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1. Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamentos (PAO) 2021 

 

O Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da Santa Casa da Misericórdia de Santarém tem como 

objetivo planificar em ações os objetivos estratégicos explanados no Plano Estratégico para 2020-

2023, construído à luz das necessidades dos utentes das várias respostas sociais, do contexto 

económico, sociocultural, tecnológico, legislativo, assim como da visão dos colaboradores. 

Este PAO reflete as maiores preocupações da atualidade nas suas variadas vertentes, quer da 

sustentabilidade, da melhoria organizacional, comunicação interna e marketing externo, 

infraestruturas e equipamentos, quer dos recursos humanos na atual situação de pandemia e 

diversidade dos serviços a prestar à Comunidade.  

 

Perante uma crise de valores, da mudança do conceito e dinâmica familiar, do pouco investimento dos 

cidadãos ao nível da cidadania participativa, torna-se difícil disseminar as 14 obras da Misericórdia, 

incutir na sociedade os valores subjacentes a ser “Irmão” sem aludir às vantagens económicas, à sua 

utilidade.  

 

Com uma gestão dos apoios dos Quadro Comunitário em constante atraso para as Instituições Sociais, 

nomeadamente na abertura das candidaturas e respetivos resultados, escassos apoios externos, pouca 

adesão das empresas à responsabilidade social, apoio muito moderado da Segurança Social, este Plano 

de Atividades e Orçamento é encarado como muito ambicioso, mas sem ambição não conseguiremos 

objetivar na eliminação dos problemas sociais na área de atuação, na satisfação das partes 

interessadas/stakeholders, na sustentabilidade da Misericórdia.  

 

A metodologia utilizada para a construção deste PAO foi de partilha, tendo começado com reuniões 

gerais, entre Quadros Superiores e Mesa Administrativa para a construção da Análise SWOT, 

posteriormente, cada direção técnica/responsável por cada serviço reuniu com os colaboradores 

afetos para auscultarem as prioridades, recolherem ideias para colmatar as lacunas mas, também, 

acrescentar inovação e melhoria aos serviços. 

Semanalmente, aquando das reuniões de coordenação/qualidade, foram debatidos os planos de cada 

resposta social/serviço, numa visão conjunta, partilhada em prol da melhoria da construção de maior 

coesão interna, reforçando o trabalho em equipa.  

 

Em suma, este PAO assenta numa reformulação/melhoria da capacidade das infraestruturas de 

Anciania e Saúde, diversidade de serviços a prestar à Comunidade, diminuição dos gastos nas 
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Respostas Sociais, alargamento do leque de parcerias e visibilidade da Misericórdia na sua zona de 

atuação. 

2021 constitui-se como um ano de grande desafio à estabilidade quer financeira, quer laboral, pois o 

impacto da pandemia na Instituição aumentou as vulnerabilidades já existentes, nomeadamente 

devido à sua imprevisibilidade e á forma como afetou os nossos recursos internos, levando a que 

algumas Respostas Sociais alterassem o seu modelo de funcionamento gerando também 

oportunidades de implementação de novos modelos de trabalho que se irão continuar a reproduzir e 

a melhorar no próximo ano. 
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2. Estratégia 

 

� Orientações Estratégicas 

 

Desenvolvidas de acordo com as Catorze Obras de Misericórdia: 

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

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

com paciência; Rogar a Deus pelos vivos e defuntos; 

 

� Sete Obras Corporais – Remir os Cativos; Visitar os presos; Curar os enfermos; Cobrir os nus; 

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

 
 

� Missão 

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

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

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

humana. 

 

� Visão 

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

transnacional. 

 

� Valores 

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

� Justiça; 

� Ética; 

� Solidariedade; 

� Equidade; 

� Qualidade; 
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� Análise SWOT 

 

 

� Eixos Estratégicos 

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

definidas em documento próprio (Plano Estratégico de 2020-2023). 

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

operacional. 

A
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Forças Fraquezas 

� Qualidade nos serviços prestados; 

� Certificação EQUASS Quality Assurance in 
Social Services; no SAD e Centro de Dia; 

� Modelo de Gestão que privilegia trabalho em 
equipa, com definição de estratégias e tomada 
de decisão; 

� Localização geográfica da Instituição; 

� Missão e valores bem definidos; 

� Equipas Multidisciplinares; 

� Colaboradores com resistência à mudança; 

� Elevado absentismo; 

� Elevado nível de rotatividade das equipas; 

� Dificuldade em angariar trabalhadores; 

� Infraestruturas com limitações; 

� Baixa % de concretização do Plano de Formação; 

� Avaliações de desempenho não concluídas na 
totalidade dos colaboradores; 

�  Canais de comunicação desadequados; 
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Oportunidades Ameaças 

� Envelhecimento da População; 

� Novas parcerias; 

� Formação UMP e externa; 

� Promoção de eventos; 

� Candidaturas a projetos; 

� Diferenciação no mercado pela qualidade dos 
serviços; 

 

� Concorrência (principalmente privados); 

� Baixos rendimentos das famílias; 

� Desemprego que gera maior indisponibilidade 
das famílias; 

� Situação de pandemia por COVID-19; 

Eixos Estratégicos / Objetivos Estratégicos 

E01 Qualidade e Melhoria Continua 

OE01 Potenciar a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos utentes 

OE02 Potenciar e qualificar a comunicação interna e externa 

OE03 Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas 

OE04 Implementar medidas de autoproteção e os planos de segurança 

E02 Gestão de Recursos Humanos 

OE05 Assegurar a eficácia dos recursos humanos melhorando as suas competências e motivação 

OE06 Aumentar as qualificações escolares e profissionais 

E03  Gestão de Áreas de Suporte 

OE07 Melhorar a Gestão do Aprovisionamento 
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3. Recursos Humanos  

O Departamento dos Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém agrega os 

seguintes serviços: Gestão de Recursos Humanos, Serviço Externo de Saúde e Segurança no Trabalho, 

Gabinete Jurídico, Gabinete de Formação Profissional /Projetos de Inovação, Serviço de Nutrição e 

Alimentação/Aprovisionamento e Qualidade. 

 

 

 

� Análise SWOT 

  

OE08 Melhorar a aplicação do HACCP e a Segurança Saúde e Higiene no Trabalho 

OE09 Melhorar os procedimentos da Gestão da Manutenção 

E04 Utentes/Clientes e Demais Intervenientes 

OE10 Assegurar os direitos, liberdades e garantias da pessoa Humana 

OE11 Promover e adequar as respostas às necessidades e expetativas da Comunidade 

OE12 Promover e valorizar o trabalho em equipa e em parceria 

E05 Sustentabilidade Financeira 

OE13 Promover a Sustentabilidade financeira da Instituição 
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Forças Fraquezas 

� Certificação EQUASS; 

� Certificação DGERT; 

� Equipas de trabalho Multidisciplinares; 

� Diversidade de Respostas Sociais; 

� Resistência à implementação de novas formas de 
organização de trabalho; 

� (In) eficácia dos meios de comunicação; 

� Remunerações pouco atrativas; 

� Fraco investimento na fidelização e envolvimento 
dos Stakeholders; 

� (In) Cumprimento do Plano de Formação; 
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Oportunidades Ameaças 

� Localização Geográfica; 

� Entreajuda entre Parceiros e Entidades Sociais; 

� Apoios disponibilizados às Entidades de 
Economia Social; 

�  Dependência Financeira do Estado; 

� Diminuição de Receitas; 

� Conjuntura Socioeconómica; 



  

 

 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS 

 

Edição Data 
Página 9 de 72 

   01 17/11/2020 
 

Após análise do nosso ambiente Interno e Externo, estabelecemos objetivos operacionais para 

fortalecer os pontos positivos, melhorar os pontos mais frágeis e aumentar as nossas oportunidades:  

 

� Respeitar as orientações do referencial EQUASS; 

� Assegurar a continuidade da Certificação EQUASS Quality Assurance in Social Services, 

nomeadamente no Serviço de Apoio ao Domicilio e no Centro de Dia; 

� Realizar Auditorias Semestrais aos serviços; 

� Analise Mensal dos Indicadores dos Processos Chave; 

� Respeitar as orientações do referencial DGERT; 

� Disseminar, implementar e monitorizar o processo de proteção de dados; 

� Alargar a rede de parceiros; 

� Divulgar as boas práticas de Segurança e Saúde no trabalho; 

� Melhorar a eficiência e eficácia dos procedimentos/normas/Impressos dos Recursos 

Humanos; 

� Criar uma Equipa de 1ª Intervenção para a realização de Simulacros; 

� Assegurar o processo das Avaliações de Desempenho; 

� Divulgar a formação interna por todos os serviços; 

� Avaliar a Cultura e o Clima organizacional; 

� Contribuir para o aumento das qualificações escolares e profissionais dos Trabalhadores; 

� Garantir as horas de Formação obrigatória, por lei, aos Trabalhadores; 

� Analisar os acidentes de trabalho; 

� Desenvolver /Monitorizar mecanismos contra o Absentismo; 

� Avaliar as atividades da empresa RigorTrab; 

� Realizar Contratação Pública (quando necessário); 

� Desenvolver trabalho Interinstitucional; 

� Analisar mensalmente os custos reais/custos orçamentados nos Recursos Humanos; 

 

Em anexo encontram-se as atividades correspondentes aos objetivos estratégicos aqui expostos. 
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4. Áreas de Intervenção / Serviços  

4.1. Área da Infância e Juventude  

4.1.1. Creche e Pré-Escolar “Os Amiguinhos” 

 

A Creche e o Pré-Escolar “Os Amiguinhos” são uma Resposta Social que pertencem ao Departamento 

da Ação Social da área da Infância e Juventude da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. 

Ambos são um equipamento de natureza socioeducativa, vocacionados para o apoio à família e à 

criança. 

 

 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Instalações adequadas; 

� Horário de funcionamento adequado às 
necessidades das famílias; 

� Reuniões quinzenais de equipa técnica; 

� Reuniões mensais de equipa de trabalho; 

� Reuniões semestrais com os Encarregados de 
Educação; 

� Funcionamento das Respostas Sociais durante 
todo o ano, encerrando apenas uma semana 
no final do ano letivo para limpeza/ 
manutenção; 

� Partilha de Atividades com os Pais/Famílias 
através de meios de comunicação alternativos; 

� Implementação de processos segundo as 
normas de Certificação da Creche e Pré-
Escolar; 

� Implementação de processos segundo as 
normas de Certificação da Qualidade; 

� Atividades Extracurriculares; 

� Implementação das Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-escolar do Ministério da 
Educação; 

� Atendimento semanal da Diretora Pedagógica 
aos Encarregados de Educação; 

 

 

 

� Divulgação deficitária da Resposta Social para o 
exterior; 

� Inexistência de uma página em redes sociais para 
informações / divulgações dos projetos e 
atividades aos pais;  

� Número de baixas médicas de curto e médio 
prazo; 
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Para 2021, pretendemos continuar a melhorar a qualidade dos nossos serviços, bem como sermos 

uma referência na comunidade, para tal estabelecemos como objetivos operacionais: 

 

� Repensar e ajustar a metodologia de trabalho de forma a melhorar a satisfação dos 

clientes/utentes; 

� Criar métodos de trabalho e partilha de Planeamento de Atividades; 

� Divulgar de forma mais eficiente a Resposta Social para a Comunidade; 

� Aplicar ferramentas de Comunicação entre Creche, Pais/Famílias e outras Respostas Sociais; 

� Divulgar e implementar as medidas de autoproteção e os Planos de Segurança; 

� Desenvolver /Monitorizar mecanismos contra o Absentismo; 

� Incentivar à participação em Ações de Formação com vista a melhorar o desenvolvimento 

profissional; 

� Garantir a implementação das normas de Segurança Saúde e Higiene no Trabalho; 

� Garantir o cumprimento dos requisitos de HACCP; 

� Implementar um Plano de Manutenção Periódica do Equipamento; 

� Avaliar o nível de satisfação dos clientes/utentes; 

� Promover atividades de forma a ir ao encontro das necessidades/expectativas dos 

pais/famílias; 

� Promover parcerias com entidades externas de Formação na área da Infância; 

� Desenvolver atividades que permitam aumentar o rendimento mensal da Creche/Pré-Escolar; 

 

 

Em anexo encontram-se as atividades correspondentes aos objetivos estratégicos aqui expostos. 
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Oportunidades Ameaças 

� Parcerias e Protocolos com as Instituições e 
Serviços da Comunidade; 

� Acordo de Cooperação com a Segurança 
Social; 

� Participação das famílias no processo 
educativo das crianças; 

� Participação / Envolvimento dos voluntários; 

� Parceria e colaboração como Educadoras 
Cooperantes com Instituições da Área da 
Educação; 

 

� Concorrência de outras Instituições; 

� Degradação das condições socioeconómicas das 
famílias; 

� Atrasos e falta de pagamento das mensalidades; 

� Situação de pandemia por COVID-19; 
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4.1.2. Casas de Acolhimento Temporário (CAT) - 1º Passo e Lar de Rapazes 

 

A Casa de Acolhimento temporário (CAT) 1º Passo e o Lar dos Rapazes são duas Respostas Sociais que 

consistem na colocação da criança e /ou jovem, através da aplicação de uma medida de promoção e 

proteção, aos cuidados da Instituição que dispõe de instalações e equipamentos 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. 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Localização geográfica; acesso aos serviços 
/equipamentos e às famílias; 

� Implementação do Projeto D´AR-TE - 
Diversificação das atividades e áreas de 
intervenção / entrada de investimento 
financeiro – 243.494,01 €; 

� Imagem / reputação da Instituição na 
Comunidade, nomeadamente junto aos 
serviços de apoio à Infância e Juventude; 

� Relação de proximidade entre equipas 
técnicas e educativas; 

� Reuniões de equipa semanais com dinâmicas 
de reflexão e intervenção; 

� Modelo que privilegia trabalho em equipa, 
com definição de estratégias e tomada de 
decisão; 

� Partilha de recursos entre respostas sociais; 

� Lotação máxima de 12 crianças; 

� Limitações ao nível de infraestruturas; 

� Ausência de licença de utilização; 

� Pouco espaço para arrumos; 

� Barreiras arquitetónicas; 

� Custo económico elevado da resposta social; 

� Desmotivação dos colaboradores / Baixas 
remunerações; 

� Alguns exemplos da equipa educativa com baixa 
formação escolar; 
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Oportunidades Ameaças 

� Boa relação com os serviços da Comunidade; 

� Envolvimento das famílias no Projeto 
Educativo; 

� Apoio da Comunidade através de doações e 
apoios / responsabilidade social; 

�  Integração dos colaboradores em ações de 
formação; 

� Dificuldades de diversificação de fontes de 
financiamento; 

�  Aumento das exigências ao nível da qualidade 
(imobiliário); 

� Morosidade na tomada de decisão / revisão das 
medidas de promoção e proteção: 

� Elevado número de respostas de acolhimento no 
distrito para crianças com idades entre os 0 e os 
10 anos; 
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O nosso grande objetivo para 2021 está muito centrado em melhorarmos significativamente as 

situações de agressão por parte das crianças/jovens para com os pares e adultos dos serviços e 

também em contexto escolar. 

O Projeto D’AR-TE, que iniciou em Julho de 2020, tem como intuito diminuir essas situações de 

agressão, promovendo as competências de socialização interpessoal e do fomento das relações. 

Pretendemos que 2021 seja o ano de reflexão sobre os resultados alcançados com o projeto. 

Queremos também continuar a fomentar a melhoria continua em todas as vertentes do nosso 

trabalho, o que nos fez estabelecer os seguintes objetivos operacionais: 

 

� Garantir a construção dos Planos Socio Educativos das crianças / jovens; 

� Garantir a atualização constante dos Processos Individuais das crianças / jovens; 

� Desenvolver mecanismos para melhorar a Comunicação Interna e Externa; 

� Promover visitas de Parceiros às Instalações das Respostas Sociais, promovendo o 

envolvimento entre todas as partes interessadas; 

� Promover a participação das Famílias das crianças/jovens em Workshops temáticos; 

� Implementação das medidas de autoproteção das Instalações; 

� Revisão do Plano de Segurança (realização de simulacro); 

� Avaliação do desempenho de todos os elementos da equipa; 

� Promover a Formação Profissional da equipa; 

� Melhorar a comunicação com o Serviço de Aprovisionamento; 

� Cumprir com os requisitos do Plano de HACCP; 

� Cumprir com os requisitos do Plano Higiene e Saúde no Trabalho; 

� Desenvolver um mecanismo de comunicação com o Serviço de Obras e Manutenção; 

� Promover a Avaliação Psicológica de todas as crianças com mais de 3 anos e jovens; 

� Garantir a frequência escolar e pré-escolar das crianças acolhidas; 

� Garantir a elaboração de todos os processos CASA para todas as crianças /jovens; 

� Realização de reuniões com Técnicos de Acompanhamento e Famílias; 

� Assegurar a realização de contactos mensais entre os jovens e as famílias; 

� Assegurar o acompanhamento do percurso escolar das crianças / jovens; 

� Garantir a participação de todos os jovens em atividades da vida quotidiana, promovendo 

competências para a sua autonomia; 

� Promover Parcerias e Donativos; 

� Análise trimestral das receitas e despesas das Respostas Sociais; 

Em anexo encontram-se as atividades correspondentes aos objetivos estratégicos aqui expostos. 
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4.2. Área da Anciania e Saúde 

4.2.1. Serviço de Apoio Domiciliário  

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), da Santa Casa da Misericórdia de Santarém é uma Resposta 

Social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e/ou pessoas que se encontram no 

seu domicilio, em situação de dependência física e ou psíquica e que não podem 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. 

 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Facilidade de colaboração e articulação entre 
Respostas Sociais da Anciania, Saúde e 
Serviços; 

� Grau de satisfação dos clientes/utentes e 
familiares, com os cuidados prestados; 

� Compromisso e fidelização com familiares e 
clientes/utentes; 

�  Resposta Social com Certificação EQUASS 
Quality Assurance in Social Services; 

� Localização geográfica; 

� Boa imagem da resposta social na 
comunidade; 

� Flexibilidade de adaptação da Resposta Social 
às necessidades dos clientes/utentes; 

� Baixos custos económicos das famílias; 

� (Des) motivação dos colaboradores; 

� Colaboradores resistentes à mudança; 

� Grau de dependência dos clientes/utentes; 

� Aumento de custos, com equipamentos de 
proteção individual para aos trabalhadores; 

� Perda de receita referente à Comparticipação 
Familiar Mensal dos clientes/utentes; 

� Baixa remuneração dos trabalhadores; 

� Dificuldade de recrutamento de mão-de-obra; 
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Oportunidades Ameaças 

� Trabalhar mais a imagem da Instituição; 

� Criar mais protocolos e parcerias com outras 
entidades; 

� Aumento da população Idosa; 

� Recursos/Comparticipação pelo Estado 
(Acordos de Cooperação); 

� Apoio para as famílias que precisam de 
conciliar a vida profissional e familiar, de modo 
a manterem os seus familiares mais tempo no 
seu contexto sociofamiliar; 

� Heterogeneidade do grupo de clientes; 

� Aumento da preferência das famílias, pelos 
serviços prestados no domicílio; 

 

� Baixos recursos económicos dos clientes/utentes 
e famílias; 

� Dependência do financiamento público; 

� Concorrência, de outras entidades na mesma 
área geográfica de intervenção; 

� Grau de dependência dos clientes/utentes, vs. 
Tempo necessário, vs. Distâncias percorridas;  

� Dependência da Orientação de Entidades 
Externas para assegurar o funcionamento da 
Resposta Social, em tempos de pandemia; 

� Clima de insegurança/incerteza para o 
planeamento de 2021; 
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O Serviço de Apoio Domiciliário, neste momento, apresenta uma abordagem integrada combinando 

serviços de apoio domiciliário, com apoio específico na área da saúde e de prestação de serviços 

domésticos (limpeza e higiene), assumindo assim um papel de resposta integrada. 

Para 2021 queremos “reformular” a nosso serviço criando respostas às necessidades imediatas do 

utente, ou seja desenvolver serviços integrados de apoio domiciliário valorizando, em particular, 

respostas de 24 horas, ou seja, de assistência permanente. O Objetivo seria “agregar” o SAD com o 

Centro de Dia e criar um Serviço Domiciliário Inovador, ajustado às necessidades atuais dos nossos 

clientes/utentes. 

Desta forma pretendemos apresentar candidatura ao PARES 3.0, de forma a obtermos financiamento 

para o Projeto. 

Em anexo encontram-se as atividades da Área da Anciania e Saúde, mais pormenorizadas. 

 

 

4.2.2. Centro de Dia 

 

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

conjunto de serviços em horário diurno que contribuem para a manutenção da pessoa idosa no seu 

meio sociofamiliar. 

 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Resposta Social com Certificação EQUASS 
Quality Assurance in Social Services; 

� Localização geográfica; 

� Inexistência de respostas sociais similares nas 
zonas rurais de intervenção; 

� Diversidade de respostas sociais da Anciania, 
Saúde e Serviços; 

� Partilhas de recursos entre respostas sociais; 

� Intervenção individualizada e direcionada para 
as necessidades dos clientes/utentes; 

� Admissão de clientes/utentes autónomos e 
mais dependentes c/ doença d3e Alzheimer ou 
outras patologias associadas ao 
envelhecimento; 

� Clientes/utentes com risco elevado de contágio 
por SARS-CoV-2; 

� Custo médio real por cliente/utente elevado; 

� Duplicação do nº de voltas para completar o 
transporte de metade dos clientes/utentes; 

� Baixa remuneração dos trabalhadores; 

� Necessidade frequente de intervenção/reparação 
no espaço físico (instalações antigas); 

� Limitações financeiras para o investimento em 
tecnologias necessárias à intervenção possível e à 
promoção de atividades de animação; 

� Dificuldade de articular atividades e serviços 
comuns sociais (CD/SAD), devido à necessidade 
de evitar cruzamentos entre as equipas. 
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O Objetivo fulcral do Equipamento Centro de Dia é a prevenção da solidão e do isolamento; o 

desenvolvimento da integração e participação dos idosos na vida social local, bem como evitar ao 

máximo a Institucionalização.  

Infelizmente a atual situação de pandemia teve um grande impacto na Resposta Social, ao ponto de 

termos de domiciliar os serviços, reduzindo para menos de metade o número de clientes/utentes. O 

que nos levou a “refletir” sobre o Equipamento, a longo prazo, de forma a encontrar uma solução para 

esta Resposta Social. E conseguimos vislumbrar uma oportunidade de negócio que é a Domiciliação de 

Serviços 24 H/ dia. 

Pretendemos “agregar” o Centro de Dia com o SAD e criar um Serviço Domiciliário Inovador, ajustado 

às necessidades atuais dos nossos clientes/utentes, conforme citado anteriormente. 

� Diversidade de atividades de animação com 
inovação e envolvimento de novas 
tecnologias; 

� Grau de satisfação dos clientes/utentes e 
familiares, com os cuidados prestados; 

� Colaboradoras com formação específica e 
equipa multidisciplinar; 

� Equipamento social com instalações 
autónomas e com áreas generosas; 

� Apoio da Equipa da Qualidade; 
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Oportunidades Ameaças 

� Aumento da população Idosa; 

� Melhorar as práticas de comunicação da 
imagem externa da Instituição; 

� Concentração da população alvo em meio 
urbano; 

� Recursos/Comparticipação pelo Estado 
(Acordos e Cooperação); 

� Manutenção da parceria com os serviços de 
saúde; 

� Apoio para as famílias que precisam conciliar a 
vida profissional e familiar, de modo a 
manterem os seus idosos mais tempo no seu 
contexto sociofamiliar; 

� Possibilidade de domiciliação de serviços 
prestados em caso de encerramento da 
resposta social por parte do Estado; 

� Angariação de Voluntariado mais jovem; 

� Encerramento da resposta social devido à 
situação de Pandemia; 

� Acentuada diminuição da procura da resposta 
social; 

� Baixos recursos económicos da população idosa 
que procura a Instituição; 

� Comparticipação da Segurança Social por 
cliente/utente declaradamente insuficiente para 
equilibrar os resultados financeiros; 

� Dependência do financiamento público; 

� Agravamento da dependência e do estado de 
saúde mental da população idosa; 

� Estrada que dá acesso à entrada do CD em mau 
estado; 

� Barreiras arquitetónicas /acessibilidades do meio; 

� Medo de frequência de Centro de Dia devido à 
Pandemia; 
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Desta forma pretendemos apresentar Candidatura ao PARES 3.0, de forma a obtermos financiamento 

para o Projeto. 

Em anexo encontram-se as atividades da Área da Anciania e Saúde, mais pormenorizadas. 

 

 

4.2.3. ERPI – Santarém 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Santarém é uma Resposta Social desenvolvida 

em equipamento coletivo, onde são prestadas atividades de Apoio Social de carácter permanente. 

 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Equipa Multidisciplinar alargada; 

� Equipa Nuclear especializada, competente e 
polivalente; 

� Capacidade de melhoria contínua do espaço 
físico do Lar; 

� Constatação de que quem recorre à ERPI -
Santarém o faz como primeira escolha; 

� Opinião positiva/gratidão dos familiares dos 
utentes; 

� Cooperação entre Respostas Sociais; 

� Manutenção das mensalidades em dia; 

� Localização Geográfica; 

� Imagem da Instituição para o exterior; 

� Compromisso e fidelização com familiares e 
clientes/utentes; 

� Distinção positiva de colaboradores; 

� Heterogeneidade do grupo de utentes/clientes; 

� Grau de dependência de alguns utentes/clientes; 

� Ausência de elevador alternativo até ao 3º andar; 

� Baixa remuneração; 

� Ausência de uma sala devidamente equipada para 
trabalhos individuais e personalizados de acordo 
com as dependências/demências dos 
utentes/clientes; 
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Oportunidades Ameaças 

� Protocolos / Parcerias com outras entidades; 

� Voluntários com determinadas competências 
específicas (musica/atividades religiosas); 

� Recurso a utentes/clientes de outras 
Respostas Sociais para auxilio em algumas 
atividades (CAAS); 

� Maior visibilidade dos Técnicos Especializados 
em determinadas áreas formativas;  

�  Heterogeneidade do grupo de utentes; 

� Grau de dependência de alguns utentes; 

� Envelhecimento da População – dificuldade de 
resposta perante as necessidades/solicitações; 

� Barreiras Arquitetónicas/Acessibilidades; 
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Para 2021 pretendemos continuar a prestar um serviço de qualidade e de excelência por forma a 

colmatar as necessidades biopsicossociais dos clientes/utentes, assegurar um atendimento individual 

e personalizado em função das especificidades de cada cliente/utente, promover um ambiente de 

segurança física e emocional, potencializar um conjunto de ações destinadas a promover a 

convivência, participação e integração dos indivíduos na vida social e zelar pelo respeito e dignidade 

do cliente/utente. 

Ao nível das Infraestruturas e equipamentos pretendemos continuar a fazer a manutenção do que 

apresenta mais desgaste, renovar algum imobiliário e criar uma sala devidamente equipada para a 

realização dos trabalhos Manuais com os clientes/utentes. 

Em anexo encontram-se as atividades da Área da Anciania e Saúde, mais pormenorizadas. 

 

 

4.2.4. Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos (CATEI) 

 

O Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos (CATEI), é um Equipamento Social 

para acolhimento temporário ou permanente, em estrutura residencial, destinado a acolher idosos em 

situação de risco social, com carácter de emergência. A institucionalização / admissão dos 

utentes/clientes desta resposta é da responsabilidade do Centro Distrital de Segurança Social de 

Santarém (CDSSS).  

 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

 

 

 

 

� Equipa Multidisciplinar (comum às outras 
Respostas de Internamento); 

� Manutenção das mensalidades em dia; 

� Imagem da Instituição para a Comunidade; 

 

 

 

 

� Limitação na gestão e consequente melhoria da 
Resposta Social; 

� Quadro de pessoal “fictício” afeto à Resposta 
Social; 

� Seleção dos clientes / utentes feitas pela 
Segurança Social; 

� Inexistência de individualização da Resposta 
Social CATEI; 

� Falta de concentração dos clientes / utentes num 
espaço único; 
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O CATEI neste momento não se apresenta em equipamento individualizado, o que causa alguns 

transtornos na sua gestão e na melhoria dos procedimentos da Resposta Social. 

O ideal seria pelo menos existir uma ala específica para clientes/utentes CATEI, de forma a 

individualizar a Resposta Social da ERPI – LGD, o que até ao momento não foi possível de realizar. 

Em anexo encontram-se as atividades da Área da Anciania e Saúde, mais pormenorizadas. 

 

 

4.2.5. ERPI – São Domingos 

 

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

prestadas atividades de apoio social de carácter permanente. 

 

 

� Análise SWOT 
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Oportunidades Ameaças 

� Protocolos / Parcerias com outras entidades; 

� Voluntários com determinadas competências 
específicas; 

� Recurso a utentes/clientes de outras 
Respostas Sociais para auxilio em algumas 
atividades (CAAS); 

�  Heterogeneidade do grupo de utentes e ausência 
de controlo da mesma aquando a admissão; 

� Encaminhamento por parte da Segurança Social 
de utentes fora do concelho; 

� Grau de dependência de alguns utentes; 

� Barreiras Arquitetónicas/Acessibilidades; 

A
m

b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 

Forças Fraquezas 

� Equipa Multidisciplinar alargada; 

� Capacidade de melhoria contínua do espaço 
físico do Lar; 

Opinião positiva/gratidão dos familiares dos 
utentes; 

� Cooperação entre Respostas Sociais; 

� Manutenção das mensalidades em dia; 

� Localização Geográfica; 

� Imagem da Instituição para o exterior; 

� Compromisso e fidelização com familiares e 
clientes/utentes; 

� Heterogeneidade do grupo de utentes/clientes; 

� Grau de dependência de alguns utentes/clientes; 

� (Des) motivação dos trabalhadores; 

� Baixa remuneração; 

� Infraestruturas debilitadas; a necessitar 
constantemente de pequenas obras; 
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Na continuidade do nosso trabalho e na sequência de algumas reflexões da equipa técnica, concluímos 

que em 2021 temos como prioridade, proporcionar um serviço que vá ao encontro das necessidades 

e expetativas das pessoas idosas e das suas famílias, numa perspetiva personalizada e de humanização. 

Assumimos como objetivos principais da nossa intervenção social: 

 - Contribuir para o bem-estar, qualidade de vida e promoção da saúde das pessoas idosas, numa 

perspetiva biopsicossocial; 

 - Promover serviços centrados na pessoa idosa, nas suas necessidades, expectativas, gostos e 

preferências pessoais; 

 - Fomentar a participação ativa e inclusiva das pessoas idosas na promoção da sua saúde, autonomia 

e independência, como membros de uma família e de uma comunidade. 

 

A ERPI – São Domingos também apresenta infraestruturas debilitadas a necessitar de intervenção. Em 

2021 gostaríamos de colmatar algumas destas falhas do Edificado, garantindo a melhoria de qualidade 

de vida aos clientes/utentes e trabalhadores. 

Em anexo encontram-se as atividades da Área da Anciania e Saúde, mais pormenorizadas. 

 

 

 

4.2.6. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) - Lar de Grandes Dependentes (LGD) 

 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) Lar de Grandes Dependentes é uma Resposta Social 

desenvolvida em estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, 

em que são desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem e 

reabilitação. 
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Oportunidades Ameaças 

� Protocolos / Parcerias com outras entidades; 

� Voluntários com determinadas competências 
específicas (musica/atividades religiosas); 

� Recurso a utentes/clientes de outras 
Respostas Sociais para auxilio em algumas 
atividades; 

�  Heterogeneidade do grupo de utentes; 

� Grau de dependência de alguns utentes; 

� Envelhecimento da População – dificuldade de 
resposta perante as necessidades/solicitações; 

� Barreiras Arquitetónicas/Acessibilidades; 
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� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Diversidade de Respostas Sociais da Anciania, 
Saúde e Serviços; 

� Facilidade de colaboração e articulação entre 
Respostas Sociais da Anciania, Saúde e 
Serviços; 

� Partilha de recursos entre respostas sociais; 

� Uniformização de procedimentos e 
documentos nas respostas sociais da área da 
anciania; 

� Grau de satisfação dos clientes/utentes e 
familiares, com os cuidados prestados; 

� Formação dos colaboradores; 

� Equipamentos adequados às necessidades 
específicas dos utentes; 

� Coesão de grupo e trabalho de equipa entre 
colaboradores; 

� Localização geográfica da Resposta Social; 

 

 

� Elevado nível de rotatividade dos elementos da 
equipa de trabalho; 

�  Elevado Absentismo; 

� (Des) motivação dos colaboradores; 

� Ausência de diferenciação positiva de 
trabalhadores; 

� Baixa remuneração dos trabalhadores; 

� Ausência de acompanhamento especializado das 
patologias do foro psiquiátrico; 

� Falta de recursos humanos (cuidadores), no 
período de férias (junho a setembro); 

� Dependência dos clientes; 

� Dificuldades de transporte de pessoas com 
elevado grau de dependência; 

� Condicionantes estruturais; 

� Frequente necessidade de pequenas obras de 
intervenção para manutenção do espaço; 

� Restrições orçamentais; 

� Despesas elevadas de água, luz e gás; 

� Circuito de “sujos e limpos” com algumas 
debilidades; 

� Famílias pouco participativas; 

� Espaço exterior com algumas dificuldades de 
acesso; 
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Oportunidades Ameaças 

� Resposta atípica; 

� Melhorar as práticas de comunicação da 
imagem externa da Instituição; 

� Protocolos e parcerias com outras entidades; 

� Aumento da população idosa; 

� Recursos/Comparticipação pelo estado 
(Acordos de Cooperação); 

� Voluntários com competências específicas; 

� Atual conjuntura económica e social; 

� Baixos recursos económicos das famílias; 

� Reaproveitamento dos recursos económicos dos 
idosos por parte das famílias; 

� Desemprego nas famílias dos clientes/utentes; 

� Dependência do financiamento público; 

� Grau de dependência dos clientes/utentes; 

� Falta de capacidade de resposta aos pedidos 
urgentes de vaga; 

� Concorrência de outras instituições na mesma 
área geográfica; 
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A ERPI-LGD tem como principal objetivo para 2021 a Requalificação/Remodelação das Instalações (2º 

andar) de forma a obter o licenciamento das Instalações e por consequência a melhoria da qualidade 

de vida dos clientes/utentes e dos trabalhadores. 

Vamos apresentar Candidatura ao PARES 3.0, de forma a obtermos financiamento para o Projeto. 

Em anexo encontram-se as atividades da Área da Anciania e Saúde, mais pormenorizadas. 

 

 

4.2.7. Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção – “Hospital de 

Jesus Cristo” 

A UCCLDM – Hospital de Jesus Cristo é uma Unidade de internamento, de carácter temporário ou 

permanente, com espaço físico próprio, para prestar apoio social e cuidados de saúde de manutenção 

a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e que não 

reúnam condições para serem cuidadas no domicílio. Tem por finalidade proporcionar cuidados que 

previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a 

qualidade de vida. 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Diversidade de Respostas Sociais da 
Anciania, Saúde e Serviços; 

� Partilha de recursos entre Respostas 
Sociais; 

� Facilidade de colaboração e articulação 
entre Respostas Sociais da Anciania, Saúde 
e Serviços; 

� Grau de satisfação dos clientes/utentes e 
familiares, com os cuidados prestados; 

� Implementação do regime da 
adaptabilidade; 

� Localização geográfica da resposta social; 

� Equipa multidisciplinar; 

� Estabilidade da equipa técnica; 

� Existência de uma Diretora de Farmácia; 

� Empresa de Limpeza Externa; 

� Boas instalações e equipamentos; 

� Intervenção psicológica com os utentes; 

� Ausência de diferenciação positiva de 
trabalhadores; 

� Baixas remunerações dos trabalhadores; 

� Falta de recursos humanos para substituição 
imediata de auxiliares de ação médica; 

� Dificuldades de comunicação interna; 

� Fraca implementação de plano de integração na 
Instituição para novos colaboradores; 

� Debilidades ao nível do transporte dos sujos e 
limpos e dos lixos, mais concretamente ao nível 
do transporte de roupa e espaço físico da 
lavandaria; 

� Permanência temporária dos voluntários; 

� Acompanhamento dos utentes que se 
encontram na sala entre as 17h00 e as 18h30 e 
aos fins-de-semana; 

� Espaço exterior com algumas dificuldades de 
acesso; 

� Ausência de uma área de refeições e de convívio 
entre familiares/utentes/funcionários 
(principalmente ao fim de semana); 
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Oportunidades Ameaças 

� Melhorar as práticas de comunicação da 
imagem externa da Instituição; 

� Aumento da população Idosa; 

� Apoio para as famílias que precisam de 
conciliar a vida profissional e familiar, de 
modo a manterem mais tempo no seu 
contexto sociofamiliar; 

� Trabalho integrado na RNCCI; 

 

� Baixos recursos económicos das famílias; 

� Dependência do financiamento público; 

� Grau de dependência dos clientes/utentes; 

� Envelhecimento da população e dificuldade de 
resposta perante necessidades/solicitações; 

� Imprevisibilidade do perfil dos utentes; 

� Insuficiência de respostas sociais de carácter 
permanente, alternativas à RNCCI; 

�  Ausência de respostas sociais permanentes 
para pessoas em idade adulta; 

� Deficiência ao nível da informação de saúde dos 
utentes, disponibilizada antes da admissão dos 
mesmos, incluindo situações infeciosas 
anteriores; 

� Valores das diárias de internamento fixo; 

 

 

A equipa Técnica da UCCLDM está a desenvolver um Projeto na Área da Intervenção Familiar com os 

Idosos, com processos crónicos, institucionalizados, com vista a promover a sua qualidade de vida.  

Este Projeto está a ser estruturado em 4 fases: Diagnóstico de necessidades; Análise dos dados e 

criação de um Plano de Intervenção; Implementação e Avaliação da eficácia do Projeto.  

De acordo com as necessidades, poderá haver a possibilidade de Parcerias para complementar e 

enriquecer o Projeto. 

Em anexo encontram-se as atividades da Área da Anciania e Saúde, mais pormenorizadas. 

 

 

A Equipa da Área da Anciania e Saúde estabeleceu objetivos operacionais baseados no compromisso 

de qualidade dos nossos serviços e em sermos uma referência na Comunidade. 

Os objetivos são: 

� Assegurar a continuidade na Certificação EQUASS Quality Assurance in Social Services no SAD 

e Centro de Dia; 

� Garantir os requisitos necessários de Qualidade; 

� Melhorar a Comunicação Interna e Externa; 

� Promover medidas para melhorar o clima social da Resposta Social; 

� Implementar as medidas de Autoproteção e Planos de Segurança; 

� Envolver os colaboradores na cultura da Instituição; 
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� Melhorar as condições de trabalho de forma a evitar sobrecarga de tarefas e acidentes de 

trabalho; 

� Desenvolver atividades motivacionais com a equipa; 

� Análise mensal dos pedidos de armazém; 

� Desenvolver mecanismos de Comunicação com o Serviço de Obras e Manutenção; 

� Garantir os utensílios e equipamentos necessários para prestar um serviço de qualidade ao 

cliente/utente; 

� Promover o encaminhamento dos clientes/utentes dentro da Instituição; 

� Promover a sustentabilidade financeira da Resposta Social; 

� Rever as Tabelas de Apoio ao Cálculo das Comparticipações Familiares Mensais; 

 

 

4.3. Área da Família e Comunidade  

 

4.3.1. Rendimento Social de Inserção 

A equipa Multidisciplinar de Acompanhamento em RSI foi constituída em Setembro de 2005, em 

virtude do Protocolo celebrado entre o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém e a Santa Casa 

da Misericórdia de Santarém, ao abrigo do Artigo 37º da Lei nº 13/2003 de 21 de Maio.  

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

por uma prestação em dinheiro e um contrato de inserção; 

 

Para 2021 a Equipa Técnica do RSI, estabeleceu como objetivos operacionais: 

� Promover o “II Encontro - Para uma Perspetiva mais Social”; 

� Estabelecer um Plano de Ação com o IEFP; 

� Promover as medidas de autoproteção às atividades diárias; 

� Desenvolver um Plano de Formação, para os beneficiários que acompanham, como forma de 

apoio no seu percurso de reinserção social; 

� Rentabilizar o espaço “Atelier”; 

� Promover a partilha do maior número de casos com os Parceiros; 

� Garantir o cumprimento da medida RSI; 

� Cumprir com todos os procedimentos definidos pelo CDSSS; 

 

Em anexo encontram-se as atividades correspondentes aos objetivos estratégicos aqui expostos. 
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4.3.2. Centro de Atendimento e Acolhimento Social – Novo Rumo (CAAS) 

O CAAS é uma Resposta Social atípica gerida pela Misericórdia de Santarém e cujo objetivo geral passa 

pela promoção de um contexto facilitador de mudança para as pessoas em situação de vulnerabilidade 

e/ou exclusão social. 

A metodologia da intervenção assenta no trabalho de proximidade com as pessoas, disponibilizando 

de um conjunto de serviços (alimentação, alojamento, balneário/tratamento de roupas, banco de 

roupas, atividades ocupacionais e/ou outras) de acordo com o diagnóstico de cada pessoa e na 

cooperação e no trabalho concertado com os serviços da Comunidade. 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� O conhecimento/experiência no trabalho que 
temos desenvolvido com públicos mais 
carenciados e que nos tem permitido melhorar 
a intervenção; 

� A motivação e a vontade em fazer melhor e 
melhorar o trabalho que desenvolvemos; 

� Fragilidades na Equipa de Trabalho da Resposta 
Social; 

� Maior diversidade e complexidade nas pessoas 
apoiadas pela Resposta Social; 
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 Oportunidades Ameaças 

� Necessidade de obter parcerias que nos 
possam trazer mais sustentabilidade para 
alguns recursos; 

� Investir na formação da Equipa técnica e 
Operacional da Resposta Social; 

� Dificuldade no trabalho concertado e em Rede; 

� Diversidade de serviços e pouca articulação; 

 

O grande foco, para 2021, é a remodelação das Infraestruturas, garantindo segurança, conforto e 

qualidade de vida aos clientes/utentes e aos trabalhadores. 

Estabelecer protocolos com Parceiros para a obtenção de bens/equipamentos de primeira 

necessidade e outros para as atividades ocupacionais.  

Realizar Planos de Intervenção individualizados e ajustar os serviços às novas realidades dos 

clientes/utentes. 

 

 

Em anexo encontram-se as atividades correspondentes aos objetivos estratégicos aqui expostos. 
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4.3.3. Voluntariado 

 

O exercício do Voluntariado patente em diferentes intervenções, ações, projetos contribuiu para a 

diminuição das assimetrias e possibilitou a melhoria significativa na qualidade de vida de tantas outras. 

A nível Institucional tem sido um desafio, na medida, que as atividades que desenvolvemos estão 

assentes na relação e na proximidade com o outro, condição que atualmente não poderemos 

operacionalizar devido às orientações da Direção Geral de Saúde. 

As circunstâncias do presente ano obrigaram à suspensão da maioria das ações do nosso plano de 

atividades (2020) e à sua adaptação ao novo contexto. 

Tendo em conta as necessidades /diagnóstico espelhado na análise SWOT, o nosso objetivo para o 

próximo ano passa pela continuidade da execução das atividades, reajustadas às orientações da DGS 

e garantindo a segurança de todos os intervenientes. 

 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Envolvimento e participação dos diferentes 
intervenientes no processo de recrutamento e 
integração dos voluntários; 

� Formação diversificada e ajustada às 
motivações e interesses dos voluntários; 

� Disponibilidade e cooperação nas atividades; 

� Relação de proximidade entre os voluntários, 
Coordenadores das Respostas Sociais e Órgãos 
de Gestão da Instituição; 

� Necessidade de recrutamento de voluntários 
mais jovens; 

� Promover um maior conhecimento 
/aprendizagens da Instituição (Valores, Missão, 
Ética e outras); 

� Melhorar a integração / Acompanhamento dos 
Voluntários nas diferentes atividades 
Institucionais; 

� Melhorar o envolvimento e a participação dos 
Voluntários nas diferentes atividades 
Institucionais; 
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 Oportunidades Ameaças 

� Envolvimento / participação dos voluntários 
na reorganização de novas atividades; 

� Reformulação do modelo de formação para 
voluntários; 

 

� Programas de Voluntariado pouco atrativos e que 
não mobilizam novos voluntários; 

� Número excessivo de atividades externas nas 
quais os voluntários participam o que impede 
uma maior participação nas atividades gerais da 
Instituição; 
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Pretendemos desta forma promover a melhoria contínua do Voluntariado, nomeadamente, na 

promoção e na diversidade da oferta dos programas, a angariação de novos elementos, a formação 

assim como o envelhecimento e participação destes nas diferentes ações, entre outras fragilidades 

que identificamos junto dos diferentes intervenientes. 

Em dezembro de 2020 pretendemos apresentar uma Candidatura ao Programa Cidadãos Ativos, no 

âmbito do “Reforçar a Capacidade e Sustentabilidade da Sociedade Civil”, com um Projeto de 

Voluntariado.  

 

Em anexo encontram-se as atividades correspondentes aos objetivos estratégicos aqui expostos. 

 

 

4.4. Equipa de Reabilitação e Equipa de Animação 

 

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

por diversos elementos: 

• 1 Terapeuta Ocupacional; 

• 2 Psicomotricistas; 

• 3 Fisioterapeutas (1 em part-time, 1 regime de prestação de serviços e 1 a tempo inteiro); 

• 3 Animadoras; 

 

Por norma o seu foco de atuação é na área da Anciania/Saúde, onde promovem atividades para os 

diversos utentes/familiares/colaboradores dependendo dos objetivos traçados. De realçar que os 

Fisioterapeutas não fazem parte deste tipo de atividade. De acordo com o tipo de atividades propostas 

os diferentes técnicos reúnem e mobilizam o necessário para concretizar e dinamizar da melhor forma 

possível. 

 

Para 2021 propomos aumentar o envolvimento dos clientes/utentes nas atividades e o 

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

melhorar a qualidade dos serviços prestados num contexto mais facilitador. 
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4.5. Serviço de Nutrição e Alimentação 

 

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

sob o ponto de vista nutricional, seguras do ponto de vista microbiológico e adequadas à situação 

clínica dos clientes/utentes, tendo em vista objetivos profiláticos, terapêuticos e de qualidade. Este 

serviço integra as áreas da nutrição clínica, nutrição comunitária e alimentação coletiva. 

 

� Análise SWOT 
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Forças Fraquezas 

� Localização geográfica; 

� Interação com os diferentes 
Serviços/Respostas Sociais; 

� Reconhecimento da qualidade do serviço por 
outras Instituições; 

� Processo de formação contínua dos 
trabalhadores; 

� Colaboração de uma voluntária, durante a 
semana; 

� Transparência dos resultados e dificuldades à 
equipa, através de reuniões de equipa; 

� Supervisão pela nutricionista de todo o 
processo de produção alimentar; 

� Processo de implementação da qualidade em 
algumas Respostas Sociais; 

� Ausência de sistema eletrónico de requisição de 
refeição interligado a programa de ementas e 
capitações; 

� Desmotivação dos trabalhadores devido a baixas 
remunerações; 

� Resistência dos Serviços/Respostas Sociais na 
implementação do HACCP; 

� Baixa adesão no preenchimento do questionário 
da avaliação de satisfação; 

� As caixas de transporte de refeições estão a 
precisar de substituição; 

� Aumento do número de dietas especiais de 
colaboradores (declaração médica e diversas 
especialidades, necessidade de personalizar); 

� Circuito dos “sujos” na cozinha; 
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Oportunidades Ameaças 

� Estágios Curriculares na área da Nutrição; 

� Estágios Curriculares na área da Cozinha; 

� Fornecimento de refeições a outras entidades; 

� Transporte das refeições para o exterior da 
Instituição (higienização de carrinhas de 
transporte); 

 

Para 2021 foram estabelecidos os seguintes objetivos operacionais: 

� Assegurar a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade EQUASS; 

� Garantir a implementação das medidas de autoproteção e os planos de segurança; 

� Garantir formação de HST aos trabalhadores; 

� Garantir as Avaliações de Desempenho a todos os elementos da Equipa; 

� Realizar Ações de Motivação e Team-building; 

� Garantir as Boas Práticas em Segurança e Saúde no Trabalho; 

� Assegurar a Qualidade Higieno-Sanitária da alimentação fornecida; 
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� Realizar 1 limpeza anual das hotes e condutas do serviço; 

� Avaliar a satisfação alimentar dos clientes/utentes e colaboradores; 

� Promover a melhoria da comunicação entre os elementos dos serviços; 

� Criar mecanismos/processos que permitam reduzir a quantidade de sobras alimentares no 

Serviço de Nutrição e Alimentação; 

� Analisar mensalmente o custo médio da refeição; 

 

 

4.6. Transportes 

 

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

pelo número de quilómetros percorridos mas pela utilização que lhe é dada (rotatividade dos 

condutores), difíceis acessibilidades em locais onde prestamos serviços e ainda verificamos um 

aumento de solicitações para deslocação quer a serviços médicos e hospitalares no exterior (muitos 

de caracter de urgência, portanto sem programação) e ainda as deslocações aos tribunais detentores 

de processos de proteção e promoção das crianças/jovens do Lar dos Rapazes e CAT 1º Passo. 

 

Propomos que ao longo do ano de 2021 seja avaliada a pertinência da manutenção do transporte de 

idosos com utilização de veículo de 19 lugares, tendo em atenção as acessibilidades e as 

especificidades dos locais de residência dos clientes/utentes e das exigências legais a que este tipo de 

veículos está sujeito, dificultando ainda a substituição dos profissionais com habilitações específicas. 

E pretendemos promover a atualização da formação dos motoristas na área do transporte coletivo de 

crianças. 

 

 

4.7. Lavandaria 

 

A lavandaria da Misericórdia teve em 2019 um volume de trabalho de 152.480 Kg de roupa e até 

Outubro de 2020 já vamos em 115.000 Kg. 

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

de rever o funcionamento e equipamento para adequar aos procedimentos do processo de controlo 

de infeção. De ressalvar que esta lavandaria é central para toda a Misericórdia. 
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Apesar da tentativa de melhorar os circuitos de “Limpos” e “Sujos”, há que modernizar/adequar a 

lavandaria às atuais necessidades. Prevemos a associação deste serviço na Candidatura Pares 3.0, de 

forma a garantirmos uma maior eficácia no “Controle de Infeção”. 

 

 

4.8. Obras e Manutenção 

 

Atualmente a equipa é constituída por 3 profissionais, o que limita determinadas intervenções que 

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

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

e exterior da Misericórdia) quer do edificado quer de espaços exteriores, mas também de acorrer às 

situações de emergência regulares, pois há que lembrar que o nosso edificado e equipamentos estão 

envelhecidos e no caso dos equipamentos, estes têm muito uso e muita utilização efetuada por 

diferentes intervenientes. 

Ao longo de 2021 prevemos as atividades de limpeza, manutenção, conservação e ainda a resposta às 

situações consideradas como de intervenção urgente. 

 

 

4.9. Centro de Apoio a Peregrinos 

 

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

do modelo de acolhimento e aumentar a interação entre os peregrinos (de todas as partes do mundo) 

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

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

foi realizado porque o Centro de Peregrinos teve de fechar devido à situação de Pandemia. 

Prevemos em 2021 retomar o modelo de acolhimento, assim que nos for possível, e melhorar a 

divulgação externa deste serviço. 

 

 

4.10. Centro de Recursos 

 

Este foi um serviço que resultou do apoio do projeto CLDS 3G. Em 2021 propomos aumentar a sua 

divulgação na Comunidade e aumentar os Protocolos de utilização dos espaços/especialidades de 

forma a aumentar a sua rentabilidade. 
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4.11. Residências de Estudantes 

 

Fruto de um protocolo com o ISLA – Santarém em 2019, remodelámos e adequámos instalações 

devolutas do 1º andar e rés-do-chão do edifício onde funcionava o antigo Laboratório do Hospital 

Distrital de Santarém. 

Em 2021, prevemos a continuidade do acolhimento aos estudantes Guineenses através da 

manutenção do referido Protocolo. 

As instalações sitas no nº2 do Largo Cândido dos Reis, foram remodeladas e adequadas a acolher 

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

do Lar dos Rapazes. 

Prevemos que estas instalações possam ser utilizadas no âmbito de eventual protocolo com a CPCJ 

para jovens cuja medida aplicada seja a de autonomia de vida. 

 

 

4.12. Encadernação  

 

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

o qual foi criado deixou de existir, os equipamentos utilizados encontram-se envelhecidos e 

desajustados da atual procura nesta área. Produzimos um serviço caro, apesar de diferenciador na 

Comunidade, as instalações exigem intervenção de fundo, e tem atualmente um trabalhador. 

Nos últimos anos a produção não cobre os custos de funcionamento.  

Em 2021 terá que se repensar a continuidade /encerramento do “Oficio de Encadernação”. 

 

 

4.13. Património 

O Património da Misericórdia está atualmente na fase de avaliação para que sejam tomadas medidas 

consentâneas com o Plano Estratégico da Instituição. 

Foi elaborada Candidatura ao Fundo Rainha Dª Leonor da Misericórdia de Lisboa, para melhorias na 

Igreja de Jesus. 

Custo, adjacente à Capela Dourada, cuja obra de conservação decorreu durante 2020, também 

financiada pelo Fundo. 

No que concerne ao restante Património manteremos as ações de conservação e manutenção ao longo 

do ano. 
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Anexo – Objetivos Gerais  
 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

→ 

JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 Disseminar, implementar a 

monitorizar o processo de 
Qualidade na SCMS 

Reunião com dirigentes                             
Nº reuniões 
realizadas vs 

planeadas 

Reunião 
Quadrimestral 

Dirigentes   Coordenação/Qualidade 

Reunião com Diretores 
Técnicos / Responsáveis 

de Serviços 
                            

Nº reuniões 
realizadas vs 

planeadas 

Reunião 
Trimestral 

Diretores 
Técnicos/ 

Responsáveis de 
Serviço 

  Coordenação/Qualidade 

Reunião com 
trabalhadores 

                            
Nº reuniões 
realizadas vs 

planeadas 

Reunião 
Semestral por 

Serviço 
Trabalhadores   

Diretoras Técnicas / Responsáveis 
de Serviço  

Auditorias internas ao 
referencial EQUASS 

                            
Auditorias realizadas 

vs planeadas 

 - 1 Auditoria a 
cada semestre 

por área e 
serviço 
 - 75% 

conformidade 
por serviço  

Áreas e Serviços    Qualidade 

O
E0

1
 

Respeitar o Referencial 
EQUASS 

Monitorizar os 
procedimentos e 

documentos exigidos 
pelo referencial EQUASS 

                            
Relatório da 

Auditoria Interna  
10% Não 

conformidades 
Trabalhadores   

Diretoras 
Técnicas/Qualidade/Coordenação 

Geral 

O
E0

1
 

Revisão do funcionamento 
do CAAS em colaboração 

com o Instituto da 
Segurança Social  

Adequação da Resposta 
Social 

                            Nº reclamações  
Aumento da 

Satisfação dos 
clientes 

Comunidade   
Diretoras Técnica e Coordenação 

Geral 

O
E0

1
 

Respeitar o referencial de 
Qualidade DGERT 

Monitorizar os 
procedimentos e 

documentos exigidos 
pelo referencial de 

Qualidade da DGERT no 
âmbito da Gestão de 

Formação Interna 

                            

Relatórios finais de 
avaliação da 

formação constantes 
nos dossiês Técnico-

Pedagógicos 

0 Não 
conformidades 

Equipa Técnico 
Pedagógica 

  
Coordenador Pedagógico e 

Gestor da Formação 

Implementar formação 
em contexto de trabalho 

e E-learning 
                            

Nº ações de 
formação 

realizadas/planeadas 

Pelo menos 3 
ações  

Trabalhadores   
Gestor e Coordenador 

Pedagógico de Formação 
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O
E0

1
 

Disseminar, implementar e 
monitorizar o processo de 

proteção de dados na 
SCMS 

Consultadoria/Formação                             

Nº ações de 
consultadoria / 

formação realizadas 
vs planeadas 

6 Ações  
Mesa 

Administrativa 
Trabalhadores 

  Consultor/DPO 

Auditorias Externas                              

Auditorias realizadas 
vs planeadas 

Nº de não 
conformidades 

1 a cada 
semestre;  
50% (Não 

conformidade) 

Mesa 
Administrativa 
Trabalhadores 

  Consultor/DPO 

O
E0

1
 

Atualizar o Organograma 

Reestruturar o 
Organograma em função 
das relações hierárquicas 
entre as diferentes áreas 
e uma clara identificação 
do responsável por cada 

área/serviço 

                            

Aprovação da nova 
versão do 

Organograma pela 
Mesa Administrativa 

Publicar novo 
Organograma 

Stakeholders   
Equipa Gestão e Mesa 

Administrativa 

O
E0

2
 

Melhorar o circuito de 
comunicação Interna e 

Externa  

Adquirir e implementar o 
programa de gestão 

documental 
                            

Cumprimento do 
prazo 

Aquisição e 
implementação 
no 1º trimestre 

de 2021 

Trabalhadores   SAF e TIC 

O
E0

2
 

Atualizar o site da SCMS                             
Cumprimento do 

prazo 

Atualização do 
site no 1º 

semestre de 
2021 

Stakeholders   TIC 

O
E0

3
 

Promover relacionamento 
institucional construtivo 

com os parceiros com 
impacto e criação de valor  

Avaliação pelos parceiros 
das parcerias 
estabelecidas 

                            
Nº Parcerias 

avaliadas 
Avaliar todas as 
parcerias ativas  

Parceiros   Coordenação Geral e Qualidade 

O
E0

3
 

Alargar a rede de parceiros 
Estabelecer novas 

parcerias 
                            

Nº de protocolos de 
colaboração 

estabelecidos  

5 Novas 
parcerias 

Stakeholders   Coordenação Geral  

O
E0

3
 

Aproximação à Irmandade 

Envio da Newsletter aos 
irmãos via e-mail 

                            
% de e-mails 

enviados 
100%(todos os 
que têm email) 

Irmãos   SAF 

Disponibilizar a 
possibilidade de 

publicação de artigos na 
Newsletter 

                            
Número de artigos 

produzidos vs 
publicados 

2 Artigos por 
edição 

Irmãos   SAF 

O
E0

3
 Promover atividades de 

reforço da coesão e 
motivação internas 

Caminhada/Festa da 
Amizade/Feira do Outono 

                            Nº de participantes 
Pelo menos 50 
participantes 

Stakeholders   Comissão Organizadora 

O
E0

3
 

Promover ações de 
angariação de fundos 

Realização de ações de 
Crowdfunding 

(angariação de fundos) 
                            Nº ações realizadas 4 Ações Stakeholders   Coordenação Geral 
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O
E0

4
 

Obter das licenças de 
utilização e funcionamento  

Criar condições para 
obtenção das licenças de 

utilização e 
funcionamento (plantas 

de emergência, do 
saneamento, da rede 

elétrica, etc.) 

                            
Licenciamento das 
Respostas Sociais 

Obter as 
licenças de 

utilização até ao 
final de 2021 

Stakeholders   
Diretoras Técnicas; Mesa 

Administrativa 

O
E0

4
 Divulgar as boas práticas 

de segurança e saúde no 
trabalho 

Ações de sensibilização e 
distribuição de material 

didático 
        

  

                  
Nº ações de 

sensibilização  
4 Ações de 

sensibilização 
Trabalhadores   Equipa RH/Empresa RigorTrab 

O
E0

5
 

Reter os trabalhadores na 
Instituição 

Atualizar os vencimentos 
dos trabalhadores com 
vencimentos acima do 

salário Mínimo Nacional 
de acordo com a taxa de 

inflação de 2020 

                            

% de trabalhadores 
com vencimento 
acima do salário 
Mínimo Nacional 

com o vencimento 
atualizado à taxa da 

inflação de 2020 

100% dos 
trabalhadores 

Trabalhadores   Equipa RH e SAF 

O
E0

5
 Aumentar o nível de 

motivação dos 
trabalhadores do quadro  

Atualização dos índices 
de vencimento com 
vencimento igual ao 

salário Mínimo Nacional 
(progressão horizontal de 

5 em 5 anos) 

                            

% dos trabalhadores 
com atualização do 

vencimento de 
acordo com a 

atualização dos 
índices (progressão 

horizontal de 5 em 5 
anos)  

100 % dos 
trabalhadores 

com a 
atualização do 
vencimento de 
acordo com a 

atualização dos 
índices 

Trabalhadores 
com vencimento 
igual ao salário 

mínimo nacional 

  Equipa RH e SAF 

O
E0

5
 

Avaliar a cultura e o clima 
organizacional na SCMS 

Aplicar questionário de 
clima e cultura 
organizacional  

                            

Relatório de cultura e 
clima da organização 

Caracterização 
da Cultura e 

clima da SCMS 
Trabalhadores   Equipa RH 

O
E0

5
 

Melhorar a divulgação das 
ofertas de trabalho  

Criar e gerir o Linkedin da 
SCMS 

                            

Nº Candidaturas Por cada oferta 
ter pelo menos 
6 candidaturas 

Comunidade   Equipa RH/TIC 

O
E0

5
 Uniformização de 

procedimentos na área de 
Recursos Humanos  

Elaborar um Manual de 
procedimentos de 
Recursos Humanos  

                            

Manual de Recursos 
Humanos  

Aprovação do 
manual no 1º 
semestre de 

2021 

Trabalhadores   
Mesa 

Administrativa/Coordenação 
Geral 

O
E1

1
 Conservação e 

manutenção do 
Património Urbano  

Arranjo do telhado da 
casa da Rua Fernando 

pessoa Nº 8 
                            

Contrato de 
arrendamento  

Arrendar casa a 
partir de julho 

de 2021 
Comunidade   

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

Arranjo dos esgotos que 
servem a Liga Portuguesa 

contra o Cancro  
                            Conclusão da Obra 

Arranjo dos 
esgotos até 

janeiro de 2021 
Comunidade   

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

Construir as 
acessibilidades que unem 

os Serviços 
Administrativos ás 
Respostas Sociais  

                            Conclusão da Obra 

Construir as 
acessibilidades 
até janeiro de 

2021 

Comunidade   
Mesa 

Administrativa/Coordenação 
Geral 
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Arranjo do telhado das 
Instalações dos Serviços 

Administrativos  
                            Conclusão da Obra 

Arranjo do 
telhado até 

setembro de 
2021 

Comunidade   
Mesa 

Administrativa/Coordenação 
Geral 

Obras de melhoria na 
lavandaria para 

implementar o circuito 
de controlo da infeção  

                            Conclusão da Obra 
Obras até 

dezembro de 
2021 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

  
Mesa 

Administrativa/Coordenação 
Geral 

Adequação da Rede 
Elétrica 

                            Conclusão da Obra 
Obras até 

dezembro de 
2021 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

  
Mesa 

Administrativa/Coordenação 
Geral 

Alteração do sistema de 
climatização interna 

                            Conclusão da Obra 
Obras até 

dezembro de 
2021 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

  
Mesa 

Administrativa/Coordenação 
Geral 

O
E1

1
 

Reabrir a Capela Dourada 
ao público  

Conservação e restauro 
das telas, molduras, 

estátuas e 
retábulos/madeiras da 

Capela Dourada 

                            
Cumprimento do 

prazo de reabertura 
da capela  

Reabertura ao 
público da 

Capela Dourada 
até junho de 

2021 

Comunidade 
Investimento 

de 
159.758,15€ 

Mesa 
Administrativa/Coordenação 

Geral 

O
E1

1
 Conservação e 

manutenção de parque 
informático 

Aquisição de material 
informático  

                            Nº equipamentos  
Substituir 6 

equipamentos 
obsoletos  

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

Investimento 
de 3.000€ 

TIC 

O
E1

1
 

Modernização/adequação 
das Respostas Sociais  

Aquisição de 
equipamento informático 

e mobiliário para o 
Centro de Dia  

                            Taxa de Satisfação  

Aumentar a 
satisfação dos 

clientes/utentes 
e trabalhadores 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

Investimento 
de 1.000€ 

Diretora Técnica e SAF 

Aquisição de uma 
plataforma elevatória e 3 

camas elétricas para a 
ERPI-SD 

                            
Nº de equipamentos 

adquiridos  

Aquisição de 3 
camas e 1 

plataforma 
elevatória 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

Investimento 
de 12.500€ 

Diretora Técnica e SAF 

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

LGD  

                            
Nº de equipamentos 

adquiridos  

Aquisição de 18 
colchões de 6 
colchões de 

pressão 
alternada 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

Investimento 
de 3.800€ 

Diretora Técnica e SAF 

Aquisição de 
equipamento para 

distribuição das refeições 
e bolsas isotérmicas para 
transporte de medicação 

para o SAD 

                            
Nº de equipamentos 

adquiridos  
  

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

Investimento 
de 1.000€ 

Diretora Técnica e SAF 

Aquisição de 10 cadeiras 
de rodas e 3 camas 

elétricas para o banco de 
ajudas técnicas  

                            
Nº de equipamentos 

adquiridos  

Aquisição de 10 
cadeiras de 

rodas e 3 camas 
elétricas 

Comunidade 
Investimento 

de 3.500€ 
Coordenação Geral 
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Projeto D'AR-TE - 
Gabinete de realidade 
virtual (cobertura de 

parede e chão) e obras 
no ginásio do Lar dos 

Rapazes 

                            Conclusão da obra 
Obra conforme 
Projeto D'AR-TE 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

Investimento 
de 5.000€ 

Coordenadora de Projeto; SAF 

O
E1

1
 

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

Passeio/convívio SAD                             Taxa de satisfação  

Aumentar a 
satisfação dos 

clientes/utentes 
e trabalhadores 

Trabalhadores; 
Clientes/Utentes 

Investimento 
de 450€ 

Diretora Técnica 

O
E1

3
 

Rentabilizar o Património 
Mapeamento do 

património Urbano e 
Rústico 

                            
Venda de Imóveis; 

Aquisição de imóveis 
para arrendamento; 

Venda de 6 
imóveis;  

Aquisição de 2 
imóveis para 

arrendamento 

Comunidade   Mesa Administrativa 
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Anexo – Área dos Recursos Humanos  
 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Respeitar o Referencial 
EQUASS 

Monitorizar os procedimentos 
e documentos exigidos pelo 

referencial EQUASS no âmbito 
da gestão de pessoas 

                            

Resultados das 
auditorias internas 

EQUASS com ≤ 5 NC 
≤ 5 NC Equipa RH   

Equipa 
RH/Qualidade 

O
E0

1
 

Respeitar o referencial de 
Qualidade DGERT 

Monitorizar os procedimentos 
e documentos exigidos pelo 
referencial de Qualidade da 

DGERT no âmbito da gestão da 
Formação Interna 

                            

Nº reclamações (nº 
sugestões-nº de 

elogios), ≤ 5 NC 
≤ 5 NC Auditores DGERT   

Coordenador 
Pedagógico e 

Gestor da 
Formação 

O
E0

1
 

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

SCMS 

Articular com o Gabinete de 
TIC e com o DPO 

                            
Taxa de cumprimentos 

dos objetivos  
≥ 80% 

Mesa Administrativa; 
Trabalhadores 

  Consultor /DPO 

Auditorias externas                              
Taxa de cumprimentos 

dos requisitos 
necessários 

≥ 80% 
Mesa Administrativa; 

Trabalhadores 
  Consultor /DPO 

O
E0

2
 

Alargar a rede de 
parceiros 

Estabelecer novas parcerias                              Nº parcerias novas 
Pelo menos 6 

por ano 
Stakeholders   

Equipa RH e 
Coordenação 

Geral 

O
E0

4
 Divulgar as boas práticas 

de segurança e saúde no 
trabalho  

Ações de 
informação/sensibilização 

sobre matérias de gestão de 
recursos humanos  

                            

Nº eventos 
organizados e 

divulgados, pelo 
menos 1 por mês 

1 por mês Trabalhadores   

Equipa RH/ 
Empresa 

Prestadora de 
Serviços 

O
E0

4
 Melhorar a eficiência e 

eficácia dos impressos de 
RH 

Rever os impressos RH         

  

                  
Nº documentos 

revistos 
2 por mês Trabalhadores   

Equipa RH/ 
Qualidade e 

Coordenação 
Geral 

 O
E0

4
 

Organizar e criar uma 
equipa de 1ª Intervenção 
para simulacros nos 
serviços SAF, RH, TIC e 
Qualidade. 

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

necessária 

        

  

                  Nº simulacros  
Pelo menos 1 

por ano 

Trabalhadores de 
SAF, RH, TIC 
Qualidade e 

Coordenação Geral 

  Equipa RH 

O
E0

5
 

Assegurar o processo de 
avaliação de desempenho  

Disponibilizar a documentação 
de suporte ao sistema de 

avaliação do desempenho e 
acompanhar as entrevistas de 

avaliação 

                            
Taxa de realização das 

avaliações de 
desempenho 

75% Trabalhadores   Equipa RH 
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O
E0

5
 

Divulgar entre as várias 
Respostas Sociais as 
formações administradas 
na SCMS 

Disponibilizar apresentações 
de diversos conteúdos 
formativos para os (as) 

diretores (as) técnicas de 
estabelecimento divulgarem 

nos seus serviços  

                            
Nº divulgações de 

formação em contexto 
de trabalho  

Pelo menos 6 
por ano 

Diretores Técnicos   Equipa RH 

O
E0

5
 

Avaliar a cultura e o clima 
Organizacional na SCMS 

Aplicar questionário de 
avaliação da satisfação do 

clima e cultura organizacional 
                            

Relatório de avaliação 
do clima e cultura 

organizacional 

Caracterização 
da cultura e 

clima da SCMS 
Trabalhadores   

Equipa 
RH/Qualidade 

O
E0

6
 

Contribuir para o aumento 
das qualificações escolares 
e profissionais e melhoria 
da empregabilidade dos 
trabalhadores 

Facilitar a frequência de 
programas QUALIFICA que 

contribuam para a melhoria 
dos níveis de educação e 

formação dos trabalhadores 

                            
Taxa de cumprimento 

do Plano de Ação  ≥75% Trabalhadores   Equipa RH e SAF 

O
E0

6
 Garantir a formação dos 

trabalhadores 
Elaborar Plano de Formação 

Interno  
                            

Taxa de cumprimento 
do Plano de Formação  ≥75% Trabalhadores   Equipa RH 

O
E0

8
 

Monitorizar os acidentes 
de trabalho  

Preenchimento da 
participação eletrónica e 

gestão do processo  
                            Nº acidentes trabalho  ≤24 por ano  Trabalhadores   Equipa RH 

O
E0

8
 Monitorizar a realização 

de auditorias externas de 
HST 

Marcação de Auditorias HST                             
Nº auditorias 
realizadas vs 

planeadas 
100% Trabalhadores   

Equipa RH e 
RigorTRab 

O
E0

8
 

Monitorizar a realização 
de consultas médicas 

Marcação, consultas e análises 
e confirmação de presença dos 

trabalhadores 
                            

Nº consultas /análises 
realizadas  

Cumprir com o 
calendário 
estipulado 

Trabalhadores   Equipa RH 

O
E1

0
 Elaborar contratos com 

base na contratação 
Pública quando necessário 

Definir procedimento e peças 
de suporte 

                            
Procedimento 

aprovado 
1 

Mesa Administrativa 
e Fornecedores 

  Jurista 

O
E1

2
 Aproveitar as sinergias do 

trabalho em equipa e 
parceria 

Participar em projetos 
Interinstitucionais com mais-

valia para as partes envolvidas  
                            

Nº de atividades e/ou 
projetos 

desenvolvidos 
4 Parceiros   Trabalhadores 

O
E1

3
 

Monitorizar mensalmente 
os custos com 
remunerações certas dos 
RH 

Elaborar mapas mensais de 
custos  

                            
Custo 

Real/Orçamentado 

Desvio máximo 

do custo ≤ 1% 
Contabilidade   Equipa RH 
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Anexo – Qualidade 
 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários Responsável 
→ 

JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 Garantir o cumprimento 

dos requisitos do 
referencial EQUASS 

Auditorias Semestrais às 
Respostas Sociais  

                            

Nº auditoria 
executadas 

Nº não 
conformidades 

1 por serviço; 

≤ 3 

Diretoras Técnicas 
Trabalhadores 

Qualidade 

O
E0

1
 

Garantir a continuidade 
da Certificação EQUASS 

Quality Assurance in 
Social Services, no SAD e 

CD 

Auditorias Trimestrais ao 
CD e SAD 

                            
Continuidade da 

Certificação 
EQUASS  

fev./21 
Diretoras Técnicas 

Trabalhadores 
clientes/utentes 

Qualidade 

O
E0

1
 Análise mensal dos 

Indicadores dos 
Processos-Chave 

Garantir o 
preenchimento mensal 

dos indicadores; 
Realizar relatório mensal 

dos Indicadores 

                            
Análise mensal dos 

Indicadores dos 
Processos-Chave 

Preenchimento 
mensal dos 
indicadores; 

Realizar relatório 
mensal dos 
Indicadores 

Diretoras Técnicas 
Responsáveis de 

Serviço 
Coordenação Geral 

Qualidade 

O
E0

2
 Promover a comunicação 

entre as várias Respostas 
Sociais 

Reuniões mensais para 
análise dos indicadores e 

propostas de melhoria 
                            Plano ação 

1pelo menos 1 ação 
por resposta social 

Diretoras Técnicas 
Responsáveis de 

Serviço 
Coordenação Geral 

Qualidade 

O
E0

2
 Promover a partilha de 

informação para o 
exterior 

Publicar no site da SCMS: 
Plano Atividades; Plano 

Formação Externa; 
Resultado da Satisfação 
dos clientes/utentes e o 

Parceiros 

                            Nº Publicações 1 por mês Comunidade Qualidade 

O
E0

3
 

Analisar o clima 
organizacional interno  

Aplicar questionário 
sobre o Clima e cultura 

organizacional aos 
trabalhadores; 

                            Trabalhadores 
Taxa de 

concretização  
100% Qualidade 

O
E0

3
 Desenvolver Parcerias 

fortes com empresas da 
Comunidade 

Criar protocolos                              Nº protocolos  6 ano 
Trabalhadores 

Clientes/utentes 

Coordenação 
Geral 

Qualidade 

O
E0

3
 Envolver os trabalhadores 

no processo da melhoria 
continua 

Realizar uma reunião 
mensal de 30 minutos 
com 10 colaboradores  

Brainstorming  

                            
Nº reuniões  

Nº propostas 
melhoria 

1 por mês 
2 por reunião 

Trabalhadores Qualidade 

O
E0

3
 Divulgar para a 

Comunidade os serviços 
da SCMS 

Criar um Plano de 
Marketing para dar a 

conhecer mais a SCMS   
                            

Criação do Plano 
Marketing 

Concretizar a 100% 
as ações 

Comunidade 
Trabalhadores 

Coordenação 
Geral 

Qualidade 
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O
E0

5
 

Promover formações de 
acordo com as 

necessidades dos 
trabalhadores 

Realizar o Plano de 
Formação para 2021 

                            
Nº ações realizadas 

vs planeadas 
≥80 % Trabalhadores Qualidade 

O
E0

6
 

Promover as ações de 
qualificação profissional  

Partilhar com todos os 
serviços as ações de 

qualificação profissional 
                            Nº partilhas  

Todas as que se 
tiver conhecimento 

Trabalhadores Qualidade 

O
E0

7
 

Melhorar a Gestão do 
Aprovisionamento 

Criar procedimentos que 
facilitem o trabalho e o 

acesso aos dados 
                            

Nº Procedimentos 
criados 

os necessários Trabalhadores 
Qualidade 

SNA 
SAF 

O
E0

9
 

Melhorar a Gestão dos 
pedidos de manutenção 

Criar procedimento 
interno para os pedidos 

de manutenção 
                            

Criar procedimento 
e monitorizar a sua 

execução 
Mensal  

Serviço de Obras e 
Manutenção 

Qualidade 

O
E1

0
 Analisar a satisfação dos 

clientes/utentes e 
familiares 

Aplicar o questionário de 
satisfação aos 

clientes/utentes e 
familiares 

                            
Nº inquéritos 

realizados  
100% 

Clientes/utentes 
Familiares 

Qualidade 

O
E1

0
 

Assegurar que os 
clientes/utentes têm 

participação ativa no seu 
PI 

Realizar os PI com os 
clientes/utentes  

                            
Nº utentes com 

participação ativa 
no PI 

> 80% Clientes/utentes Qualidade 

O
E1

2
 Envolver as Diretoras 

Técnicas na Gestão da 
Qualidade 

Realizar reuniões de 
Processos de Melhoria 

                            
Criar um Plano de 
ação de melhorias  

Concretizar a 100% 
as ações 

Diretoras Técnicas 
Responsáveis de 

Serviço 
Coordenação Geral 

Qualidade 

O
E1

2
 Desenvolver os Planos e 

relatórios com a Equipa 
Técnica 

Envolver toda a Equipa 
Técnica na elaboração 
dos Planos e Relatórios 

desenvolvidos 
anualmente 

                            
Taxa de 

concretização  
100% 

Diretoras Técnicas 
Responsáveis de 

Serviço 
Coordenação Geral 

Qualidade 

O
E1

3
 

Analisar os KPI da 
Instituição  

Monitorizar 
mensalmente os 
indicadores e dar 

feedback à Coordenação 
Geral 

                            
Indicadores 
analisados 

Periodicidade 

100% 
Indicadores·mensais 

Coordenação Geral Qualidade 
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Anexo – Área da Infância e juventude 
Creche  
 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

  JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→

O
E0

1
 

Repensar e Ajustar a 
metodologia de trabalho de 

forma a melhorar a satisfação 
dos clientes/utentes 

Implementar o sistema de 
qualidade através da 

elaboração / revisão dos 
documentos  

                            
Grau de cumprimento do 

referencial EQUASS 
100% Crianças e Família ___ 

Diretora pedagógica, 
Educadoras de 

Infância e Auxiliares 
de Ação Educativa 

Melhorar as práticas em 
Creche seguindo as 

orientações da segurança 
Social e adotando os 

processos chave.  

                            

Número de atividades 
planeadas por semana; 

Grau de cumprimento das 
atividades desenvolvidas 

(número de objetivos 
alcançados / número total de 

objetivos X 100). 

2 Atividades 
semanais; 80% 
de atividades 
com objetivos 

alcançados 

Crianças e 
colaboradores 

___ 
Diretora Pedagógica, 
Educadoras de salas 

de Pré-Escolar 

Apoiar os pais/famílias, 
promovendo outras 

atividades extra curriculares 
                            

Número de crianças inscritas; 
Número de avaliações;  

(mínimo) 10 
inscrições por 
aula; vídeo de 
demonstração 

das atividades às 
famílias 

Crianças e Família ___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras e 

Auxiliares de Ação 
Educativa das salas de 

Creche 

O
E0

2
 Criar métodos de trabalho e 

partilha de planeamento de 
atividades 

Reuniões de equipa técnica                              

Número de presenças; 
número de atividades 

propostas e realizadas pela 
equipa; cumprimento dos 

prazos 

Quinzenal Crianças e famílias ___ 
Diretora Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância 
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Reuniões gerais de equipa                             
Número de reuniões; Grau 

de participação 
6 Reuniões; 

100% 

Educadoras de 
Infância e Auxiliares 
de Ação Educativa 

___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância, Auxiliares de 
Ação educativa e 

Auxiliares dos 
Serviços Gerais 

 Divulgar a Resposta Social 
para o exterior 

 Divulgar atividades e projetos 
desenvolvidos através da 

página da Misericórdia  
                            

Número de atividades 
divulgadas 

10 Comunidade ___ 
Diretora Pedagógica, 
Educadoras de salas 

de Creche 

Criar oportunidades de 
partilha com as várias 
Respostas Sociais, das 

atividades realizadas em 
contexto escolar utilizando 

meios de comunicação 
alternativos 

                            
Número de atividades 

divulgadas 
1000% 

Respostas Sociais da 
Misericórdia 

___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância e Auxiliares 
de Ação educativa 

O
E0

3
 

Criar ferramentas de 
comunicação entre Creche, 

Pais/famílias e outras 
Respostas Sociais 

Troca/Partilha de atividades 
desenvolvidas através de 
meios de comunicação 

digitais  

                            
Número de atividades 

divulgadas 
40 

Crianças, Família, 
comunidade e 

Respostas Sociais 
___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância e Auxiliares 
de Ação educativa 

Reuniões semestrais de pais                             Número de presenças  80% 
Encarregados de 

Educação 
___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância e Auxiliares 
de Ação educativa 

Plataforma Digital ChildDiary                             Percentagem de aderência 90% 
Crianças, 

Encarregados de 
Educação 

___ 
Diretora Pedagógica, 
Educadoras de salas 

de Creche 

Facilitar a comunicação entre 
encarregados de educação 
através da eleição de um 
representante por sala 

                            Número de votos  
 1 Responsável 

por sala 
Encarregados de 

Educação 
___ 

Educadoras de 
Infância 

O
E0

4
 Divulgar e Implementar as 

medidas de autoproteção e 
os planos de segurança 

Elaboração, implementação e 
revisão do Plano de 

Contingência segundo as 
orientações da DGS, 

atendendo à situação 
pandémica existente 

                            
Taxa de sucesso no 

cumprimento das medidas 
do Plano de Contingência 

100% 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais, 
Crianças e Famílias 

___ 
Diretora Pedagógica e 

Diretora Geral 

O
E0

5
 

Prevenir o número de faltas 
de curta duração 

Criar um sistema de prémio 
para as funcionárias que não 
faltem ou faltaram menos de 

três dias ao longo do ano 

                            
Taxa de sucesso no 

cumprimento das medidas 
do Plano de Contingência 

100% 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais, 
Crianças e Famílias 

___ 
Diretora Pedagógica e 

Diretora Geral 
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O
E0

6
 

Incentivar à participação em 
Ações de formação/ 

workshops com vista a 
melhorar o desenvolvimento 

profissional 

Divulgação de Ações de 
formação /workshops 

adequadas à área da infância 
                            

Número de ações de 
formação/workshops 

frequentados 
2 Formações 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais 

___ 
Diretora pedagógica e 
Diretora dos Recursos 

Humanos 

O
E0

8
 

Cumprir as medidas e 
procedimentos de acordo 

com as normas de Segurança 
Saúde e Higiene do Trabalho 

e da HACCP 

Frequentar ações de 
Formação 

                            
Número de ações de 

formação frequentadas 
2 Formação 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais 

___ 
Diretora pedagógica e 
Diretora dos Recursos 

Humanos 

Preenchimento dos 
documentos 

                            
Número de documentos 

preenchidos 
100% 

Diretora Pedagógica e 
Auxiliares dos serviços 

gerais 
___ Diretora Pedagógica 

O
E0

9
 Implementar um Plano de 

Manutenção Periódica do 
Equipamento 

Criar anualmente um 
documento que registe as 

necessidades de manutenção 
                            

Taxa de cumprimento do 
Plano de Manutenção 

100% A Creche ___ Diretora Pedagógica 

O
E1

0
 

Avaliar o nível de satisfação 
dos clientes/utentes 

Questionários de avaliação da 
satisfação dos clientes e 

Questionários de avaliação da 
satisfação das atividades 

                            
Número de Questionários 

respondidos 

80% de respostas 
satisfeito/muito 

satisfeito 
 Família ___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância 

O
E1

1
 

Apoiar os pais/famílias 
tentando ter em conta as 

suas 
necessidades/expetativas 

Promover atividades 
pedagógicas tendo em conta 
as expetativas/necessidades 

dos pais mencionadas nos 
Planos individuais 

                            
Taxa de realização das 
atividades pretendidas 

100% Crianças ___ 
Educadoras de 

Infância 

 Promover atividades extra 
curriculares 

                            
Número de crianças inscritas; 

Número de avaliações;  

(mínimo) 10 
inscrições por 
aula; vídeo de 
demonstração 

das atividades às 
famílias 

Crianças e Família ___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras e 

Auxiliares de Ação 
Educativa das salas de 

Creche 

Alargamento do horário de 
funcionamento 

                            
Taxa de satisfação das 

famílias 
90% Famílias ___ 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância, Auxiliares de 
Ação educativa e 

Auxiliares dos 
Serviços Gerais 

O
E1

2
 Criar e manter parcerias com 

entidades exteriores de 
formação na área da infância 

Fornecer aos estagiários os 
meios humanos, técnicos e de 

ambiente de trabalho 
necessários ao desempenho 

profissional 

                            

Número de Estagiários; 
Número de contactos 
recebidos; número de 

Educadoras Cooperantes 

9 Estagiários Crianças      ___ 
Diretora Pedagógica, 
Educadoras de salas 

de Creche 
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O
E1

3
 

Aumentar os rendimentos 
mensais da Creche 

Atualização anual das 
mensalidades 

                            Percentagem aplicada 10% 
Encarregados de 

Educação 
---- 

Diretora Pedagógica, 
Técnica de 

contabilidade 

Atualização anual do valor 
das Atividades 

Extracurriculares 
                            Percentagem aplicada 5% 

Encarregados de 
Educação 

---- 
Diretora Pedagógica, 

Técnica de 
contabilidade 

Venda de sopas aos pais                             
Percentagem de pais 

interessados 
30% 

Encarregados de 
Educação, Famílias 

---- 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância, Auxiliares de 
Ação educativa e 

Auxiliares dos 
Serviços Gerais 

Venda de bolos de aniversário 
aos utentes 

                            
Percentagem de pais 

interessados 
40% Crianças ---- 

Diretora Pedagógica, 
Educadoras de 

Infância, Auxiliares de 
Ação educativa e 

Auxiliares dos 
Serviços Gerais 
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Pré-escolar 
 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Repensar e Ajustar a 
metodologia de trabalho 

de forma a melhorar a 
satisfação dos 

clientes/utentes 

Implementar o sistema de 
qualidade através da 

elaboração / revisão dos 
documentos  

                            
Grau de 

cumprimento do 
referencial EQUASS 

100% Crianças e Família ___ 

Diretora 
pedagógica, 

Educadoras de 
Infância e 

Auxiliares de 
Ação Educativa 

Melhorar as práticas em 
Pré-escolar seguindo as 
Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-
escolar 

                            

Número de 
atividades planeadas 

por semana; 
Grau de 

cumprimento das 
atividades 

desenvolvidas 
(número de objetivos 
alcançados / número 
total de objetivos X 

100). 

2 Atividades 
semanais; 80% 
de atividades 
com objetivos 

alcançados 

Crianças e 
colaboradores 

___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
salas de Pré-

Escolar 

Apoiar os pais/famílias, 
promovendo outras 

atividades extra 
curriculares 

                            
Número de crianças 
inscritas; Número de 

avaliações;  

(mínimo) 10 
inscrições por 
aula; vídeo de 
demonstração 
das atividades 

às famílias 

Crianças e Família ___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras e 
Auxiliares de 

Ação Educativa 
das salas de 

Creche 

O
E0

2
 Criar métodos de trabalho 

e partilha de planeamento 
de atividades 

Reuniões de equipa 
técnica  

                            

Número de 
presenças; número 

de atividades 
propostas e 

realizadas pela 
equipa; cumprimento 

dos prazos 

Quinzenal Crianças e famílias ___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância 

Reuniões gerais de equipa                             
Número de reuniões; 
Grau de participação 

6 Reuniões; 
100% 

Educadoras de 
Infância e Auxiliares 
de Ação Educativa 

___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Ação 

educativa e 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais 
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 Divulgar a Resposta Social 
para o exterior 

 Divulgar atividades e 
projetos desenvolvidos 

através da página da 
Misericórdia e de emails 

para os pais 

                            
Número de 

atividades divulgadas 
40 

Crianças, Família e 
comunidade 

___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
salas de Pré-

escolar 

Criar oportunidades de 
partilha com as várias 
Respostas Sociais, das 

atividades realizadas em 
contexto escolar 

utilizando meios de 
comunicação alternativos 

                            
Número de 

atividades divulgadas 
100% 

Respostas Sociais da 
Misericórdia 

___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância e 

Auxiliares de 
Ação 

educativa 

O
E0

3
 

Criar ferramentas de 
comunicação entre o Pré-

escolar, Pais/famílias e 
outras Respostas Sociais 

Troca/Partilha de 
atividades desenvolvidas 

através de meios de 
comunicação digitais  

                            
Número de 

atividades divulgadas 
100% 

Crianças, Família, 
comunidade e 

Respostas Sociais 
___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância e 

Auxiliares de 
Ação 

educativa 

Reuniões semestrais de 
pais 

                            
Número de 
presenças  

80% 
Encarregados de 

Educação 
___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância e 

Auxiliares de 
Ação 

educativa 

Plataforma Digital 
ChildDiary 

                            
Percentagem de 

aderência 
90% 

Crianças, 
Encarregados de 

Educação 
___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
salas de 
Creche 

Facilitar a comunicação 
entre encarregados de 
educação através da 

eleição de um 
representante por sala 

                            Número de votos  
 1 Responsável 

por sala 
Encarregados de 

Educação 
___ 

Educadoras de 
Infância 

O
E0

4
 Divulgar e Implementar as 

medidas de autoproteção 
e os planos de segurança 

Elaboração, 
implementação e revisão 
do Plano de Contingência 

segundo as orientações da 
DGS, atendendo à 

situação pandémica 
existente 

                            

Taxa de sucesso no 
cumprimento das 

medidas do Plano de 
Contingência 

100% 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos Serviços 

Gerais, Crianças e 
Famílias 

___ 
Diretora 

Pedagógica e 
Diretora Geral 

O
E0

5
 

Prevenir o número de 
faltas de curta duração 

Criar um sistema de 
prémio para as 

funcionárias que não 
faltem ou faltaram menos 
de três dias ao longo do 

ano 

                            

Taxa de sucesso no 
cumprimento das 

medidas do Plano de 
Contingência 

100% 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos Serviços 

Gerais, Crianças e 
Famílias 

___ 
Diretora 

Pedagógica e 
Diretora Geral 



  

 

 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS 

 

 

Edição Data 
Página 48 de 72 

01 17/11/2020 

 

O
E0

6
 

Incentivar à participação 
em Ações de formação/ 
workshops com vista a 

melhorar o 
desenvolvimento 

profissional 

Divulgação de Ações de 
formação /workshops 
adequadas à área da 

infância 

                            
Número de ações de 
formação/workshops 

frequentados 
2 Formações 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos Serviços 

Gerais 

___ 
Diretora 

pedagógica 
Técnica 

O
E0

8
 

Cumprir as medidas e 
procedimentos de acordo 

com as normas de 
Segurança Saúde e 

Higiene do Trabalho e da 
HACCP 

Frequentar ações de 
Formação 

                            
Número de ações de 

formação 
frequentadas 

1 Formação 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos Serviços 

Gerais 

___ 
Diretora 

pedagógica 
Técnica 

Preenchimento dos 
documentos 

                                
Diretora Pedagógica e 
Auxiliares dos serviços 

gerais 
___ 

Diretora 
Pedagógica 

O
E0

9
 Implementar um Plano de 

Manutenção Periódica do 
Equipamento 

Criar anualmente um 
documento que registe as 

necessidades de 
manutenção 

                            

Taxa de 
cumprimento do 

Plano de 
Manutenção 

100% O Pré-escolar ___ 
Diretora 

Pedagógica 

O
E1

0
 Avaliar o nível de 

satisfação dos 
clientes/utentes 

Questionários de 
avaliação da satisfação 

dos clientes e 
Questionários de 

avaliação da satisfação 
das atividades 

                            
Número de 

Questionários 
respondidos 

80% de 
respostas 

satisfeito/muito 
satisfeito 

 Família ___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância 

O
E1

1
 

Apoiar os pais/famílias 
tentando ter em conta as 

suas 
necessidades/expetativas 

Promover atividades 
pedagógicas tendo em 

conta as 
expetativas/necessidades 
dos pais mencionadas nos 

Planos individuais 

                            
Taxa de realização 

das atividades 
pretendidas 

        

 Promover atividades 
extra curriculares 

                            
Número de crianças 
inscritas; Número de 

avaliações;  

(mínimo) 10 
inscrições por 
aula; vídeo de 
demonstração 
das atividades 

às famílias 

Crianças e Família ___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras e 
Auxiliares de 

Ação Educativa 
das salas de 

Creche 

Alargamento do horário 
de funcionamento 

                            
Taxa de satisfação 

das famílias 
100% Famílias ___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Ação 

educativa e 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais 
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O
E1

2
 

Criar e manter parcerias 
com entidades exteriores 
de formação na área da 

infância 

Fornecer aos estagiários 
os meios humanos, 

técnicos e de ambiente de 
trabalho necessários ao 

desempenho profissional 

                            

Número de 
Estagiários; Número 

de contactos 
recebidos; número 

de Educadoras 
Cooperantes 

6 Estagiários Crianças      ___ 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
salas de 
Creche 

O
E1

3
 

Aumentar os rendimentos 
mensais do Pré-escolar 

Atualização anual das 
mensalidades 

                            
Percentagem 

aplicada 
10% 

Encarregados de 
Educação 

---- 

Diretora 
Pedagógica, 
Técnica de 

contabilidade 

Atualização anual do valor 
das Atividades 

Extracurriculares 
                            

Percentagem 
aplicada 

  
Encarregados de 

Educação 
---- 

Diretora 
Pedagógica, 
Técnica de 

contabilidade 

Venda de sopas aos pais                             Número de vendas 30% 
Encarregados de 

Educação, Famílias 
---- 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Ação 

educativa e 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais 

Venda de bolos de 
aniversário aos utentes 

                            Número de vendas 40% Crianças ---- 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Ação 

educativa e 
Auxiliares dos 

Serviços Gerais 
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Lar dos Rapazes 
 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 Garantir a elaboração e 

avaliação dos Planos Socio 
Educativos dos jovens  

Construção dos Planos Socio 
Educativos 

                            

N.º de Planos Socio 
Educativos efetuados e 

avaliados/N-º de 
Acolhimentos 

≥ 70% Jovens 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

1
 

Garantir o preenchimento 
de todos os formulários 

constantes nos Processos 
individuais dos jovens 

Preenchimento dos Impressos                              
N-º de Impressos 

existentes/N-º 
Impressos preenchidos 

≥ 70% Jovens 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

2
 

Melhorar a comunicação 
interna e externa 

Publicação no microsite D'AR-
TE do desenvolvimento das 

atividades dinamizadas na CA 
                            

N.º de Publicações no 
microsite 

12 
Publicações 

Jovens, Famílias, 
Colaboradores, 

Parceiros e 
Comunidade 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

2
 

Participar num Evento de 
Divulgação  

                            
N.º de Eventos de 

divulgação 
1 Anual 

Parceiros e 
Comunidade  

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

3
 

Promover a visita às 
instalações da resposta 

social por parte dos 
parceiros 

Organizar uma visita 
convidando os parceiros 

                            Visita/N.º Parceiros  1 
Equipa Técnica e 

Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

3
 Promover a participação 

das famílias dos jovens nos 
Workshops 

Organizar e dinamizar os 
Workshops temáticos  

                            
N.º de workshops/N.º 

Famílias presentes  
2 Jovens e Famílias 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

4
 Promover as condições 

para implementar as 
medidas de autoproteção 

Requisição dos meios 
necessários à implementação 
das medidas de autoproteção 

                            N.º de requisições > 1 Requisição 
Jovens, Equipas 

técnica e educativa e 
familiares  

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

4
 

Garantir a revisão do Plano 
de Segurança 

Reunião entre equipa técnica e 
educativa para revisão do 
plano, exercício de treino 

                            

Plano de Segurança 
Atualizado; Registo do 

Exercício de 
treino/simulacro 

100% 
Jovens, Equipa 

Técnica e Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

5
 

Garantir a realização de 
reuniões de coordenação e 

de reuniões de 
acompanhamento em 

grupo à equipa 

Reuniões de coordenação/ 
Reuniões acompanhamento 

em grupo à equipa  
                            

N.º reuniões de 
coordenação/ N.º 

reuniões 
acompanhamento em 

grupo à equipa  

22 
Equipa Técnica e 

Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

5
 Efetuar a Avaliação de 

Desempenho dos 
elementos da equipa  

Avaliação de Desempenho                             
N.º de Avaliações 

efetuadas 
7 

Equipa Técnica e 
Educativa 

Sem custos 
adicionais 

Diretora Técnica 
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O
E0

6
 

Assegurar a participação 
de pelo menos 3 

elementos da equipa em 
cursos/ações de formação 

Curso/ação de formação                             
N.º de elementos da 

equipa que 
frequentaram  

3 
Equipa Técnica e 

Educativa 
200,00 € Equipa Técnica  

O
E0

7
 

Promover a comunicação 
com o Serviço de 

Aprovisionamento com 
acesso a informação 

detalhada 

Propor requisição ao armazém, 
com indicação do preço dos 

produtos disponíveis  
                            Nº de propostas 1 Equipa Técnica  

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

7
 Propor relatório mensal dos 

gastos do armazém, por 
resposta social 

                            Nº de propostas 1 Equipa Técnica  
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

8
 Melhorar o HACCP e a 

Segurança Saúde e Higiene 
no trabalho 

Promover a 
adaptação/correção das não 
conformidades identificadas 
pelas auditorias HACCP e SHT 

                            
N.º de Não 

conformidades 
corrigidas  

4 
Jovens, Equipa 

Técnica e Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

9
 Melhorar a comunicação 

com o Serviço de Obras e 
Manutenção 

Propor sistema que garanta 
uma resposta às requisições 

efetuadas ao Serviço de Obras 
e Manutenção 

                            Nº de propostas 100% 
Jovens, Equipa 

Técnica e Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E1

0
 Promover a realização de 

avaliação psicológica de 
todos os jovens   

Avaliação 
psicológica/Aconselhamento 

psicológico 
                            

N.º de Avaliações 
Psicológicas/N.º 

Jovens 
80% Jovens 

Sem custos 
adicionais 

Psicóloga 

O
E1

0
 

Garantir a inscrição escolar 
de todos os jovens que se 

encontram abrangidos pela 
escolaridade obrigatória  

Reunião Planificação ano 
letivo, inscrição na 

escola/formação profissional 
                            

N.º de jovens a 
frequentar o ensino 

regular e profissional 

100% dos 
jovens na 

escolaridade 
obrigatória 

Jovens 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E1

1
 Assegurar a realização de 

relatório/informação 
psicossocial por jovem 

Elaboração de relatório                             
N.º de relatórios 

psicossociais 
10 

Tribunal, CPCJ, 
Segurança Social 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

1
 Garantir a elaboração dos 

processos CASA para todos 
os jovens  

Preenchimento dos impressos                             
N.º de 

Processos/Impressos 
concluídos 

12 Segurança Social 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

2
 

Realização de reuniões 
com os técnicos de 

acompanhamento e/ou 
com as famílias  

Reuniões de acompanhamento 
com técnicos e famílias 

                            
N.º de reuniões 

efetuadas  
10 

Técnicos de 
acompanhamento 

dos processos e 
famílias 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

2
 Assegurar a realização de 

contactos mensais com as 
famílias 

Contacto com as famílias                             
N.º de contactos 

efetuados  
40 Anuais Famílias 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

2
 

Assegurar o 
acompanhamento do 

percurso escolar/formativo 
dos jovens 

Contactos/reuniões com 
professores/diretores de turma 

                            
N.º de contactos 

efetuados  
30 Jovens 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 



  

 

 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS 

 

 

Edição Data 
Página 52 de 72 

01 17/11/2020 

 

O
E1

2
 

Assegurar a participação 
de todos os jovens em 

atividades da vida 
quotidiana, promovendo 
competências para a sua 

autonomia 

Planeamento de 2 jantares 
semanais, confeção desses 

jantares; planeamento e 
distribuição da lavagem de 
peças de roupa 3 vezes por 

semana 

                            

N.º de ementas e 
refeições 

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

60 Confeções 
de jantares e 
80 lavagens 

de roupa 

Jovens 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Educativa 

O
E1

3
 

Promover as parcerias e 
donativos 

Sensibilização junto dos 
parceiros das necessidades da 

Casa de Acolhimento 
                            N.º de donativos 2 Jovens  

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E1

3
 

Melhorar o Sistema de 
comunicação/partilha de 

informação com os 
serviços administrativos da 

SCMS 

Realização de reunião com o 
departamento financeiro da 

SCMS para avaliação trimestral 
das receitas e despesas 

                            N.º de reuniões 3 

Equipa Técnica e 
Colaboradores 

Serviços 
Administrativos 

SCMS 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  
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CAT – 1º Passo 
 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ 

JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 Garantir a elaboração e 

avaliação dos Planos Socio 
Educativos das crianças 

Construção dos Planos Socio 
Educativos 

                            

N.º de Planos Socio 
Educativos efetuados e 

avaliados/N-º de 
Acolhimentos 

≥ 70% Crianças 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

1
 

Garantir o preenchimento 
de todos os formulários 

constantes nos Processos 
individuais das crianças 

Preenchimento dos Impressos                              
N-º de Impressos 

existentes/N-º 
Impressos preenchidos 

≥ 70% Crianças 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

2
 

Melhorar a comunicação 
interna e externa 

Publicação no microsite D'AR-
TE do desenvolvimento das 

atividades dinamizadas na CA 
                            

N.º de Publicações no 
microsite 

12 
Publicações 

Crianças, Famílias, 
Colaboradores, 

Parceiros e 
Comunidade 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

2
 

Participar num Evento de 
Divulgação  

                            
N.º de Eventos de 

divulgação 
1 Anual 

Parceiros e 
Comunidade  

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

3
 

Promover a visita às 
instalações da resposta 

social por parte dos 
parceiros 

Organizar uma visita 
convidando os parceiros 

                            Visita/N.º Parceiros  1 
Equipa Técnica e 

Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

3
 Promover a participação 

das famílias das crianças 
nos Workshops 

Organizar e dinamizar os 
Workshops temáticos  

                            
N.º de workshops/N.º 

Famílias presentes  
2 Crianças e Famílias 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

4
 Promover as condições 

para implementar as 
medidas de autoproteção 

Requisição dos meios 
necessários à implementação 
das medidas de autoproteção 

                            N.º de requisições 
> 1 

Requisição 

Crianças, Equipas 
técnica e educativa e 

familiares  

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

4
 

Garantir a revisão do Plano 
de Segurança 

Reunião entre equipa técnica e 
educativa para revisão do 
plano, exercício de treino 

                            

Plano de Segurança 
Atualizado; Registo do 

Exercício de 
treino/simulacro 

100% 
Crianças, Equipa 

Técnica e Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E0

5
 

Garantir a realização de 
reuniões de coordenação e 

de reuniões de 
acompanhamento em 

grupo à equipa 

Reuniões de coordenação/ 
Reuniões acompanhamento 

em grupo à equipa  
                            

N.º reuniões de 
coordenação/ N.º 

reuniões 
acompanhamento em 

grupo à equipa  

22 
Equipa Técnica e 

Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

5
 Efetuar a Avaliação de 

Desempenho dos 
elementos da equipa  

Avaliação de Desempenho                             
N.º de Avaliações 

efetuadas 
9 

Equipa Técnica e 
Educativa 

Sem custos 
adicionais 

Diretora Técnica 
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O
E0

6
 

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

formação 

Curso/ação de formação                             
N.º de elementos da 

equipa que 
frequentaram  

3 
Equipa Técnica e 

Educativa 
200 Euros Equipa Técnica  

O
E0

7
 

Promover a comunicação 
com o Serviço de 

Aprovisionamento com 
acesso a informação 

detalhada 

Propor requisição ao armazém, 
com indicação do preço dos 

produtos disponíveis  
                            Nº de propostas 1 Equipa Técnica  

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

7
 Propor relatório mensal dos 

gastos do armazém, por 
resposta social 

                            Nº de propostas 1 Equipa Técnica  
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E0

8
 Melhorar o HACCP e a 

Segurança Saúde e Higiene 
no trabalho 

Promover a 
adaptação/correção das não 
conformidades identificadas 
pelas auditorias HACCP e SHT 

                            
N.º de Não 

conformidades 
corrigidas  

3 
Crianças, Equipa 

Técnica e Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E0

9
 Melhorar a comunicação 

com o Serviço de Obras e 
Manutenção 

Propor sistema que garanta 
uma resposta às requisições 

efetuadas ao Serviço de Obras 
e Manutenção 

                            Nº de propostas 100% 
Crianças, Equipa 

Técnica e Educativa 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E1

0
 

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

anos 

Avaliação 
psicológica/Aconselhamento 

psicológico 
                            

N.º de Avaliações 
Psicológicas/N.º 

crianças com mais de 
três anos 

80% Crianças 
Sem custos 
adicionais 

Psicóloga 

O
E1

0
 Garantir a frequência 

escolar e pré-escolar das 
crianças acolhidas 

Inscrição nos equipamentos de 
ensino 

                            

N.º de crianças a 
frequentar os 

estabelecimentos de 
ensino 

100% das 
crianças com 
mais de 1 ano 

de idade 

Crianças 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E1

1
 Assegurar a realização de 

relatório/informação 
psicossocial por criança 

Elaboração de relatório                             
N.º de relatórios 

psicossociais 
10 

Tribunal, CPCJ, 
Segurança Social 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

1
 Garantir a elaboração dos 

processos CASA para todas 
as crianças  

Preenchimento dos impressos                             
N.º de 

Processos/Impressos 
concluídos 

12 Segurança Social 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

2
 

Realização de reuniões 
com os técnicos de 

acompanhamento e/ou 
com as famílias  

Reuniões de acompanhamento 
com técnicos e famílias 

                            
N.º de reuniões 

efetuadas  
10 

Técnicos de 
acompanhamento 

dos processos e 
famílias 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica 

O
E1

2
 Realizar observação e/ou 

entrevista com as famílias 
que efetuam visitas 

Observação das visitas; 
entrevista à família 

                            
N. de entrevista e N.º 

de observações 
20 Famílias e Crianças 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  

O
E1

2
 

Garantir o 
acompanhamento do 
percurso escolar das 

crianças 

Contactos/reuniões com 
professores/educadores 

infância 
                            

N.º de contactos 
efetuados  

10 Crianças 
Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica e 
Educativa 

O
E1

3
 

Promover as parcerias e 
donativos 

Sensibilização junto dos 
parceiros das necessidades da 

Casa de Acolhimento 
                            N.º de donativos 2 Crianças 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  
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O
E1

3
 

Melhorar o Sistema de 
comunicação/partilha de 

informação com os 
serviços administrativos da 

SCMS 

Realização de reunião com o 
departamento financeiro da 

SCMS para avaliação trimestral 
das receitas e despesas 

                            N.º de reuniões 3 

Equipa Técnica e 
Colaboradores 

Serviços 
Administrativos 

SCMS 

Sem custos 
adicionais 

Equipa Técnica  
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Anexo – Área da Anciania e Saúde 
 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ 

JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 → 

QUALIDADE E MELHORIA CONTINUA 

O
E0

1 
- 

P
o

te
n

ci
ar

 a
 m

el
h

o
ri

a 
co

n
ti

n
u

a 
d

a 
q

u
al

id
ad

e 
d

o
s 

se
rv

iç
o

s 
p

re
st

a
d

o
s 

Manter a qualidade da 
prestação de serviços 

nas respostas sociais de 
Anciania e saúde 

Realização das ações que 
constam nos planos de 
melhoria das Respostas 

Sociais. 

                            
Nº ações de melhoria 

implementadas 
2 por resposta 

social 

Trabalhadores e 
clientes/utentes das 
Respostas Sociais da 

Anciania 

Depende 
do tipo 

de 
melhoria  

DT Anciania 

A
n

cia
n

ia
 

Gestão de reclamações, 
sugestões e elogios 

                            
N.º de reclamações, n.º 
de sugestões e n.º de 

elogios 

< 2 
Reclamações 

> 2 Elogios e/ou 
sugestões 

Trabalhadores da SCMS; 
Clientes/Utentes; 

Familiares ou Amigos 

Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

Gestora da 
Qualidade 

A
n

cia
n

ia
 &

 S
a

ú
d

e
 

Realização de ações de 
melhoria identificadas no 

Relatório de Auditoria 
EQUASS, referente às 

respostas sociais de CD & 
SAD 

                            
Nº de ações de melhoria 

implementadas 
50% 

Trabalhadores da SCMS; 
Clientes/Utentes; 

Familiares ou Amigos 

Depende 
do tipo 

de 
melhoria  

DT´s CD & SAD 
Gestora da 
Qualidade 

C
D

 &
 S

A
D

 

O
E0

2 
- 

P
o

te
n

ci
ar

 e
 q

u
al

if
ic

ar
 a

 c
o

m
u

n
ca

çã
o

 in
te

rn
a 

e 
ex

te
rn

a
 

Melhorar a 
comunicação interna e 
externa da Instituição 

Divulgação da Newsletter às 
famílias dos clientes/utentes, 

através do email                             Enviar a 100% das 
famílias que têm email 

100% 
Familiares dos 

clientes/utentes da 
anciania e saúde 

Custos a 
definir 

DT Anciania e 
Saúde 

A
n

cian
ia &

 Saú
d

e
 

Comunicação externa com os 
familiares através das novas 
tecnologias (site/facebook) 

                            

N.º de publicações no 
site/ facebook da 

Instituição, por resposta 
social 

3 por resposta 
social 

Familiares dos 
clientes/utentes da 

anciania e saúde 

Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

Propor à aquisição de 
equipamento informático 
(portátil), que permita a 

comunicação com o exterior 
e/ou a estimulação cognitiva 

dos utentes.  

                            Nº de propostas 

1 Portátil por 
resposta social; 
1 equipamento 

SIOSlife 
SURFACE para 

ERPI de 
Santarém; 

Clientes/Utentes ERPI de 
Santarém & Centro de 

Dia 
2 500 € 

DT ERPI 
Santarém & 

Centro de Dia 

ER
P

I San
tarém

 &
 C

en
tro

 d
e 

D
ia 
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Revisão de documentos de 
comunicação interna 

                            
N.º de documentos 

revistos 
 

> 4 Revisões 
Trabalhadores da SCMS/ 

Clientes/Utentes 
Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

Gestora da 
Qualidade 

A
n

cian
ia &

 

Saú
d

e
 

Uniformizar os 
regulamentos internos  

Revisão dos Regulamentos 
Internos das respostas 

sociais da Anciania 
                            

Nº de regulamentos 
revistos 

5 Regulamentos 
 Clientes/Utentes; 

Familiares ou Amigos 
Custos a 
definir 

DT Anciania 
Gestora da 
Qualidade 

A
n

cian
ia

 

O
E0

3 
- 

P
ro

m
o

ve
r 

a 
p

ar
ti

ci
p

aç
ão

 e
 e

n
vo

lv
im

en
to

 d
e 

to
d

as
 a

s 
p

ar
te

s 
in

te
re

ss
ad

as
 Propor medidas para 

aumentar a satisfação 
dos trabalhadores 

 
Analisar o resultado dos 

questionários de satisfação 
dos trabalhadores e propor 

um plano de ações de 
melhoria aos superiores 

hierárquicos 

                            
 

 - N.º de Planos Ação; 

1 Plano de Ação 
da Anciania e 

Saúde  
Trabalhadores da SCMS 

Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

Gestora da 
Qualidade 

A
n

cian
ia &

Sa
ú

d
e

 

Promover/desenvolver 
atividades de convívio 
entre trabalhadores e 

utentes. 

Comemoração do fim da 
pandemia, com churrascada 

nos Claustros (para 
trabalhadores) e transmissão 

de um vídeo com 
depoimentos de 

trabalhadores e utentes 

                            N.º de participantes 

50% dos 
trabalhadores 
da Anciania & 

Saúde 

Trabalhadores das 
respostas sociais da 

Anciania & Saúde 
250€ 

DT Anciania & 
Saúde 

Jantar de Natal com 
trabalhadores e 

clientes/utentes das 
respostas Sociais da Anciania 

& Saúde 

                            
N.º de jantares realizados 

por resposta social 
1 Jantar por 

resposta social 
Trabalhadores e 
clientes/utentes 

Custos a 
definir 

Diretora 
Técnica e 
Técnica 

responsável 

Atividade/convívio entre a 
equipa da ERPI de Santarém 

                            Nº de atividades 1 Atividade Equipa ERPI de Santarém 
Custos a 
definir 

Diretora 
Técnica ERPI 

Santarém 

ER
P

I 

San
tarém

 

"Uma Tarde para o SAD" - 
passeio /convívio com todos 

os trabalhadores SAD e 
alguns clientes/utentes 

                            1 Passeio intergeracional 

100% 
Trabalhadores 
SAD; 15% do 

total de 
clientes/utentes 

admitidos 

Trabalhadores SAD e 
clientes/utentes 

350 Euros Equipa SAD 

SA
D

 

O
E0

4 
- 

Im
p

le
m

en
ta

r 

Implementar medidas 
de autoproteção e os 
planos de segurança 

Fazer o levantamento das 
ações necessárias para a 

implementação das medidas 
de autoproteção 

                            
 

Nº ações sinalizadas 

100% do 
levantamento 
das medidas 
necessárias 

Trabalhadores da SCMS; 
Clientes/Utentes; 

Familiares ou Amigos 

Depende 
do tipo 

de ações 
realizadas 

DT Anciania & 
Saúde 

A
n

cian
ia &

 Saú
d

e
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Treino de simulacro nas 
respostas sociais da Anciania 

& Saúde 
                            Nº simulacros realizados  

1 por resposta 
social 

Trabalhadores da SCMS; 
Clientes/Utentes 

Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

Revisão dos planos de 
emergência das respostas 

sociais da Anciania & Saúde 
                            N.º de revisões 

1 Revisão por 
resposta social 

Trabalhadores da SCMS; 
Clientes/Utentes; 

Familiares ou Amigos 

Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

Gestora da 
Qualidade 

Revisão dos planos de 
contingência das respostas 
sociais da Anciania & Saúde 

                            N.º de revisões 
≥1 Revisão por 
resposta social 

Trabalhadores da SCMS; 
Clientes/Utentes; 

Familiares ou Amigos 

Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

O
E0

5 
- 

A
ss

eg
u

ra
r 

a 
ef

ic
ác

ia
 d

o
s 

re
cu

rs
o

s 
h

u
m

an
o

s 
m

el
h

o
ra

n
d

o
 a

s 
su

as
 c

o
m

p
et

ên
ci

a
s 

e 
m

o
ti

va
çã

o
 

Envolver os 
trabalhadores dos 

diferentes 
departamentos ou 

serviços na construção/ 
reformulação dos 

Impressos, Instruções 
de Trabalho e 

Procedimentos 

Reunião com os 
trabalhadores das respostas 
sociais da Anciania & Saúde 

                            Nº Reuniões  

 
1 Reunião 

trimestral por 
resposta social  

Trabalhadores das 
respostas sociais 
Anciania &Saúde 

Sem 
Custo 

DT Anciania & 
Saúde 

A
n

cian
ia &

 Saú
d

e
 

Uniformizar documentos de 
uso transversal à Instituição 

                            
N.º de documentos 

revistos  
> 3 Documentos 

Trabalhadores da SCMS; 
Clientes/Utentes; 

Familiares ou Amigos 

Sem 
Custo 

DT Anciania & 
Saúde 

Garantir o n.º de 
trabalhadores para 

assegurar a prestação 
de serviços com 

qualidade aos clientes/ 
utentes 

Propor a contratação de uma 
equipa flexível (para cobrir 

férias e atestados de 
incapacidade temporária 

para o trabalho), nas 
respostas da Anciania e 

Saúde 

                            
Nº vezes que foi 

necessária a equipa  

> 1 Proposta de 
contratação de 

uma equipa 
flexível de 3 
elementos 

Clientes/Utentes da 
Anciania & Saúde 

Custo a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

Contribuir para a 
melhoria da motivação 
dos Recursos Humanos 

Aquisição de capas 
impermeáveis para utilização 

dos trabalhadores de CD e 
SAD em dias de chuva 

                            
Nº de capas por 
trabalhadores 

1 Capa por 
trabalhador 

Trabalhadores de CD e 
SAD 

Custos a 
definir 

Diretora 
Técnica de CD 

e SAD 

C
D

 &
 SA

D
 

Presentear os trabalhadores 
da Anciania & Saúde com o 
respetivo dia de aniversário 

(gozado no respetivo dia, 
sempre que o serviço 

permita) 

                            
Nº dias de aniversários 

gozados  
1 dia por 

trabalhador 
Trabalhadores da 
Anciania & Saúde 

Sem 
Custo 

DT Anciania & 
Saúde 

A
n

cian
ia &

 Saú
d

e
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Oferta de Natal aos 
trabalhadores 

                            Nº ofertas de Natal 
100% 
dos 

colaboradores 

Trabalhadores da 
Anciania & Saúde 

100 € 
DT Anciania & 

Saúde 

GESTÃO DAS ÁREAS DE SUPORTE 

O
E0

7 
- 

M
el

h
o

ra
r 

a 
ge

st
ão

 d
o

 

ap
ro

vi
si

o
n

a
m

en
to

 

Acesso ao relatório 
mensal dos pedidos por 
resposta social com os 

respetivos custos. 

Propor a introdução de 
informação detalhada no 
desafio informático, dos 
produtos disponíveis no 

desafio informático (preço, 
quantidades por caixa), 
visíveis ao requisitante 

                            Nº de proposta 1 Proposta DT Anciania & Saúde 
Sem 

Custo 
DT Anciania & 

Saúde 

A
n

cian
ia &

 Saú
d

e
 Propor relatório mensal dos 

gastos do armazém, por 
resposta social 

                            Nº de proposta 1 Proposta DT Anciania & Saúde 
Sem 

Custo 
DT Anciania & 

Saúde 

O
E0

9 
- 

M
el

h
o

ra
r 

a 
ge

st
ão

 d
a Melhorar a gestão das 

requisições efetuadas 
ao Serviço de Obras e 

Manutenção 

Propor forma de 
comunicação (feedback) 

entre o Serviço de Obras e 
Manutenção e as Diretoras 

Técnicas das respostas 
sociais da Anciania & Saúde 

                            Nº de proposta 1 Proposta 
Clientes/Utentes 
Anciania & Saúde 

Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

A
n

cian
ia &

 Saú
d

e
 

CLIENTES/ UTENTES E DEMAIS INTERVENIENTES 

O
E1

1 
- 

P
ro

m
o

ve
r 

e 
ad

eq
u

ar
 a

s 
re

sp
o

st
as

 à
s 

n
e

ce
ss

id
ad

es
 e

 e
xp

e
ct

at
iv

as
 d

a 

co
m

u
n

id
a

d
e

 

Promover a 
continuidade dos 

clientes/utentes na 
Instituição 

Divulgação, 
encaminhamento e 

articulação entre respostas 
sociais da Anciania e Saúde 

                            
N.º de encaminhamentos 

entre respostas sociais 
> 2 

Transferências 
Clientes/Utentes da 

anciania e saúde 
Custos a 
definir 

DT Anciania & 
Saúde 

A
n

cian
ia &

 

Saú
d

e
 

Responder às 
necessidades dos 

clientes/utentes nas 
diferentes etapas da 

vida 

 Aquisição para reposição de 
caixas de alimentos, cestos, 

marmitas e sacos para 
transporte e entrega de 

refeições nos domicílios dos 
clientes/utentes SAD 

                            
Nº de caixas, nº de 

cestos; nº de marmitas, 
nº de sacos. 

100% Clientes 
com refeição 

Clientes/utentes SAD 
Custos a 
definir 

Diretora 
Técnica e 
Técnica 

responsável 

SA
D

 

Aquisição para reposição de 
sacos e bolsas de transporte 

de material de proteção 
individual para utilização nos 

domicílios dos 
clientes/utentes. 

                            20 Sacos; 40 bolsas 

1 Saco e 2 
bolsas por 
equipa de 

trabalho SAD 

Trabalhadores SAD 
Custos a 
definir 

Diretora 
Técnica e 
Técnica 

responsável 

Aquisição de bolsas 
isotérmicas para transporte 

de medicação dos 
clientes/utentes de SAD 

                            
Nº de bolsas isotérmicas 
por cliente com apoio em 

medicação 

100% dos 
clientes/utentes 
com apoio em 

medicação 

Clientes/utentes 
Custos a 
definir 

Diretora 
Técnica e 
Técnica 

responsável 

Aquisição de tabuleiros de 
transporte de medicação 

                            
Nº de tabuleiros 

adquiridos 
4 Tabuleiros Clientes/utentes 

Custos a 
definir 

DT ERPI 
Santarém 

ER
P

I 

San
tarém
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Diagnóstico de necessidades 
de intervenção com 

cuidadores 
informais/representantes 

legais dos utentes 

                            

Nº de cuidadores 
informais/representantes 

legais vs nº de 
diagnósticos recolhidos 

17 Diagnósticos 
Cuidadores 

informais/representantes 
legais 

Custos a 
definir 

Assistente 
Social UCC 

U
C

C
 

Análise dos dados do 
diagnóstico de necessidades 

de intervenção com 
cuidadores 

informais/representantes 
legais dos utentes e 

elaboração de projeto de 
intervenção 

                            
Nº projetos de 

intervenção 
≥1 Projeto 

Cuidadores 
informais/representantes 

legais 

Custos a 
definir 

Assistente 
Social UCC 

Implementação do projeto                             
Nº de atividades 

previstas vs Nº de 
atividades realizadas 

5  
(uma por mês) 

Cuidadores 
informais/representantes 

legais 

Custos a 
definir 

Assistente 
Social UCC 

Avaliação da eficácia do 
projeto 

                            
Taxa de satisfação dos 
cuidadores informais  

80% de 
satisfação 

Cuidadores 
informais/representantes 

legais 

Custos a 
definir 

Assistente 
Social UCC 

Propor elaboração de 
candidatura a projeto de 

financiamento, para 
requalificar o espaço da ERPI 

LGD 

                            
Nº de candidaturas a 

projetos de 
financiamento 

1 Candidatura 
Clientes/utentes e 

colaboradores ERPI - 
LGD, comunidade 

Custos a 
definir 

Equipa técnica 
ERPI- LGD e 

Mesa 
administrativa 

ER
P

I LG
D

 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

O
E1

3 
- 

P
ro

m
o

ve
r 

a 
su

st
en

ta
b

ili
d

ad
e 

fi
n

an
ce

ir
a 

d
a 

In
st

it
u

iç
ão

 

Promover a 
sustentabilidade 

financeira da Instituição 

Manter o serviço de jantar 
em CD e SAD (com ementa e 

serviço diferenciado do 
almoço)  

                            
Nº de clientes CD e SAD 
com serviço de jantar 

100% dos 
clientes/utentes 
com serviço de 

jantar. 

Clientes/utentes de CD e 
SAD 

Custos a 
definir 

Diretora 
Técnica e 
Técnica 

responsável 

C
D

 &
 SA

D
 

Acesso ao Relatório 
trimestral das 

Receitas/Despesas de cada 
resposta social e avaliação 

do mesmo  

                            
Taxa de cumprimento do 

orçamento (receitas e 
despesas) 

≥70% 
Equipas da Anciania & 

Saúde 
  

DT Anciania & 
saúde 

Serviços 
Administrativos 

e Financeiros 

A
n

cian
ia &

 Saú
d

e
 

Avaliação trimestral das 
comparticipações familiares 
mensais da Anciania e dos 

valores das diárias da Saúde, 
por liquidar 

                            
 

Taxa de cumprimento 
dos pagamentos 

≥80% 
Equipas da Anciania & 

Saúde 
  

DT Anciania & 
saúde 

Serviços 
Administrativos 

e Financeiros 
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Propor a atualização do valor 
pago pelos clientes/ utentes 

referentes ao serviço de 
transporte da Instituição 

                            
N.º de atualizações do 

valor de transporte  
1 Atualização  

Equipas da Anciania & 
Saúde 

  
DT Anciania & 

saúde 

Propor a atualização do valor 
pago pelos clientes/ utentes 

referentes ao serviço 
marcação de roupa 

                            
N.º de atualizações do 

serviço de marcação de 
roupa  

1 Atualização  
Equipas da Anciania & 

Saúde 
  

DT Anciania & 
saúde 

Propor a criação de um 
serviço de transporte privado 

de doentes em maca, 
transversal a todas as 
respostas sociais da 

Instituição e extensível à 
comunidade, de forma a ser 

rentável 

                            

1 Projeto para "Criar um 
serviço de transporte 

privado de utentes não 
urgentes" 

Apresentação 
do Projeto  

Clientes/Utentes e 
Comunidade 

  
DT Anciania & 

saúde 

Rever as Tabelas de 
apoio ao cálculo das 

comparticipações 
familiares mensais / 

mensalidades das 
respostas sociais da 

Anciania 

Revisão das Tabelas de apoio 
ao cálculo das 

comparticipações familiares 
mensais / mensalidades das 
respostas sociais da Anciania 

                            N.º de tabelas revistas 
1 por resposta 

social 
Clientes/utentes e 

familiares da anciania 
  DT Anciania 

A
n

cian
ia
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Anexo – Área da Família e Comunidade 
CAAS 
 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

→ 

JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

2
 

Melhorar a divulgação da 
Resposta Social junto dos 

meios de comunicação 
internos/Melhorar a 

informação sobre a Resposta 
Social  

Realizar artigos para a 
Newsletter; Melhorar a 

informação da resposta social 
no site da Instituição 

                            
Nº artigos realizados / 
Nº atualizações do site 

1 Artigo por 
newsletter/ 1 
atualização  

Trabalhadores e 
Comunidade 

Sem Custo Diretora Técnica 

O
E0

4
 Garantir a segurança e 

proteção da equipa no 
exercício das suas funções  

Ações de 
sensibilização/formação na 
área da segurança e higiene 

                            
Nº ações realizadas / 
Taxa de participantes 

2 Ações /100% 
Trabalhadores da 
Resposta Social 

Sem Custo Diretora Técnica 

O
E0

4
 Divulgar as boas práticas de 

segurança e saúde no 
trabalho  

Elaboração do Plano de 
emergência Interno  

                            Nº simulacros 1 Simulacro  
Trabalhadores da 
Resposta Social 

Sem Custo 
Diretora Técnica 

Equipa de 
Simulacros 

O
E0

5
 

Melhorar as competências e 
motivação dos trabalhadores 

Realizar ações de formação 
para os Técnicos de Ação 
Social; Ações de formação 

para as Ajudantes de Serviços 
Gerais 

                            
Nº ações formação 
realizadas /Taxa de 

participação 
2 Ações /60% 

Técnicos de Ação 
Social 

Ajudantes de Serviços 
Gerais 

  Diretora Técnica 

O
E0

5
 

Assegurar as Avaliações de 
desempenho da Equipa 

reforçando as suas 
competências  

Avaliações de desempenho                              
Nº avaliações 

efetuadas/ Grau de 
desempenho   

Todas / 50% 
no BOM 

Trabalhadores da 
Resposta Social 

Sem Custo Diretora Técnica 

O
E1

1
 Assegurar as necessidades 

adequadas às problemáticas 
e necessidades dos utentes 

Realizar o Plano de 
Intervenção de cada utente  

                            
Nº Planos realizados/ 

Taxa cumprimento dos 
planos  

1 por utente/ 
70% do plano  

Clientes da Resposta 
Social 

  Diretora Técnica 

O
E1

1
 

Estabelecer protocolos com 
parceiros para a obtenção de 

bens/equipamentos de 
primeira necessidade e 
outros produtos para as 
atividades ocupacionais  

Realização de protocolos                             Nº de protocolos Pelo menos 2 
Clientes da Resposta 

Social 
  Diretora Técnica 

O
E1

3
 

Promover eventos para a 
angariação de Fundos  

Realizar eventos com 
parceiros para envolver a 

comunidade  
                            

Nº eventos/atividades 
realizados (as) 

3 por ano  
Clientes da Resposta 

Social 
  Diretora Técnica 

 



  

 

 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS 

 

 

Edição Data 
Página 63 de 72 

01 17/11/2020 

 

Voluntariado 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

→ 

JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 → 

O
E0

1
 

Cumprimentos de critérios 
aplicáveis ao Voluntariado 

de acordo com o 
referencial EQUASS 

Revisão dos instrumentos 
do Voluntariado; 

Realização de uma 
auditoria 

                            

Nº revisões; Taxa de 
cumprimento dos 

critérios do 
referencial EQUASS 

1 Revisão  
100% 

Voluntários Sem Custos 
Gestor do 

Voluntariado  

O
E0

2
 

Melhorar a divulgação do 
Voluntariado junto dos 
meios de comunicação 
internos/ Melhorar a 
comunicação do site  

Realizar artigo sobre o 
Voluntariado para a 

Newsletter; Atualizar a 
informação sobre 

voluntariado no site da 
Instituição  

                            
Nº artigos realizados 

/ Nº atualizações  

3 Artigos / 1 
atualização do 

site 

Trabalhadores e 
Comunidade 

Sem Custos 
Gestor do 

Voluntariado  

O
E0

3
 Estabelecer e fortalecer as 

parcerias no âmbito dos 
programas do voluntariado  

Identificar interesses 
comuns com outras 

entidades para formalizar 
possíveis projetos de 

parceria  

                            Nº parcerias  2 Parcerias  Voluntários Sem Custos 
Gestor do 

Voluntariado  

O
E0

3
 Promover a aquisição de 

conhecimentos no 
exercício do Voluntariado  

Realizar Workshops para os 
Voluntários  

                            
Nº Workshops 

realizados/ Taxa de 
participação   

3 Workshop / 
100% 

Voluntários   
Gestor do 

Voluntariado  

O
E0

3
 Criar novas áreas de 

intervir e fomentar novas 
parcerias 

Realizar candidaturas a 
projetos transnacionais  

                            
Nº candidaturas a 

projetos 
1 Candidatura Voluntários   

Gestor do 
Voluntariado  

O
E0

3
 Melhorar o envolvimento, 

participação e cooperação 
no Voluntariado 

Realização de reuniões 
com os voluntários 

                            
Nº reuniões 

realizadas / Taxa 
participação  

4 Reuniões 
100% 

Voluntários Sem Custos 
Gestor do 

Voluntariado  

O
E0

5
 

Avaliar a satisfação dos 
voluntários  

Aplicar um questionário de 
satisfação aos voluntários  

                            
Grau de satisfação / 

Nº melhorias 
sugeridas 

60% Satisfeitos e 
muito satisfeitos 
/ 2 sugestões de 

melhoria  

Voluntários Sem Custos 
Gestor do 

Voluntariado  
Qualidade 

O
E0

5
 

Promover a coesão e a 
cooperação dos 
colaboradores, 
reconhecendo a 

importância de momentos 
de convívio e partilha para 
a formação e manutenção 
da identidade Institucional 

Celebração do Dia da 
Misericórdia  

                            
Realizar uma 
celebração  

1 
Evento/atividade 

Voluntários   
Gestor do 

Voluntariado  

Realização de atividade de 
convívio dos trabalhadores 

e voluntários fora das 
instalações da Instituição 

                            
Nº atividades / Taxa 

de participação 
1 Atividade  

70 % 
Voluntários e 
Trabalhadores 

  
Gestor do 

Voluntariado  
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Realização de uma 
atividade cultural de 

convívio para 
trabalhadores e 

Voluntários 

                            Nº atividades  
1 Atividade 

entre novembro 
e dezembro 

Voluntários e 
Trabalhadores 

  
Gestor do 

Voluntariado  

Realização da Festa da 
Amizade  

                            
Nº atividades/ Taxa 

de participação  
1 Atividade 

70% 
Voluntários e 
Trabalhadores 

  
Gestor do 

Voluntariado  

Realização de atividade na 
Feria de Outono  

                            
Nº atividades/ Taxa 

de participação  
1 Atividade 

70% 
Voluntários e 
Trabalhadores 

  
Gestor do 

Voluntariado  

O
E0

5
 

Reconhecer e validar os 
esforços realizados nos 

Diferentes Programas de 
Voluntariado 

Celebração do Dia do 
Voluntário  

                            
Nº atividades/ Taxa 

de participação  
1 Evento / 50%  Voluntários   

Gestor do 
Voluntariado  

Realização do jantar de 
voluntários  

                            
Realizar 1 jantar de 

voluntários 
1 Jantar em 

janeiro / 50% 
Voluntários   

Gestor do 
Voluntariado  

Celebração dos 
aniversários dos 

voluntários 
                            

Nº envios de postais 
de aniversário 

1 Postal por 
voluntário  

Voluntários   
Gestor do 

Voluntariado  

O
E1

0
 Promover a aquisição de 

conhecimentos e reforçar o 
compromisso Institucional  

Ações de formação sobre 
os direitos, deveres e ética 

                            
Nº ações realizadas 
/Nº participantes 

2 Ações / 100% Voluntários   
Gestor do 

Voluntariado  

O
E1

2
 

Promover ações /atividades 
por parte dos voluntários  

Recolha de sugestões                              
Nº sugestões 

propostas  
1 por voluntário Voluntários Sem Custos 

Gestor do 
Voluntariado  
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RSI 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

→ 

JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 → 

O
E0

1
 Fazer todos os 

procedimentos definidos 
pelo CDSSS 

Preencher todos os 
documentos 

                            
Nº documentos 

preenchidos 
100% Equipa Técnica   Equipa Técnica 

O
E0

2
 

Partilhar um maior número 
de casos 

Fazer reuniões de equipa e 
com parceiros 

                            Nº casos partilhados 

Partilhar mais 
de 10 casos 
que no ano 

anterior 

Beneficiários RSI   Equipa Técnica 

O
E0

3
 Promover o " II Encontro 

para uma perspetiva mais 
social" 

Organizar o evento em 
parceria 

                            
Concretização do 

encontro 
1 Encontro 

Parceiros de NLI e 
todos os CDSS 

  Equipa Técnica 

O
E0

3
 

Melhorar a articulação com 
o IEFP 

Assinatura mensal de 
acordos de inserção 

                            
Nº de acordos de 

inserção assinados 

Todos os 
acordos de 

inserção 
(100%) 

Equipa RSI e 
beneficiários 

  Equipa Técnica 

O
E0

4
 Adequar as medidas de 

autoproteção às atividades 
diárias 

Organizar uma formação 
sobre medidas de 

autoproteção 
                            Concretização da ação  1 Ação Equipas de RSI   Equipa Técnica 

O
E0

5
 

Participar em atividades da 
SCMS; Garantir o 

cumprimento da medida 
RSI 

Colaborar em atividades da 
Instituição; Assegurar o 

cumprimento dos prazos 
estabelecidos 

                            
Nº atividades; 

Nº de casos em que o 
prazo foi cumprido 

Participar em 
todas as 

atividades 
realizadas; 

Cumprir todos 
os prazos 

(100%) 

Utentes e 
Colaboradores da 

SCMS; 
Beneficiários de RSI 

  Equipa Técnica 

O
E1

0
 

Registar informações em 
plataforma adequada 

Assinatura de declaração 
de consentimento de 
utilização de dados 

pessoais 

                            

Nº de declarações 
assinadas, face ao 

número de 
beneficiários 

100% Beneficiários RSI   Equipa Técnica 

O
E1

1
 

Criar opções de formação  Realizar sessões                              

Realizar ações em 3 
áreas distintas (ex.: 

saúde oral; 
responsabilidades 

parentais; …)  

3 Sessões Beneficiários RSI   Equipa Técnica 

O
E1

2
 

Manter o número de 
reuniões de Núcleo Local 

de Inserção (NLI) e com os 
parceiros 

Realizar pelo menos 47 
reuniões anuais 

                            
Nº reuniões realizadas 

vs Planeadas 
47 

Equipa RSI e 
Beneficiários 

  Equipa Técnica 

O
E1

3
 

Rentabilizar o espaço 
Atelier 

Criação de produtos com 
materiais reciclados 

                            
Nº vendas face à 
quantidade de 

produtos  

Vender todos 
os produtos 

(100%) 
Stakeholders   Equipa Técnica 
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Anexo – Serviço Nutrição e Alimentação  
 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 

Assegurar a 
implementação do 

sistema de gestão de 
qualidade EQUASS 
(procedimentos, 

instruções de trabalho e 
impressos).  

Cumprir com os requisitos 
do sistema EQUASS na 
área da alimentação e 

nutrição. 

                            

N.º de não 
conformidades 

identificadas; N.º de 
não conformidades 

tratadas 

80% das não 
conformidades 

resolvidas  

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista  

O
E0

4
 

Garantir a implementação 
das medidas de 

autoproteção e os planos 
de segurança.  

Realizar simulacros com os 
trabalhadores do Serviço 

de Nutrição e 
Alimentação.  

                           Nº de simulacros > 1 
Equipa do Serviço de 

Nutrição e 
Alimentação 

  Nutricionista  

O
E0

4
 

Garantir que os 
trabalhadores do SNA 

frequentam a formação 
SST.  

Formação da RigoTrab                             
Taxa de participação 

na formação 
90% 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista  

O
E0

5
 Assegurar a participação 

dos trabalhadores na 
formação de HACCP 

Formação em Higiene e 
Segurança Alimentar 

                            
Taxa de participação 

na formação 
80% 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 

O
E0

5
 

Realizar a avaliação de 
desempenho aos 

elementos da equipa, 
garantindo a diferenciação 

positiva de resultados 

Avaliação de desempenho                             

% de trabalhadores 
que realizaram a 

avaliação de 
desempenho. 

90% 
Equipa do Serviço de 

Nutrição e 
Alimentação 

  Nutricionista 

O
E0

5
 Realizar ações de 

motivação e team-
building.  

Ações de motivação e 
team-building.  

                            

Nº de ações 
realizadas; Taxa de 

satisfação dos 
trabalhadores após 

realização da 
atividade. 

4 
70% 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 

O
E0

8
 

Garantir o cumprimento 
das boas práticas em 
Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) 

Resolução das não 
conformidades 

identificadas nas 
auditorias SST 

                            
% de não 

conformidades 
resolvidas 

70% das não 
conformidades 

resolvidas 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista  
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Reuniões de trabalho para 
reflexão sobre as não 

conformidades 
identificadas pela 

RigoTrab 

                            
Nº reuniões 

realizadas por ano 
> 2 Ano 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista  

O
E0

8
 Assegurar a qualidade 

higieno-sanitária da 
alimentação fornecida 

Aquisição de caixas 
térmicas elétricas de 

transporte de refeições 
                            

Número de caixas 
compradas 

2 
Creche/Pré-escolar e 

ERPI - LGD 
3000 

Mesa Administrativa/ 
Serviços Administrativos 

e 
Financeiros/Nutricionista 

Auditorias internas a todas 
as copas, em sistema 

HACCP. 
                            

Nº de auditorias 
realizadas 

2 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação. Equipas 
dos outros 

serviços/respostas 
sociais 

  Nutricionista 

Resolução das não 
conformidades do SNA, 

identificadas nas 
auditorias HACCP 

                            
% de não 

conformidades 
resolvidas no SNA 

50% das NC 
resolvidas 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 

O
E0

9
 Garantir o correto 

manuseamento dos 
equipamentos do serviço.  

Ação de sensibilização 
sobre a utilização dos 

equipamentos do serviço. 
                            

Número de ações 
realizadas. 

1 
Equipa do Serviço de 

Nutrição e 
Alimentação 

  Nutricionista 

O
E0

9
 Realizar 1 limpeza anual 

das hotes e condutas do 
serviço. 

Limpeza das hotes por 
uma empresa 
especializada.  

                            
Número de limpezas 

efetuadas. 
1 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação; 
clientes/utentes e 

colaboradores. 

1800 Euros Nutricionista 

O
E1

0
 

Avaliar a satisfação 
alimentar dos 

clientes/utentes e 
colaboradores. 

Aplicação do questionário 
de avaliação da satisfação 

alimentar 
                            

Taxa de satisfação 
dos clientes/utentes 

e colaboradores. 
75% 

Clientes/utentes, 
colaboradores, outras 
Instituições (recebem 

catering) 

  Nutricionista 

Tratamento das 
reclamações formais ao 

SNA.  
                            

Número de 
reclamações. 

< 5 

Clientes/utentes, 
colaboradores, outras 
Instituições (recebem 

catering) 

  Nutricionista 

O
E1

0
 Envolver os 

clientes/utentes na 
construção da ementa. 

Mensalmente solicitar a 
uma resposta 

social/serviço, sugestões 
para a construção da 

ementa. 

                            
Número de sugestões 

concretizadas. 
12 

Clientes/utentes, 
colaboradores. 

  Nutricionista  

O
E1

1
 Manter os padrões de 

qualidade das refeições 
durante todo o ano. 

Substituição dos 
trabalhadores do SNA no 

período de férias (7 
meses)  

                            
Contratação de um 

trabalhador. 
1 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Departamento RH 
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O
E1

2
 Promover melhor 

comunicação entre os 
elementos do serviço. 

Reuniões de equipa.                             
Nº de reuniões 

realizadas por ano. 
> 7 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 

O
E1

3
 Reduzir a quantidade de 

sobras alimentares no 
SNA.  

Implementação de 
sistema eletrónico de 

requisição de refeições 
interligado a programa de 

ementas e capitações.  

                            
% de sobras 

alimentares diárias 
< 3 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 

Venda de sobras 
alimentares ao almoço, no 

refeitório do pessoal, a 
custo reduzido. 

                            
% de sobras 

alimentares vendidas 
em takeaway  

90% 
Equipa do Serviço de 

Nutrição e 
Alimentação 

  Nutricionista 

O
E1

3
 

Avaliar mensalmente o 
custo médio da refeição.  

Cálculo do custo médio da 
refeição de almoço e 

jantar.  
                            

Desvio máximo do 
custo médio 

<1     
Serviços Administrativos 

e Financeiros; 
Nutricionista 
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Anexo – Serviço Aprovisionamento 
 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ 

O
E0

1
 Melhorar o funcionamento 

do Serviço de 
Aprovisionamento.  

Elaborar e implementar as 
instruções de trabalho, 

impressos e procedimentos 
necessários.  

                            

Nº Impressos; 
Instruções de 

trabalho e 
procedimentos 

criados 

Todos os 
necessários 

Serviço de 
Aprovisionamento  

Sem Custo Nutricionista; 

O
E0

4
 Garantir a implementação 

das medidas de 
autoproteção e os planos 

de segurança.  

Realizar simulacros com os 
trabalhadores do Serviço de 

Aprovisionamento.  
                           Nº de simulacros > 1 

Serviço de 
Aprovisionamento  

  Nutricionista; 

O
E0

7
 Realizar inventários 

mensais de todos os artigos 
do Serviço de 

Aprovisionamento.  

Construção e 
implementação da 

instrução de trabalho para 
a realização de Inventários 

mensais. 

                            
Nº Inventários no 

SAP, num ano 
12 

Serviço de 
Aprovisionamento  

Sem Custo Gestor de stock 

O
E0

7
 Aumentar a taxa de rotação 

mensal dos artigos no 
Serviço de 

Aprovisionamento. 

Aplicar a metodologia just-
in-time. Encomendar 

consoante o lead-time 
definido em cada 

fornecedor.  

                            

Taxa de rotação 
(volume das saídas 
de armazém-ano vs 
stock médio mensal-

ano) 

30% 
Serviço de 

Aprovisionamento  
Sem Custo Gestor de stock  

O
E0

7
 Definir o stock mínimo nos 

artigos do Serviço de 
Aprovisionamento. 

Cálculo do stock mínimo 
dos artigos de acordo com 

as necessidades dos 
clientes e o lead-time dos 

fornecedores.  

                            
% de artigos com 
definição de stock 

mínimo 
80% 

Serviço de 
Aprovisionamento  

Sem Custo Gestor de stock  

O
E0

7
 

Manter atualizado o stock 
do Serviço de 

Aprovisionamento no 
programa informático 
Desafio Informático.  

Aquisição de um leitor ótico 
para realizar as entradas e 

saídas, no imediato. 
Introduzir diariamente as 
faturas/guias de remessa 

para o artigo ficar 
disponível no sistema. 

                            
Nº de dias com stock 
real vs total de dias 

de stock 
65% 

Serviço de 
Aprovisionamento  

Sem Custo Nutricionista 

O
E0

7
 Encomendar os artigos 

através do programa de 
stocks do Desafio 

Informático.  

Utilização do sistema de 
stock Desafio Informático 

para gerar as encomendas.  
                            

Nº Encomendas 
efetuadas pelo 
programa vs Nº 

Encomendas totais 
efetuadas 

100% 
Serviço de 

Aprovisionamento  
  Gestor de stock  
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O
E0

7
 

Construir/elaborar as fichas 
de especificações dos 

artigos de referência, em 
vigor, do Serviço de 
Aprovisionamento.  

Elaboração das fichas de 
especificações. Completa a 
ficha de cada artigo com as 

especificações.  

                            
% de artigos com 

fichas de 
especificações 

95% 
Serviço de 

Aprovisionamento  
Sem Custo Nutricionista 

O
E0

7
 Contratualizar o 

fornecimento de artigos 
com os fornecedores.  

Criar o procedimento 
Manual de Boas Praticas 
para contratação Pública 

                            Implementação  
Implementar 

PG 
Serviço de 

Aprovisionamento  
Sem Custo Negociadores 

Elaborar contratos de 
fornecimento, 

estabelecendo as clausulas 
de fornecimento (direitos e 
deveres, janelas de entrega, 

penalizações).                              

                            
% de fornecedores 
com contrato com 

Instituição 
70% 

Serviço de 
Aprovisionamento  

  Negociadores 

O
E0

7
 Envio de reclamações 

formais por mail para os 
fornecedores.  

Construção do fluxograma 
de reclamação. Criação de 
uma instrução de trabalho 
para efetuar a reclamação 

formal.  

                            
% Reclamações 

formalizadas por 
email 

90% 
Serviço de 

Aprovisionamento  
  Nutricionista 

O
E0

7
 

Melhorar a comunicação 
com os fornecedores.  

Reuniões trimestrais com 
os fornecedores.  

                            
Nº reuniões 

trimestrais realizadas 
(Ata da reunião) 

Pelo menos 1 
por fornecedor 

Serviço de 
Aprovisionamento  

  Nutricionista 

O
E0

7
 Estabelecer localização fixa 

nos artigos do Serviço de 
Aprovisionamento.  

Mapear a localização dos 
artigos de acordo com o 

local do armazém e o stock 
estabelecido.  

                            
% de artigos com 
localização fixa 

60% 
Serviço de 

Aprovisionamento  
  Nutricionista 

O
E0

8
 Garantir o cumprimento 

das boas práticas em 
Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) 

Resolução das não 
conformidades 

identificadas nas auditorias 
SST 

                            
% de não 

conformidades 
resolvidas 

70% das não 
conformidades 

resolvidas 

Serviço de 
Aprovisionamento  

  Nutricionista 

O
E0

8
 

Garantir o cumprimento do 
sistema HACCP.  

Resolução das não 
conformidades do SNA, 

identificadas nas auditorias 
HACCP 

                            
% de não 

conformidades 
resolvidas no SNA 

70% das NC 
resolvidas 

Equipa do Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 
  Nutricionista 
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Anexo – Atividades Institucionais 
 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 

Recursos 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ Humanos Materiais 

E0
3

 

Integrar os 
voluntários nas 
atividades da 
anciania 

Sessões do 
Projeto 
"Leitura 

criativa" por 
videochamada 

                            
Nº de sessões 

realizadas 

 Realizar 
80% das 

atividades 

Clientes/utentes 
da 

Anciania/Saúde 
da SCMS; 

Animadores 
(as) 

Terapeuta 
Ocupacional 

Psicomotricista; 
voluntárias 

PC, Cabo de 
net, cabo 
HDMI, TV 

Sem 
custos 

adicionais 
Voluntárias 

E0
3

 

Promover as 
relações 
interpessoais 
dos utentes 
com os seus 
amigos/colegas 
de outras 
respostas da 
instituição 

Encontros 
Virtuais 

através de 
videochamada 
ou da Sioslife 

                            

Grau de 
cumprimento do 
PADP (Plano de 
Atividades de 

Desenvolvimento 
Pessoal) 

Realizar 80% 
das 

atividades 
previstas 

Clientes/utentes 
da Anciania da 

SCMS; 

Animadoras; 
Psicomotricista; 

Telemóvel, 
computador, 

cabo de 
internet, 

microfones, 
colunas, 
projetor, 
Sioslife 

Sem 
custos 

adicionais 

Animadoras 
Psicomotricista; 

E0
3

 

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

Projeto "Mala 
de Estórias" 
em formato 

digital 

                            

Grau de 
satisfação dos 

Clientes/Utentes 
(tabela de 
avaliação); 

Nº de 
participantes 

Garantir que 
70% dos 
utentes 
ficam 

satisfeitos 
ou muito 
satisfeitos 

Clientes/Utentes 
da UCC, ERPI 

Santarém, ERPI- 
LGD, CATEI 

Animadores 
(as) 

Terapeuta 
Ocupacional 

Psicomotricista 

Sala; TV; 
net, PC, 

cabo HDMI, 
cabo de net 

Sem 
custos 

adicionais 
Rita Neves 

E0
4

 

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

I Encontro de 
Saúde da 

SCMS 
                            

Grau de 
satisfação do 
Encontro de 
Saúde; Nº de 
participantes 

Garantir que 
60% dos 

participantes 
fiquem 
muito 

satisfeitos 

Comunidade 

Fisio, TO, 
Psicóloga; 

Psicomotricista; 
Enf; TND; 

voluntários; 
Técnicos SCMS; 
alunos da EPVT 

Sala, 
Projetor; 

computador; 
microfones; 

colunas, 
consumíveis; 

águas, 
copos; 

alimentação 

A definir 

Fisio, TO, 
Psicóloga; 

Psicomotricista; 
Enf; TND; 
Médico 
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Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Cronograma 

Indicadores Meta Destinatários 

Recursos 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável 

→ JA
N

 

FE
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

N
O

V
 

D
EZ

 

→ Humanos Materiais 

A
ti

vi
d

ad
es

 In
st

it
u

ci
o

n
ai

s 

Estabelecer 
interação entre as 
crianças da Creche 

e colaboradores das 
diversas respostas 

sociais 

Partilha de 
vídeos/fotos de 

atividades 
desenvolvidas 

                            
Número de 
atividades 
partilhadas 

4 

Crianças/ 
Utentes das 

diversas 
Respostas 

Sociais 

Crianças/Idosos 
Computador, 

Tablet, 
telemóvel 

__  

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Acão Educativa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


