu um aumento dos níveis de dependência. Este facto, no 

entanto, não dependeu da unidade, visto não determos controlo sobre a lista de utentes a admitir. 

Integridade cutânea 

A integridade cutânea mantida está dependente de fatores externos e internos. Os fatores internos passam 

pelo equilíbrio metabólico do utente, das suas patologias base, do seu estado nutricional e hídrico e das 

características da pele. Os fatores externos estão relacionados com os cuidados prestados e todo o 

ambiente envolvente do utente. Quando se menciona “alteração da integridade cutânea”, referimo-nos a 

todas as lesões existentes nos utentes, desde uma ferida traumática a uma úlcera de pressão. Qualquer 

lesão é foco de preocupação e atenção por parte dos profissionais. 

Em 2018, nos 49 utentes admitidos na unidade, foram contabilizadas 21 feridas. O gráfico seguinte 

apresenta a origem das feridas contabilizadas. 

51%

23%

18%
8%

0%

Dependência total Dependência severa Dependência moderada

Dependência leve Independente

Grau de Dependência 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 129 de 153 

01 22/03/2019 
 

 
Gráfico 106 - Origem das feridas 

De acordo com o gráfico podemos constatar que 33% das feridas tiveram origem na Unidade,38% 

provieram do hospital de origem e 29% provieram do domicílio. 

Para melhor análise da integridade cutânea é importante perceber o tipo de feridas referidas, assim, e de 

acordo com o gráfico abaixo, pode-se verificar que 33% corresponde a Úlceras de pressão e 52 % a feridas 

traumáticas, as restantes diluem-se em feridas cirúrgicas e feridas de etiologia desconhecida. 

 
Gráfico 107 - Tipos de Feridas 

Analisando mais detalhadamente o que ocorreu especificamente na Unidade, e de acordo com o seguinte 

gráfico: 

 
Gráfico 108 - Tipos de feridas com origem na unidade 
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Pode constatar-se que a totalidade das feridas registadas, foram traumáticas. É importante afirmar que não 

existiram úlceras de pressão com início na unidade.  

É importante perceber a capacidade da unidade de cicatrizar feridas, assim é revelante analisar a taxa de 

cicatrização. O gráfico abaixo reflete a taxa de cicatrização de feridas na unidade.  

 
Gráfico 109 - Cicatrização de Feridas 

Assim, em relação às feridas existentes, foram cicatrizadas 62% das mesmas e 14% ainda se encontram em 

tratamento, com boa evolução cicatricial. Dos 24% de feridas não cicatrizadas 40% ocorreram por óbito dos 

utentes e 60% por alta.  

Infeções 

Em 49 utentes, que passaram pela unidade no ano de 2018, foram diagnosticadas 47 infeções, sendo elas 

40% urinárias, 51% respiratórias e 9% da pele, tal como demonstra o seguinte gráfico. 

 
Gráfico 110 - Incidência de Infeções 

Numa população de 49 utentes ocorreram 47 infeções, dando uma média de 0,96 infeções por utente. No 

entanto este valor não se pode traduzir de forma literal, pois dos 49 utentes, apenas 26 utentes 

manifestaram sinais e sintomas, tendo sido realizado diagnóstico de infeção. Em várias situações, o mesmo 

utente apresentou uma ou mais que uma infeção, ou apresentou recidivas da mesma infeção. Esta situação 

poderá ser devida à existência de cada vez maior número de bactérias multirresistentes. É por isso, cada 

vez mais importante a existência de um controlo de infeção mais exigente. Ou seja, terá que se manter a 

sensibilização de todos os funcionários para a extrema importância da troca de luvas e aventais no contacto 
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com os utentes, bem como a troca destes entre utentes. Nunca esquecendo a lavagem e desinfeção 

assética das mãos. Esta sensibilização passa também pela instrução dos familiares e visitas dos utentes, 

para cumprirem e perceberam a importância da etiqueta respiratória. 

Necessidades de produtos de apoio para a alimentação 

 
Gráfico 111 - Número de utentes que usaram produtos de apoio na alimentação - 2018 

De forma a contribuir para a maximização da independência dos utentes na alimentação foram 

introduzidos produtos de apoio, depois de se avaliar a capacidade do utente para tal, a sua adaptação ao 

produto, bem como a sua vontade em usá-los. Assim, pela análise do gráfico verificamos que Janeiro, 

Fevereiro, Março, Abril e Agosto foram os meses onde existiram mais utentes a utilizar os referidos 

produtos de apoio, num total de 3 em 21 possíveis. Os utentes que foram entrando não necessitavam de 

usar produtos de apoio. Destaca-se uma diminuição no uso dos mesmos, no último trimestre, pelo fato de 

terem surgido complicações no estado de saúde, passando a fazer alimentação por SNG ou dada 

exclusivamente por enfermeiros. Contudo é de referir que à noite, uma vez que jantam no leito, ao 

contrário do almoço que é na sala de convívio, nenhum utente usa produtos de apoio. Salientámos que 

chegámos ao último mês do ano com metade dos utentes a realizar alimentação por SNG ou PEG.   

Dos existentes para a alimentação foram utilizados 

um – o rebordo de prato, em conformidade com o 

ano anterior. Não deixa de ser importante mencionar 

que houve utentes em que se avaliou a necessidade de produtos de apoio para a alimentação mas que 

depois acabaram por não o utilizar, ou porque não se adaptaram a ele ou porque, na prática, não 

demonstraram capacidades físicas ou cognitivas para os usar. É importante salientar que em alguns casos 

houve necessidade de substituir o prato da sopa por um copo ou chávena e o copo normal por um com 

tetina. Quase todos os utentes usam babete com bolsa para resíduos. 
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Estava previsto no plano de atividades de 2018, a aplicação dos questionários de avaliação de satisfação 

aos utentes, no momento da alta e ao longo do internamento, assim foram inquiridos 10 utentes, para 

avaliar a sua satisfação em relação ao serviço. Importa referir que as restantes pessoas que não 

responderam, a maioria foi por não ter capacidade cognitiva para tal, outros perderam a vaga por 

agudização e outros faleceram. Identificou-se a necessidade de quantificar as razões pelas quais os utentes 

não respondem ao questionário, pois o número de respostas habituais é bastante reduzido em relação ao 

número de utentes em análise, pelo que no ano de 2019, vão ser quantificadas estas razões. 

No que diz respeito à admissão, as opiniões dividem-se entre muito bom (4) e bom (3). Em relação às 

instalações, as opiniões também se dividem entre o bom e o muito bom.  

Os serviços prestados também foram considerados muito bons e bons, ressalvando principal destaque para 

os cuidados de reabilitação e promoção da autonomia, que foram considerados os melhores.  

A alimentação, nomeadamente a confecção, quantidade e diversidade, de uma forma geral são boas.  

Relativamente à equipa de profissionais as opiniões também se dividem entre o muito bom e o bom, com 

principal destaque para a terapeuta ocupacional e a assistente social.  

O horário de visitas é considerado bom.  

A informação sobre o estado de saúde, prestada no momento da admissão, ao longo do internamento e no 

momento da alta, diminuiu ligeiramente, sendo considerada boa e aceitável. Contudo no momento da 

admissão, os utentes, na sua maioria, referem que a informação prestada foi má, o que pode estar 

relacionado com vários fatores, tais como, não ouvirem bem, a informação não ser explicada 

exclusivamente para os mesmos e realizarem este questionário muito tempo depois, do momento da 

admissão. Contudo, este ponto vai ser trabalhado no próximo ano. 

A maioria dos utentes considerou que a Unidade contribuiu para a sua recuperação. Em relação ao que 

esperavam sobre a Unidade, as opiniões são distintas, mas a maioria considera que é melhor e/ou igual ao 

que esperava. 

A avaliação global é na sua maioria muito boa e boa e todos os utentes, recomendariam esta Unidade a um 

familiar e/ou amigo. 

Comparativamente ao ano de 2017, as avaliações mantêm-se nos mesmos valores e não se verifica 

alterações significativas de análise.  

Comentários e sugestões adicionais:  

 “Tenho pena de não estar mais tempo, gostei muito de estar cá.” 

 “Gostaria de ficar mais um tempo, pelo menos mais um mês.” 
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 “Vou ter saudades.” 

 “Gostava que o horário das visitas fosse alargado, acabam muito cedo.” 

Avaliação da Satisfação dos Cuidadores Informais/Representante Legal: 

Os cuidadores informais/ representantes legais também foram inquiridos sobre a sua satisfação com os 

serviços prestados pela equipa da Unidade, num total de 11 pessoas. O número de inquiridos é inferior ao 

número de utentes com alta (31), pois os questionários não foram aplicados aos cuidadores que no 

momento da alta não compareceram na Unidade, a alguns cuidadores de utentes que faleceram e que 

perderam a vaga por agudização clínica e aos cuidadores dos doentes internados, por um período inferior a 

15 dias, uma vez que a primeira semana é para avaliação do estado geral do utente e sua integração na 

Unidade e a segunda semana é para iniciar os planos individuais de cuidados, pelo que, a equipa considera 

que só após a terceira semana existe informações suficientes sobre a prestação de cuidados, passíveis de 

serem avaliadas. Contudo também se identifica a necessidade de quantificar as razões das não respostas 

aos questionários, situação a melhorar em 2019. 

O atendimento foi considerado muito bom, assim como o acolhimento e a integração do utente e do seu 

familiar.  

Quanto às atividades e funcionamento da Unidade, foram também consideradas muito boas e boas, com 

mais destaque para horário de visitas, das informações prestadas sobre o estado de saúde do utente, na 

resolução de problemas, nas condições físicas das instalações, identificadas na sua maioria como muito 

boas.   

Identificamos a necessidade de melhorar o envolvimento dos familiares nas atividades da Unidade e na 

participação no plano individual de cuidados do utente. Esta situação pode estar relacionada, com o facto 

de a maioria das pessoas que responderam ao questionário, serem cuidadores de utentes que estiveram 

internados com o objetivo de descanso do cuidador, cujo internamento é de 30 dias e muitas das vezes não 

decorrem atividades, nas quais os cuidadores possam participar.  

A prestação de serviços foi considerada muito boa, bem como a atitude dos profissionais, contudo os 

cuidados de reabilitação, nomeadamente de fisioterapia, continuam a ser os mais desconhecidos para os 

cuidadores, sendo um procedimento que continua a necessitar de ser trabalhado em 2019.  

Reclamações, Sugestões e Elogios 

No momento da avaliação, alguns utentes e alguns familiares descreveram elogios, sugestões e 

reclamações de melhoria, os quais serão transcritos de seguida: 

Reclamações: 
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Não se registaram reclamações. 

Sugestões: 

 “Gostava que o horário das visitas fosse alargado, acabam muito cedo.” 

 “O meu marido esteve internado nesta Unidade para descanso do cuidador, num período que não 

pode exceder os 30 dias. A data da sua alta coincidiu com a vaga de calor que está a afetar todo o 

país, estando o distrito de Santarém em alerta vermelho e mesmo assi o meu marido teve de ter 

alta, ficando exposto a temperaturas extremamente altas, sujeito a ter uma descompensação 

devido ao seu estado de saúde, bastante débil. Pelo que, perante estas situações sugiro que seja 

possível prolongar o internamento por um curto período de tempo de forma, a que, o utente saia 

em segurança.”  

Elogios: 

Familiares: 

 “A recomendar em futuros internamentos.” 

 “Gostava que ela voltasse para aqui.” 

 “Gostei muito de todo o tempo em que a minha mãe esteve nesta Unidade.” 

Utentes: 

 “Tenho pena de não estar mais tempo, gostei muito de estar cá.” 

 “Gostaria de ficar mais um tempo, pelo menos mais um mês.” 

 “Vou ter saudades.” 

Analisando a exposição apresentada, cabe-nos refletir sobre a mesma.  

Relativamente à sugestão apresentada, “Gostava que o horário das visitas fosse alargado, acabam muito 

cedo.”, no último ano não houve qualquer restrição de visitas, apesar de alguns familiares necessitarem de 

maior flexibilidade neste horário, a mesma tem sido cumprida. 

A questão da alta em momento de alerta vermelho para temperaturas extremas de calor, foi apresentada à 

ECL, uma vez que o prolongamento do internamento e alteração da data da alta para doentes internados 

para descanso do cuidador, não depende da equipa desta Unidade. 

Os elogios apresentados são, mais uma vez, um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipa e 

uma motivação para a melhoria contínua.  

Participação em Atividades  
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Em 2018, a nossa intervenção passou também pela concretização de dinâmicas de grupo, algumas inseridas 

na área do lazer/animação cultural, outras na de estimulação de capacidades cognitivas e/ou 

neuromotoras, envolvendo os diversos utentes e sempre que possível a sua articulação com utentes de 

outras respostas sociais, para continuar a proporcionar-lhes uma participação social, momentos de 

convívio, partilha e bem-estar. A Terapeuta Ocupacional foi a técnica responsável por definir o plano destas 

atividades em conjunto com as técnicas de outras respostas sociais. Nas dinâmicas de comemoração de 

dias festivos, principalmente, os familiares que se encontravam em visita, eram convidados a participar, 

convite que foi sempre bem recebido.  

Este tipo de atividades também se revela uma mais-valia para a melhoria da qualidade de vida dos utentes 

que, na sua maioria integraram a Unidade, não pelo declínio de capacidades proveniente de um 

envelhecimento normal, mas sim por perda de capacidades motivadas por uma situação patológica. 

De uma forma geral, os utentes participaram em todas as atividades, embora muitas das vezes fosse 

necessário motivá-los e incentivá-los nesse sentido, pois por iniciativa própria não o faziam, o que tornou o 

trabalho mais difícil e exigiu mais cuidado e tempo. O grau de dependência física e mental em que se 

encontravam, foi muitas das vezes a justificação para não se sentirem motivados e não terem a tal 

capacidade física ou mental para participar nas atividades, mesmo quando estas são devidamente 

adaptadas e graduadas, fazendo com que existissem atividades mais participadas ativamente do que 

outras. Outro fator preponderante é o facto de muitas vezes, serem planeadas atividades nas quais estava 

previsto a participação de um determinado número de utentes, e nos dias que a antecedem ou mesmo no 

próprio dia sofrem uma intercorrência no seu quadro clínico, não sendo possível a sua participação, sendo 

esta situação um constrangimento para a planificação das mesmas. 

Sempre que uma dinâmica era realizada e coincidia com o horário da fisioterapia de um determinado 

utente que depois de avaliado beneficiaria da participação, era articulado com o Terapeuta, de modo a 

tornar a situação possível. 

Quando as atividades eram realizadas no exterior conversava-se com a equipa de enfermagem e/ou 

médico de forma a percebermos se estariam ou não em condições de participar, pelo facto de este poder 

ser um fator promotor de instabilidade no estado clínico. 

Contudo, não se pode deixar de referir que apesar de conseguirmos uma boa participação dos utentes, e de 

dispormos de uma sala ampla que permite juntar um número considerável dos mesmos, que na sua 

maioria estão em cadeira de rodas ou cadeirão ocupando mais espaço, existe um senão que aqui deve ser 

exposto relacionado com as condições ambientais, que diariamente são combatidas e tentadas ultrapassar 

com a ajuda de toda a equipa. Assim, o maior constrangimento registado prende-se com o espaço físico. 

Todas as atividades são desenvolvidas na sala, que funciona ao mesmo tempo como sala de estar, sala de 
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convívio, sala de refeições com copa integrada e sala da Terapia Ocupacional, “obrigando” quem não quer 

participar a ficar no mesmo espaço. Como também é a sala onde se recebem as visitas, geram-se conversas 

paralelas, provocando estímulos externos de que também é exemplo o barulho proveniente da copa, quer 

do trabalho das auxiliares, quer dos eletrodomésticos que têm de utilizar, pois por mais que se tente 

conciliar horários, existem alguns em que é inevitável a sua realização conjunta, acabando por interferirem 

na dinâmica e desempenho dos utentes nas atividades, pela quantidade exagerada e desproporcionada de 

estímulos.  

Paralelamente a isto temos de considerar o número notável de utentes com diagnóstico de demência que 

têm sido admitidos, que muitas das vezes aparece como diagnóstico secundário. Esta é uma patologia que 

arrasta consigo uma série de alterações nas funções cognitivas e comportamentais, sendo fácil perceber 

que muitos estímulos não proporcionam um ambiente adequado para estas Pessoas. 

De seguida segue uma tabela onde são referidas as dinâmicas de grupo inter-respostas sociais, realizadas 

ao longo de 2018, onde constam os dados de participação dos utentes da UCC. 

Mês Atividades N.º de Participantes 
Média da Avaliação da 
Satisfação da Atividade 

Janeiro 
Cantar as Janeiras   8 Satisfeito 

Campeonato de dominó 6 Satisfeito 

Fevereiro 
 

Campeonato de dominó 4 Satisfeito  

Comemoração do Carnaval- desfile de mascarados temático + música 10 Satisfeito  

Leitura criativa 8 Satisfeito 

Março 

Primavera - Representação teatral  8 Satisfeito  

Mala de estórias 9 Satisfeito  

Eucaristia da Páscoa 4 Muito satisfeito 

Maio 
 

Recitação  do terço 5 Satisfeito 

Eucaristia pelo Aniversário da SCMS 2 Satisfeito 

Leitura criativa 9 Satisfeito 

Festa da Amizade 5 Muito satisfeito 

Junho 
Comemoração do aniversário da UCCLDM 12 Muito satisfeito 

Mala de estórias 8 Muito satisfeito  

Julho 

Passeio ao jardim da liberdade e mercado municipal 5 Muito satisfeitos 

Comemoração Dia dos Avós 3 Satisfeito  

Festa do Caracol 2 Muito satisfeito 

Sardinhada dos Santos Populares 5 Muito Satisfeito 

Leitura criativa 8 Satisfeito 

Agosto 
Festa de Verão 6 Muito satisfeito 

Leitura criativa 4 Satisfeito 

Setembro Leitura criativa 7 Satisfeito 

Outubro  

Comemoração do dia do Idoso  7 Muito Satisfeito 

Semana da Terapia Ocupacional 7 Satisfeito 

Mala de estórias 7 Satisfeito 

Leitura criativa 5 Satisfeito 

Feira do Outono 6 Satisfeito 

Novembro 

Comemoração do São Martinho  7 Satisfeito 

Leitura criativa 5 Satisfeito 

Campeonato de dominó 3 Satisfeito 

Atuação a Tuna de Enfermagem 7 Satisfeito  

Dezembro  
Leitura criativa 3 Satisfeito 

I Exposição de Presépios e Mercadinho de doces de Natal 2 Muito Satisfeito 
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Festa de Natal 2 Muito Satisfeito 

Missa de Natal + Jantar de Natal  4+11 Muito Satisfeito 

Tabela 26 – Atividades realizadas 

Ao longo do ano de 2018, proporcionamos aos nossos utentes vários momentos de animação/recreação 

através da participação em atividades inter-respostas sociais.  

Houve necessidade de alterar alguns parâmetros, tal como a data ou o local, para bem dos utentes ou por 

necessidade de serviço. Todas estas alterações estão descritas na tabela das actividades institucionais da 

anciania. 

Salienta-se também o facto de se ter realizado actividades não planeadas, uma vez que na altura fazia 

sentido a sua concretização.  

Pela análise da tabela podemos verificar que a média de satisfação nas atividades foi de satisfeito, numa 

escala que completa o muito satisfeito, satisfeito ou insatisfeito. O número de utentes que participaram foi 

sempre o máximo que conseguimos, atendendo à instabilidade clínica que apresentavam. Conclui-se que 

quando as atividades eram realizadas no exterior a média de utentes a participar era muito pequena. 

Integração de voluntários 

Ao longo do ano 2018 voltamos a fazer a integração de novos voluntários e a manutenção de outros, como 

é exemplo, a voluntária da distribuição da comunhão, as voluntárias da leitura criativa e a voluntária da 

recitação do terço, que cumpriram as datas e horários previamente definidos. Esta última tinha iniciado no 

final de 2016 e revelou-se uma mais-valia porque realizou o seu voluntariado ao fim de semana, trazendo 

outra dinâmica a estes dias. Apesar da articulação ser por mail, funcionou bastante bem, cumprindo 

sempre e avisando quando não poderia estar presente. Uma das voluntárias deixou a UCC em Agosto por 

integrar um projeto no Centro de Dia. Outras voluntárias que tinham pedido para dar continuidade ao 

projeto de voluntariado, não cumpriram com as suas responsabilidades no último trimestre do ano, 

acabando por se ter de alterar atividades à última da hora por não comparecerem nem avisarem. Contudo 

acabaram por se revelar uma mais-valia nas atividades de exterior de Verão, uma vez que estamos sempre 

condicionados pelo número de pessoas que disponibilizamos para transportar cadeiras de rodas. Uma 

voluntária por motivos pessoais teve de deixar o voluntariado. 

7. Recursos Humanos 

7.1. Área de Recursos Humanos 

Caraterização do Serviço 

Trabalhadores por conta de outrem 
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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. Realiza atendimento aos trabalhadores da Instituição e ao público em 

geral e disponibiliza apoio técnico e administrativo aos vários (as) serviços/respostas sociais da Instituição 

todas as segundas, quartas e quintas entre as 10h00 e as 17h00, terças entre as 14h00 e as 17h30 e sextas 

entre as 10h00 e as 13h00. 

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.  

Ano Custo Anual Valor Orçamentado 

2018 3.370.072,12 3.375.600,17 

2017 3.369.341,31 3.320.932,31 

2016 3.227.507,18 3.049.021,86 

Quadro 2 - Evolução dos custos com pessoal e valores orçamentados 

A totalidade dos trabalhadores estavam distribuídos por 6 áreas de atividade, sendo que a área da anciania 

ocupava 51% dos trabalhadores, sendo que as  áreas da infância e juventude e os serviços comuns de apoio 

ocupavam respetivamente mais 15% dos trabalhadores. 

 
Gráfico 112 - Distribuição de trabalhadores por área de atividade (ano 2018) 
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Estes trabalhadores estão em média há 13,5 anos na Instituição, sendo que existem 3 trabalhadores com 

mais de 40 anos de antiguidade. 

 
Gráfico 113 - Distribuição de trabalhadores por antiguidade 

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

se que 86% dos profissionais são licenciados e 59% dos operacionais não atingiram o ensino secundário. 

 

Gráfico 114 - Distribuição de trabalhadores por nível de escolaridade 

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.. 
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Gráfico 115 - Distribuição de dias de ausência não remunerada 

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

devidamente consignados na lei do trabalho. 

 

Gráfico 116 - Distribuição de dias de ausência remunerada 

Para além dos 19.326 dias de ausencias, há registo de mais 4060.79 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. 

 
Gráfico 117 - Distribuição de horas de ausência remunerada 

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 

2

58

285

311

9194

502

843

47

1769

1086

3

Assuntos pessoais

Atestados médicos

Baixa assistencia à família

Baixa de seguro

Baixa doença natural

Baixa doença profissional

Baixa gravidez de risco

Faltas injustificadas

Licenças sem vencimento

Parentalidade

Suspensão por castigo

77 1

5148

Casamento Crédito aviso prévio Férias

663,43

754,67

137,76

184,8

1295,94

206,9

267,17

550,12

Amamentação

Apoio familiar

Assuntos escolares

Assuntos pessoais

Consultas

Estatuto trabalhador estudante

Formação externa

Luto



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Edição Data 
Página 141 de 153 

01 22/03/2019 
 

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. 

Os motivos mais comuns para o absentismo, a doença,  os acidentes de trabalho, os problemas pessoais, a 

nessidade de assistencia a um familiar, a falta de motivação e os horários de trabalho.  

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. 

 
Gráfico 118 - Distribuição de processos de recrutamento e seleção por resposta social/serviço 

As vinculações foram efetuadas da seguinte forma: 

 Contratos por tempo indeterminado - 19 ; 

 Contratos a termo incerto - 39; 

 Contratos a termo certo - 3.                                                                                                                                                                                        

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. 
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Gráfico 119 - Distribuição denúncias de contratos de trabalho por motivos de saída. 

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. 

 

Gráfico 120 – taxa de turnover 

Prestadores de Serviços 

No ano de 20118, a Instituição registou 42 prestadores de serviços, sendo que apenas 10 prestaram 

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 de atividades extracurriculares. 

Os demais prestadores prestaram 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€.  

Ano Custo Anual Valor Orçamentado 

2018 49.284,89 25.522,49 
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2017 73.271,03 43.254,68 

2016 74341,36 67.936,60 

Quadro 3 - Evolução dos custos com honorários e valores orçamentados 

7.2. Gabinete Jurídico 

Caraterização 

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 

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 

Caraterização 

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 
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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.  

O ano de 2017 iniciou com a revisão de três documentos enquadradores da atividade formativa certificada 

da Misericórdia de Santarém: Manual de Qualidade da Atividade Formativa 2017-2019, o Projeto Formativo 

2017-2019 e o Regulamento Interno – Funcionamento da Atividade Formativa (1ª edição – 3ª versão). 

Entidade formadora certificada desde 2013, e autónoma na conceção, planeamento e desenvolvimento de 

cursos ajustados à sua realidade institucional desde 2014, 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, pois a continuidade do modelo preconizado não é viável. 

Ações de Formação 

Ações de Formação 

Ano N.º Ações N.º Participantes 

2018 25 162 

Tabela 27 – Número de Ações de Formação 

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% 
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2017 9 8 88,89% 

2018 9 8 88,89% 

Tabela 28 – Número de ações de formação certificada 

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 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. 

Quadro 4 – Candidaturas a projetos 
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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. 

Quadro 5 – Projetos aprovados em anos anteriores 

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. 

Quadro 6 – projetos iniciados/desenvolvidos em 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. 
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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 

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) 
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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. 

Na tabela seguinte podemos verificar os kg de roupa lavada por resposta social/serviço. 

Resposta Social/Serviço 2016 2017 Desvio 2018 Desvio 

SAD 6.217 7.769 + 1.552 8.124 + 355 

Centro de Dia 5.259 4.108 - 1.151 3.830 - 278 

ERPI – Santarém 24.605 21.185 - 3.420 20.519 - 666 

CATEI 13.330 11.850 - 1.480 10.925 - 925 

ERPI – São Domingos 31.516 34.079 + 2.563 36.418 + 2.339 

ERPI – LGD 39.561 37.292 - 2.269 35.017 - 2.275 

Creche “Os Amiguinhos” 2.549 2.628 + 79 2.850 - 222 

Pré-Escolar “Os Amiguinhos” 2.559 2.630 + 71 2.850 + 220 

CATL – Quinta do Boial 293 148 - 145 - - 

CAT 1.º Passo 6.102 5.796 - 306 6.317 + 521 

Lar de Infância e Juventude “Lar dos Rapazes” 4.028 4.086 + 58 2.715 - 1.371 

Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS) 3.561 3.674 + 113 4.731 + 1.057 

Centro de Apoio a Peregrinos 955 2.078 + 1.123 2.318 + 240 

Universidade de Terceira Idade de Santarém (UTIS) 0 0 0 - - 

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração 
e Manutenção 

16.833 15.537 - 1.296 15.442 - 95 

Diversos (Mopas UCC) 1.470 1.703 + 233 1.616 - 87 

Nutrição e Alimentação 42 121 + 79 160 + 39 

Comuns (eventos Mesa Administrativa/Definitório) 156 110 - 46 79 - 31 

Secretaria 0 0 0 0 0 

C.P.C.J 80 0 - 80 0 0 

Total 159.116 154.794 -4883 153.911 883 

Tabela 29 - kg de roupa lavada por resposta social/serviço 

Ações de Melhoria 

Através de ação de formação “Procedimentos de Prevenção e Controlo de Infeção” realizada pela 

Misericórdia, foi adquirido um equipamento e um produto para a desinfeção dos espaços e utensílios 

(cestos, carrinhos de transporte da roupa limpa e da roupa suja) no serviço de lavandaria. 

9. Património 

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

constrangimento. 
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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 

A equipa Multidisciplinar é constituída por: 

 Técnica de Nutrição e Dietética 

 Terapeuta Ocupacional 

 Psicomotricista 

 Fisioterapeuta 

 Enfermeiro 
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 Terapeuta Familiar 

 Assistente Social 

Financiamento: 

O Centro de Recursos é financiado pelos clientes/utentes, através do pagamento da prestação de serviços. 

Os colaboradores têm direito a um desconto de 10% em cada serviço, mediante a apresentação do cartão 

de identificação. 

Horários de Funcionamento: 

De segunda a sexta-feira, entre as 16h00 e as 17h00 (Terapia Ocupacional, Psicomotricidade, Fisioterapia, 

Enfermagem, Terapia Familiar). 

De segunda a sexta-feira, entre as 16h00 e as 18h00 (Nutrição e Dietética). 

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 

Tabela 30 – Serviços requeridos e valor realizado 

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€ 

Tabela 31 – Aluguer de salas 

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. 
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11. Desempenho Face aos Objetivos Planeados 

Monitorização dos Objetivos/ Atividades Definidas em Plano de Atividades 

De acordo com o plano de atividades elaborado para o ano 2018 podemos analisar a taxa de execução dos 

objetivos planeados por resposta social/serviço. 

 

Objetivos Operacionais – Infância e Juventude Objetivos Operacionais – Anciania e Saúde 

  
Objetivos Operacionais – Família e Comunidade Objetivos Operacionais – Saúde 

 
 

Atividades Socioculturais Atividades Institucionais 

  
Recursos Humanos 
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12. 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€ 

12.1. 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. 

12.2. 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; 

12.3. 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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


