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1. Introdução 
 

Num ano particularmente difícil, como foi o de 2020, cumpre-nos o dever e a gratidão de o ter 

vivido, apresentando o Relatório de Atividades e Orçamento, daquele que foi o primeiro ano de 

mandato da nova Mesa Administrativa, que tomou posse a 17 de janeiro de 2020. 

Tendo os Órgãos Sociais apenas dois meses de atividade, a Instituição foi confrontada com a 

pandemia por COVID-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que assolou não só Portugal, mas o mundo 

inteiro, com impactos que ainda estão por descortinar. 

A atividade desenvolvida em 2020 refletiu em grande escala os efeitos da pandemia, 

nomeadamente pelos diferentes períodos de confinamento impostos no País e pelas consequências 

que isso acarretou nas pessoas, nas famílias e na sociedade em geral, com reflexos na Misericórdia de 

Santarém. 

 2020 foi um ano de desafios, mas também de estímulos , em que a Misericórdia de Santarém teve 

de reinventar as suas práticas, de forma a minimizar o impacto emocional e social, que a pandemia 

teve nos nossos utentes e familiares. 

 O surgimento da pandemia causou, desde inicio, sentimentos de medo, insegurança e ansiedade 

nos trabalhadores e utentes e, consequentemente, nas suas famílias. No sentido de minimizar este 

impacto foram elaborados Planos de Contingência para cada uma das Respostas Sociais, foi dada toda 

a informação e formação, acerca do COVID-19, no sentido de utentes e trabalhadores perceberem do 

que se tratava e do que fazer para a proteção de todos. 

 

Assim, apresentamos o presente Relatório de Atividades e Contas de 2020, onde relatamos todas 

as atividade e práticas desenvolvidas durante um ano de pandemia. 
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2. Órgãos Sociais 
 

 Os Órgãos Sociais em exercício foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária Eleitoral a 27 de 

dezembro de 2019. 

Foto 1 – Representantes dos Órgãos Sociais em exercício 

 

 A 17 de janeiro de 2020, na Igreja da Misericórdia, pelas 18:30h, com a presença de sua Exa. 

Reverendíssima D. José Traquina, Bispo de Santarém, iniciou-se a Sessão Solene da Tomada de Posse dos 

Órgãos Sociais da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém para o quadriénio 2020/2023, 

homologados por decreto do Bispo de Santarém de 03 de janeiro de 2020, assim constituídos: 
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3. A Irmandade 
 

 A Instituição encontra-se registada, a título definitivo, na Direção Geral da Segurança Social, desde 

04/06/1982 escrito pelo averbamento nº2, sob o nº 30/82, a folhas 44 e 44 verso no Livro nº 4 das 

Irmandades da Misericórdia, em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 7º do Regulamento de 

Registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pela Portaria nº 139/2007, de 29 de 

janeiro.  

 É membro fundador da União das Misericórdias Portuguesas com todos os direitos e deveres 

inerentes. 

 A admissão de Irmãos é feita “mediante proposta assinada por dois Irmãos e pelo próprio 

candidato, em que se identifique e se comprometa a cumprir as obrigações de Irmãos” (artigo 9º do 

Compromisso da SCMS). 

 A admissão é considerada definitiva após submissão da proposta à apreciação e deliberação da 

Mesa Administrativa e aprovação da mesma. 

 A Assembleia Geral é constituída pela reunião de Irmãos, reunindo ordinariamente duas vezes por 

ano, exceto em ano de eleições, em que há três reuniões ordinárias, uma das quais é Assembleia Geral 

Ordinária Eleitoral, podendo também reunir extraordinariamente. 

  

A 31 de dezembro de 2020 a Irmandade da Misericórdia de Santarém era constituída: 

 

Tabela 1 – Nº Irmãos 2019/2020 

 

 

 

 

             

     2020  2019  
             

 IRMÃOS HOMENS  MULHERES TOTAL  HOMENS  MULHERES TOTAL  
             

 Número de Irmãos no início do ano  263 161 424  251 158 409  
 Admissão  15 17 32  27 9 36  
 Falecimento 7 3 10  9 1 10  
 Desistências 1 0 1  6 5 11  
    Nº irmãos no final 

do ano 
270 175 445  263 161 424  
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Área da 
Infância e 
Juventude 

Creche "Os Amiguinhos"

Pré-escolar "Os 
Amiguinhos"

Unidade Residencial-

Lar dosRapazes

Unidade Residencial-

CAT 1º Passo 

Área da 
Anciania 

Serviço Apoio Domiciliário

Centro Dia

Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI) - Santarém

Centro de Acolhimento 
Temporário de Emergência 

para Idosos - CATEI

Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI) - Lar de 

Grandes Dependentes

Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI) - São 

Domingos

Área da 
Saúde

Unidade de Cuidads 
Continuados de Longa 
Duração e manutenção 
(UCCLDM)- "Hospital de 

Jesus Cristo"

Área da 
Comunidade

Centro Atendimento e 
Acolhimento Social (CAAS) -

"Novo Rumo"

Voluntariado

Rendimento Social de 
Inserção (RSI) 

(Resposta Social 
Protocolada)

4. Caracterização da Santa Casa da Misericórdia de Santarém 
 

4.1. Caracterização da Atividade 
 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) desenvolve a sua atividade através de 12 

respostas sociais e 1 resposta protocolada no âmbito do Sistema de Proteção Social de Cidadania – 

Rendimento Inserção Social (RSI). 

 

 

Tabela 2 – Áreas de Intervenção da SCMS 

 

 

   A tabela seguinte (tabela 3) apresenta a capacidade das respostas sociais da SCMS, as vagas 

protocoladas com o Instituto Segurança Social (ISS) e o número de utentes a frequentar as várias respostas 

em Dezembro de 2020. 
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Tabela 3 – Capacidade das Respostas Sociais 

 

Na tabela 4 verifica-se que, a SCMS apoiou mais de 510 utentes durante o ano de 2020, através das 

12 respostas sociais. 

 

RESPOSTA SOCIAL Frequência Admissões Saídas Motivo Saídas 

CRECHE 50 25 1 

 
A mãe da criança ficou em casa em 
teletrabalho e a criança ficou com a mãe 

  

PRÉ-ESCOLAR 60 1 3 
 As crianças ficaram em casa com os pais, 
que estavam em teletrabalho, e como iam 
iniciar a escola primária, já não regressaram   

CAAS 77 ___  ___  

O Centro de Atendimento e Acolhimento 
Social – Novo Rumo, vai adequando as suas 
vagas /capacidade de acordo com as 
necessidades da Comunidade 

 
 

RESPOSTA SOCIAL Capacidade 
 

Vagas Protocoladas (ISS) 
Nº Utentes a 
frequentar 

(Dez.20) 

CRECHE 50 49 49 

PRÉ-ESCOLAR 60 58 58 

CAAS 

Vai sendo 
ajustada às 

necessidades da 
Comunidade 

15 30 

SAD 110 103 98 

ERPI-SANTARÉM 31 31 29 

CATEI 13 13 13 

ERPI- LGD 50 50 43 

UCCLDM 21 21 21 

CENTRO DIA 60 50 33 

ERPI - SÃO DOMINGOS 67 
65 (16 cativas da Segurança 

Social) 57 

CAT - 1ºPASSO 12 12 10 

LAR DOS RAPAZES 12 12 11 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

9 

 

(Continuação da tabela anterior) 

RESPOSTA SOCIAL Frequência Admissões Saídas Motivo Saídas 

SAD 98 35 40 4 - Integração ERPI 

ERPI-SANTARÉM 29 6 6 
3 - Óbitos; 
2 - Integração na ERPI-LGD;  
1 - Regresso a casa  

CATEI 13 1 1  Óbito; 

ERPI- LGD 43 17 20 
18 - Óbitos; 
2 - Regresso a casa; 

UCCLDM 21 17 18 

5 - Óbitos; 
3 - Agudização; 
2 - Pedido de alta; 
8 - Descanso de Cuidador; 

CENTRO DIA 33 7 23 

9 - Integrações na SCMS; 
6 - Integrações outra Instituição; 
4 - Desistências; 
2 - Doença Incapacitante, opção ficar no 
domicílio; 
2 - Óbitos; 

ERPI - SÃO DOMINGOS 57 8 16 
15 - Óbitos, dos quais 6 foram por COVID-19; 
1 - Transferência; 

CAT - 1ºPASSO 14 11 4 Reintegração familiar 

LAR DOS RAPAZES 15 4 7 
4 - Reintegração Família Nuclear; 
2 - Reintegração Família Alargada; 
1 - Autonomização; 

Tabela 4 – Frequências/Admissões/Saídas por Resposta Social 
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4.2. “Relato” do período de pandemia por COVID-19 na SCMS 

 

A 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde passa a considerar o Covid-19 como uma 

pandemia, isto é, um surto de doença com distribuição geográfica internacional muito alargada e 

simultânea. A 12 de março Portugal decide encerrar todos os estabelecimentos de ensino até ao final das 

férias da Páscoa.  

Tendo em conta o cenário de pandemia, a Misericórdia de Santarém criou uma Equipa de Gestão 

de Crise constituída pelos seguintes elementos: Vice Provedora e 1 Mesária, Enfermeira Coordenadora, 

Nutricionista, 4 Diretoras Técnicas (com a abrangência das diferentes áreas de intervenção interna) e a 

Coordenadora Geral. A equipa reuniu 1 vez por semana ou sempre que fosse necessário, para fazerem o 

ponto de situação da pandemia por COVID-19 na Instituição, analisar as Normas e Orientações da DGS e do 

Governo e elaboração/atualização do Plano de Contingência da Instituição. 

 O 1º Plano de Contingência foi criado a 10 de março de 2020, documento este que descreve como 

SCMS prepara e irá gerir a resposta à emergência de Saúde Pública associada a infeção por Coronavírus. A 

definição do Plano de Contingência encontra suporte nas orientações internacionais e nacionais, para a 

gestão de eventos de grande dimensão, procurando adequar-se às especificidades locais. 

A 16 de março dá-se o encerramento do Centro de Dia, de acordo com o n. º2 do Art.º. 9º do 

Decreto-lei n. º52 de 13 de março de 2020. Foram também canceladas as visitas aos utentes das ERPI(s) e 

UCCLDM, assim como as saídas para o exterior. 

Foi de máxima importância e prioridade promover a manutenção dos laços familiares, mesmo que 

de uma forma diferente, bem como, realizar atividades que mantivessem os utentes ativos. Promovemos, 

com recurso às novas tecnologias, chamadas telefónicas e videoconferências com os familiares e utentes. 

 

A atualização do Plano de Contingência foi acompanhando as Normas, Orientações e Decretos-Lei 

emitidos pela DGS e Governo, no decorrer do ano de 2020. A 31 de dezembro de 2020 o Plano de 

Contingência da Instituição já tinha sofrido 13 alterações. 

 

Foram afixadas, em todas as Respostas Sociais da Instituição, as recomendações gerais estabelecidas 

pela DGS para prevenção e controlo de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): 

 Recomendações gerais COVID-19; 

 Lavagem das Mãos; 

 Fricção Antissética das mãos; 

 Medidas Preventivas para Visitas; 
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Foto 2 – “Recomendações Gerais COVID-19”                                      Foto 3 – “Lavagem das mãos” 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 4 – “Fricção Antisséptica das mãos”                                               Foto 5– “Medidas Preventivas para visitas 

 

 

 

Todos os trabalhadores foram informados e formados sobre o Plano de Contingência da Instituição e 

respetivas atualizações, ao longo do ano. 
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 A 6 de maio de 2020 começaram a ser testados regularmente todos os utentes e 

trabalhadores da SCMS; 

 

 Vivemos situações diárias de grande exigência, o que fez aumentar os fatores de stress, e 

desta forma entendemos que o Apoio Psicológico constitui uma mais-valia para toda a 

Instituição. Assim sendo, a partir de 1 de Julho, às quartas-feiras entre as 13h30 e as 

16h30m, com marcação prévia, os trabalhadores passaram a ter acesso a este apoio; 

 

 A 20 de agosto de 2020 recebemos a visita da Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento 

COVID-19 nas ERPI’s, a qual nos propôs algumas melhorias a realizar nos Planos de 

Contingência; 

 

 A 16 de Outubro de 2020, foi confirmada numa utente, da ERPI-São Domingos, a 

positividade após o 2º teste de controlo, realizado no Hospital Distrital de Santarém, onde 

se encontrava internada e assintomática; 

 

 A partir do dia 20 de Outubro de 2020 começaram a ser testados todos os utentes e 

trabalhadores da ERPI-São Domingos. No dia 21 já tínhamos 26 utentes e 9 trabalhadores 

positivos para a COVID-19, sendo o início do surto por COVID-19 na ERPI-São Domingos; 

O surto por COVID-19 provocou, lamentavelmente, 6 óbitos (utentes) e 87 infetados, dos 

quais 51 utentes e 36 profissionais. 

 A 02 de Dezembro de 2020 foi emitido um comunicado pelo Sr. Provedor Herminio 

Martinho a dar conhecimento que já não existiam casos positivos COVID-19 na ERPI-São 

Domingos. 

 

 Existiram alguns casos pontuais em outras Respostas Sociais, conforme podemos verificar 

na tabela (tabela 5) a seguir apresentada: 
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ANO 2020 Nº Infetados COVID-19 Nº Isolamentos 

 
Maiores dificuldades 

sentidas 
 

SERVIÇOS Utentes Trabalhadores 
Óbitos 

COVID-19 
Utentes 

Trabalhadores 

(Casa)  

Creche 1 0 0 3 3  

Pré-Escolar 0 0 0 3 0  

Lar Rapazes 8   3   0   1   
3 (positivos) 

  
Horários de trabalho   

CAT 1ºPasso 4   8   0   1   
8 (positivos) 

  

Horários de trabalho (turnos 
de 12 ou mais horas), falta 
de recursos humanos, 
espaço dedicado às crianças 
positivas    

SAD 0 1 0 

32 
 

19 (Por 
contacto com 
trabalhador 

Positivo) 
13 (Alta 

hospitalar e 
contactos com 

familiares 
positivos) 

3  
(2 por 

trabalho em 
equipa com 
trabalhador 

positivo) 
(1 por 

elemento do 
agregado 

familiar ter 
testado 
positivo) 

- Reorganização constante 
das equipas de trabalho de 
forma a facilitar as equipa 
dedicadas;  
- Desenvolvimento de um 
Plano de contingência muito 
específico atendo à 
intervenção e riscos na 
comunidade; 
- Grande volume de 
utilização de EPI’s; 
- Sensibilização de utentes, 
familiares e cuidadores para 
os riscos inerentes ao 
incumprimento das normas; 
Sensibilização/Formação da 
equipa e ajuste com o plano 
de contingência (correta 
colocação e retirada de 
EPI’s) 
Poucas orientações 
específicas direcionadas ao 
serviço domiciliário. 

Centro Dia 0 0 0 0 0  

ERPI-Santarém 0 1 0 

6 
(Admissões e 
internamento 

hospitalar) 

1 

Impossibilidade de 
preencher as vagas para 
manter o quarto de 
isolamento e situações de 
isolamento simultâneas. 

CATEI 0 0 0 0 0  

ERPI-São 
Domingos 

51 36 6 57 45 

Situação de surto; Óbitos; 
Estado emocional de utente 
e trabalhadores; Horários de 
trabalho (turnos de 12 ou 
mais horas), falta de 
recursos humanos;  

ERPI - LGD 0 0 0 25 3  

UCCLDM  0 1  0  
37 (por 

admissão, ida 
2 

Trabalhador
Trabalhar com a incerteza do 
que era este vírus; Impacto 
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Tabela 5 – Nº isolamentos/infetados/Óbitos nas Respostas Sociais 

 

É importante referir que houve um investimento significativo pela SCMS na aquisição atempada de 

EPI’s (luvas, batas descartáveis, máscaras cirúrgicas, máscaras FP2, viseiras, fatos de proteção) continuada 

ao longo do ano, muitas vezes a preços inflacionados em relação ao mercado habitual, contudo fator 

preponderante na proteção individual e coletiva de todos os protagonistas desta “história”. 

Tivemos um gasto de 22.250,57 euros só em EPI´s gastos no combate ao surto na ERPI – São 

Domingos, na totalidade os gastos em EPI´s rondam os 60.000 euros. 

Na realidade a pandemia por COVID-19 traduziu-se num impacto financeiro significativo para a 

Instituição, não só, por um lado, pelos gastos acrescidos na aquisição de EPI’s e com todas as medidas de 

contenção do vírus, mas também na quebra expressiva ao nível da Taxa de ocupação do Centro Dia, Serviço 

Apoio Domiciliário, UCCLDM, ERPI (s) e na redução das mensalidades da Creche e Pré-escolar, no período 

de encerramento. 

 

 

 

 

ao Hospital ou 
realização de 

exames)   

es a cumprir 
14 dias de 

isolamento. 
1 

Trabalhador, 
por dispensa 

COVID-19, 
só até 

receber 
resultado do 

teste da 
Pessoa do 
contacto 
direto)   

causado nos utentes devido 
à privação de 
visitas; Avaliação rigorosa 
dos utentes admitidos pela 
necessidade de isolamento 
profilático; Inquietação geral 
por parte dos trabalhadores, 
devido à 
preocupação/sentido de 
responsabilidade de 
podermos transmitir aos 
nossos utentes. Preocupação 
monetária e ambiental que a 
utilização de EPI's implicou. 

CAAS 0 0 0 0 0  

RH 0 2 0 0 1  

SAF  3   1  

Cozinha 0 0 1 0 0 

Horários de trabalho (turnos 
de 12 ou mais horas), falta 
de recursos humanos 

Lavandaria 0 2 0 0 4 

Horários de trabalho (turnos 
de 12 ou mais horas), falta 
de recursos humanos 

Aprovisioname
nto 

0 0 1 0 0  

Obras e 
Manutenção 

0 0 0 0 0  

Transportes 0 0 0 0 0  
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No meio deste cenário de pandemia e confinamento também tivemos gestos de generosidade pelos 

quais muitas Empresas Particulares/Organizações se dispuseram, de coração aberto, a contribuir no 

trabalho de combate à pandemia, nomeadamente com DOAÇÕES de EPI’s:  

 

Doações de Equipamento de Protecção Individual 

Data Entidade Quantidade Equipamento 

02/04/20 Rotary Club de Santarém 200 Mascaras Cirurgicas 

03/04/20 Rotary Club de Santarém 50 Viseiras 

07/04/20 Associação de Futebol de Santarém 200 Mascaras Cirurgicas 

07/04/20 Associação de Futebol de Santarém 100 Cobre Sapatos 

07/04/20 Associação de Futebol de Santarém 100 Toucas 

07/04/20 Associação de Futebol de Santarém 100 Luvas de Latex 

08/04/20 Exaclean 24 Frascos de Alcool gel de 100ml 

09/04/20 Camara Municipal de Santarém 70 Viseiras 

09/04/20 ARS Lisboa e Vale do Tejo - SEDE 150 Mascaras FFP2 sem valvula 

09/04/20 ARS Lisboa e Vale do Tejo - SEDE 18 Oculos de Proteção 

09/04/20 ARS Lisboa e Vale do Tejo - SEDE 8 Fatos de Protecção 

09/04/20 ARS Lisboa e Vale do Tejo - SEDE 200 Luvas não esterilizadas small 

09/04/20 ARS Lisboa e Vale do Tejo - SEDE 200 Luvas não esterilizadas Medium 

09/04/20 ARS Lisboa e Vale do Tejo - SEDE 30 Batas Cirurgicas 

09/04/20 Instituto da Segurança Social 2400 Mascaras faciais cirurgicas conforme EN 14683 tipo II 

09/04/20 Instituto da Segurança Social 24 Oculos de Proteção Ocular descartáveis 

09/04/20 Instituto da Segurança Social 160 Respiradores FFP2 - contra agentes biológicos de risco Gupo 
2 

09/04/20 Instituto da Segurança Social 2 Batas de uso único, impermeaveis 

09/04/20 Instituto da Segurança Social 2 Fato de Protecção Integral 

09/04/20 Instituto da Segurança Social 2244 Luvas Cirurgicas esterilizadas (latex) Tamanho Small 

14/04/20 KikaDesign - Vieira do Minho 90 Viseiras 

09/04/20 Camara Municipal de Santarém 25 Gel Alcoolico 

 ANGF - Ass. Na. De Grupos de 

Forcados e Grupo de Forcados 

Amadores de Santarém 

250 Mascaras Cirurgicas 

 Instituto de Emprego Formação 

Profissional - IPS e CENFIN 
100 Viseiras 

22/04/20 Associação mais Santarém - 
Intervenção Civic 

15 Viseiras 

22/04/20 Associação mais Santarém - 
Intervenção Civic 

2500 Luvas de Latex Medium 
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22/04/20 Associação mais Santarém - 
Intervenção Civic 

500 Luvas de Latex Large 

22/04/20 
Instituto de Emprego Formação 

Profissional - IPS e CENFIN 
100 Viseiras 

23/04/20 Unidos por Portugal (SIC Esperança 37 Viseiras 

23/04/20 Unidos por Portugal (SIC Esperança 1200 Luvas Nitrilo Large 

23/04/20 Unidos por Portugal (SIC Esperança 5 Gel Alcoolico 

23/04/20 Unidos por Portugal (SIC Esperança 100 Mascaras Cirurgicas 

24/04/20 União das Misericórdias Portuguesas 5000 Mascaras Cirurgicas 

30/04/20 Bombeiros Municipais de Santarém 200 Batas Descartáveis 

30/04/20 Bombeiros Municipais de Santarém 2000 Luvas Nitrilo Medium 

30/04/20 Bombeiros Municipais de Santarém 1000 Luvas Nitrilo Small 

12/05/20 Bombeiros Municipais de Santarém 60 Batas de Tela PU 

12/05/20 Bombeiros Municipais de Santarém 150 Batas Descartáveis 

12/05/20 Bombeiros Municipais de Santarém 3000 Luvas Nitrilo Medium 

25/05/20 Rotary Club de Santarém 6 Fato de Protecção Impermeável com Capuz 

25/05/20 Rotary Club de Santarém 100 Mascaras Cirurgicas 

25/05/20 Rotary Club de Santarém 200 Toucas 

01/06/20 União das Misericórdias Portuguesas 2000 Mascaras Cirurgicas 

01/06/20 União das Misericórdias Portuguesas 20 Germatol Desinfectante (garrafão de 5 Litros) 

01/06/20 União das Misericórdias Portuguesas 6 Suma Alcohol Spray (embalagem de 0,75 Litros) 

01/06/20 União das Misericórdias Portuguesas 48 Sprint Limpiador Clorado (embalagem de 2 Litros) 

01/06/20 União das Misericórdias Portuguesas 84 Alcool Gel (embalagem de 0,5 Litros) 

05/06/20 Rotary Club de Santarém 5 Fato de Protecção Impermeável com Capuz 

05/06/20 Rotary Club de Santarém 10 Bata de Proteção Integral (Plastico) 

05/06/20 Rotary Club de Santarém 200 Cobre Sapatos 

19/06/20 Rotary Club de Santarém 200 Luvas de Latex Large 

05/06/20 Rotary Club de Santarém 200 Toucas 

05/06/20 Rotary Club de Santarém 250 Mascaras Cirurgicas 

05/06/20 Rotary Club de Santarém 20 Bata de Proteção Integral (Plastico) 

01/06/20 União das Misericórdias Portuguesas 42 Suma Alcohol Spray (embalagem de 0,75 Litros) 

11/09/20 Sitecna 48 Viseiras 

    

Tabela 6 – Doações feita à SCMS 
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Por fim, mas não menos importante, nesta questão do COVID-19, temos de realçar o trabalho, 

dedicação e profissionalismo dos trabalhadores, que tiveram um papel de máxima importância neste 

contexto de pandemia, pois, mais do que nunca, foram os principais elementos de conforto e cuidados para 

os utentes, que se viram privados da rotina habitual. 

Apesar de tudo, a Misericórdia de Santarém, procurou ultrapassar as imensas contrariedades 

causadas pela pandemia, exercendo uma gestão planeada e atenta, fazendo ao mesmo tempo uma 

preparação para o futuro, apresentando candidaturas e realizando projetos, para que num futuro, que 

esperamos que seja breve, possam ser concretizados. 

 

 

 

 

4.3. Respostas Sociais 

4.3.1. Área da Infância e Juventude  

4.3.1.1. Creche e Pré-Escolar 

 

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

50 clientes/utentes, nos meses que esteve em funcionamento.  

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

todo o ano. O Gráfico 1 mostra a distribuição das crianças por idades e por sexo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Distribuição dos clientes/utentes por idade/sexo 
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 O Pré-escolar tem a frequência de 60 crianças e tem Acordo de Cooperação para 58 

Clientes/utentes. Este foi um ano atípico, com a desistência de algumas crianças que entraram na rede 

Pública do Pré-escolar. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição dos Clientes/Utentes por Idade/Sexo 

 
 Os colaboradores dos dois equipamentos existentes executam diversas ações para que cada criança 

realize exercícios de coordenação, atenção/ memória, imaginação e raciocínio para incentivar o seu 

desenvolvimento psicomotor e estimular o seu desenvolvimento sócio afetivo; promover a segurança, a 

autoconfiança, autonomia e respeito pelo outro, acompanham a evolução da criança e estabelecem 

contactos com os pais com o propósito de obter uma ação pedagógica coordenada.  

Estas respostas sociais apoiaram, em média, 106 crianças:  

     

 

Resposta Social 
Média 

2020 
Média 

2019 
 

 

Creche "Os Amiguinhos" 48 50 
 

 

Pré-Escolar "Os Amiguinhos" 58 54 
 

     

 

Total Infância  106 104 
 

     Tabela 7 – Média de crianças na Creche/Pré-escolar 2019/2020 

 
 
 O projeto educativo elaborado foi sofrendo alterações ao longo do ano, houve necessidade de 

adaptar as atividades ao contexto de pandemia e aos requisitos do Plano de Contingência da Instituição, 

bem como Normas da DGS. 

 A Creche e o Pré-escolar encerraram a meados do mês de março, no mês de abril e no mês de maio 

devido ao confinamento decretado pelo governo. 

Ao longo destes meses os profissionais de Creche e Pré-escolar continuaram a estar em contato 

com as crianças e suas famílias. Para além de troca de informações também foram disponibilizadas 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

19 

 

propostas de atividades para os pais poderem realizar com os seus filhos. Como por exemplo foi proposto 

aos pais que as crianças realizassem desenhos alusivos à primavera e um trabalho alusivo à Páscoa e a 

adesão foi bastante positiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nº 6 – Trabalhos realizados pelas crianças da Creche e Pré-escolar 
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4.3.1.2. Lar dos Rapazes e Casas de Acolhimento 1ºPasso 
 

 O Lar dos Rapazes da Santa Casa da Misericórdia de Santarém é uma Casa de Acolhimento para 12 

jovens. Durante o ano de 2020 acolheu 16, dos quais 4 foram acolhidos no decorrer do período de 

avaliação, com idades compreendidas entre os 11 e os 21 anos.  

 A maioria dos jovens acolhidos tem mais de 18 anos de idade, um com 21 anos já inserido em 

mercado de trabalho, os restantes encontram-se todos a estudar. De referir que das 4 admissões que 

ocorreram no ano de 2020, 2 jovens estavam a dois meses de completar 18 anos de idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos jovens por idades 

 

 O ano 2020 foi um ano atípico face às questões levantadas pela pandemia, que nos limitaram 

algumas das atividades que havíamos programado, e nos trouxeram novos desafios, designadamente com 

o ensino à distância com todos os jovens em simultâneo a terem atividades letivas dentro da casa de 

acolhimento. Porém a equipa organizou-se de modo a responder às necessidades de cada um, sendo o 

balanço final positivo com os professores a reconhecerem o trabalho realizado pela equipa no decorrer 

desse período.  

Não podemos igualmente deixar de referir que em 2020 foi aprovado o projeto D’AR-TE, 

candidatura efetuada pela equipa da Casa de Acolhimento da Misericórdia de Santarém, que mereceu por 

parte do Portugal Inovação Social uma aprovação a 100%. Assim, a Santa Casa beneficiará de um 

financiamento para o desenvolvimento do projeto no montante de 413 692,47€. O D’AR-TE irá dinamizar 

um conjunto de atividades com integração sistémica com vista à promoção de fatores protetores que 

previnam e minimizem comportamentos de risco e situações de agressão, promovendo competências 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

21 

 

10

4
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Masculino Feminino

pessoais, sociais e de estímulo das relações nos jovens que se encontram acolhidos. Este projeto será 

dinamizado até Dezembro de 2022.  

 A Casa de Acolhimento Primeiro Passo com capacidade para acolher 12 crianças, durante o ano de 

2020 acolheu 14 crianças. Destas, 11 foram admitidas antes de 2020. O Primeiro Passo é uma resposta de 

acolhimento para crianças em perigo de ambos os sexos. 

  No ano de 2020 e à semelhança da tendência dos últimos anos o acolhimento de rapazes foi 

superior (71%) ao de raparigas (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição das crianças/ jovens por sexo 

 

 Relativamente aos projetos de vida a tentativa é sempre da integração das crianças em meio 

natural de vida, ou seja, no retorno ao agregado familiar de origem (família nuclear ou alargada) ou na 

integração em família adotiva. Contudo, quando não é possível a integração na família de origem a 

curto/médio prazo e o projeto de vida de adoção também não seja viável podemos estar perante situações 

onde exista a necessidade de manutenção de acolhimento residencial. 

 Em 2020 ocorreram 4 desvinculações, 3 para meio natural de vida e 1 que se manteve em 

acolhimento, esta criança foi transferida para a Unidade Residencial Lar dos Rapazes, por ser esta a sua 

vontade e por estar mais direcionada às suas necessidades e à sua idade. A transferência desta criança foi 

articulada com a Equipa de Gestão de Vagas da Segurança Social, com a Técnica Gestora de Processo e com 

o Tribunal de Família e Menores onde corre o processo de promoção e proteção, tendo todos dado o 

parecer positivo para a transferência.  

 As outras crianças tiveram como projeto de vida a integração na família alargada. A mais nova com 

apenas 7 meses de idade e com quase 6 meses de acolhimento. Uma com 2 anos e com 1 ano e meio de 

acolhimento e a terceira com 7 anos e com 2 anos de acolhimento.  

 Paralelamente, foram realizadas atividades de desenvolvimento e aprendizagem: sensoriomotoras, 

cidadania, higiene e de desenvolvimento sócio relacional, emocional e afetivo. 
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Resposta Social 
Média 

2020 
Média 

2019 
 

 

Lar dos Rapazes  12 12 
 

 

Casa Acolhimento Temporário – 1º Passo 11 11 
 

     

 

Total Infância e Juventude  23 23 
 

     Tabela 8 – Média de crianças/jovens no Lar dos Rapazes e CAT-1ºPasso em 2019/2020 

 

Apresentamos fotografias de algumas das atividades realizadas: 

Fotos nº7 - Lar dos Rapazes - Oficinas de Teatro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT- 1º Passo – Judo 
 
 
 
 
Fotos nº 8 - Lar dos Rapazes - Judo  
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Fotos nº 9 - CAT- 1º Passo – Yoga 
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Fotos nº 10 - Lar dos Rapazes e CAT- 1º Passo – Atividades Complementares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotos nº 11 - Lar dos Rapazes - Oficina Teatro 
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Apresentamos a seguir, os resultados das atividades enunciadas no Plano de Atividades de 2020, 

nas Respostas Sociais da Infância e Juventude. 
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Creche “Os Amiguinhos” 
  

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

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 

Nº documentos revistos 
5 

Documentos 
revistos 

Crianças e Família 

Diretora 
pedagógica, 

Educadoras de 
Infância e 

Auxiliares de 
Ação Educativa 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
Até ao momento foi revisto o Regulamento 

Interno 

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 Família 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
salas de Pré-

Escolar 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
Temos conseguido realizar as 2 atividades 

semanais; 
Nos meses que estivemos fechados as atividades 

foram reformuladas para que os pais as 
realizassem em casa com as crianças.  

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

 
 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
 

 
 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
Até ao momento foram realizadas 3 reuniões  
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

 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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
Até ao momento já foram divulgadas 4 atividades. 

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% 
(todas) 

Respostas Sociais da 
Misericórdia 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância e 

Auxiliares de 
Ação educativa 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda não cumprido. Não autorização 
por parte de alguns familiares na divulgação de 

imagens dos seus filhos para este fim. 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
Durante o confinamento foram enviadas 

atividades por email para os pais para estes 
realizarem com as crianças.  

 

Reuniões semestrais de 
pais 

Número de presenças  80% 

 
 

Encarregados de 
Educação 

 
 
 

 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância e 

Auxiliares de 
Ação educativa 

Objetivo 
concluído 

Já foram realizadas duas reuniões com os pais. 
Uma geral de início de ano letivo onde esteve 

presente o Sr. Provedor e outra em outubro com 
os pais das respetivas salas. Ainda está prevista 

mais uma reunião. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Criar ferramentas de 
comunicação entre 
Creche, Pais/famílias 
e outras Respostas 
Sociais 

 
Plataforma Digital 

ChildDiary 
 

 

Percentagem de aderência 90% 
Crianças, 

Encarregados de 
Educação 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
salas de Creche 

Objetivo não 
concluído 

Esta proposta não foi aceite pelos pais. Falta de 
confiança na Plataforma e pelo fato de ser paga. 

Facilitar a comunicação 
entre encarregados de 
educação através da 

eleição de um 
representante por sala 

Taxa participação dos pais 
na eleição do 
representante  

 1 
Responsável 

por sala 

Encarregados de 
Educação 

Educadoras de 
Infância 

Objetivo 
concluído 

Este objetivo foi cumprido logo na reunião de 
outubro 

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 

Objetivo 
concluído 

Este objetivo tem vindo a ser implementado e 
cumprido e continuará a ser revisto e alterado 
sempre que for necessário e que as medidas 

assim o exijam.  

O
E0

5 Prevenir o número de 
faltas de curta 

duração 

Implementar o sistema de 
mérito para as 

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

ano 

Nº trabalhadoras com <3 
dias de faltas durante o 

ano. 

Atribuir 
mérito a 

todas 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares 
de Ação Educativa, 

Auxiliares dos 
Serviços Gerais, 

Crianças e Famílias 

Diretora 
Pedagógica e 

Diretora Geral 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Neste momento houve a participação numa ação 
de formação por algumas funcionárias sobre 

Prevenção e cuidados a ter nas Creches com a 
infeção pelo vírus SARS-COv-2 (COVID-19). 
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 (Continuação da tabela anterior) 

 Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

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 de HST e 

Segurança Alimentar 

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 

Objetivo não 
concluído 

Ainda não foi realizado. 

Preenchimento dos 
documentos de HACCP 

Número de documentos 
preenchidos 

100% 
Diretora Pedagógica 

e Auxiliares dos 
serviços gerais 

Diretora 
Pedagógica 

Objetivo 
parcialmente 

concluído  
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 

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 
Objetivo não 

concluído 

Ainda não foi realizado. O que tem sido feito é o 
envio de email à logística sempre que é 

necessário uma manutenção. 

 

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/mu
ito satisfeito 

 Família 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
Contudo as atividades tiveram e continuam a ser 

reformuladas de acordo com os requisitos do 
Plano de contingência do serviço e respetivas 

Normas da DGS. 

 Promover atividades extra 
curriculares 

Número de crianças 
inscritas; Número de 

avaliações;  

10 Inscrições 
por aula; 
vídeo de 

demonstraçã
o das 

atividades às 
famílias 

Crianças e Família 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras e 
Auxiliares de 

Ação Educativa 
das salas de 

Creche 

Objetivo 
concluído 

Temos uma atividade extra curriculares: Histórias 
Dançadas. Vai funcionar até junho de 2021 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

30 

 

(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Apoiar os 
pais/famílias 

tentando ter em 
conta as suas 
necessidades/ 

        expectativas 

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 

Objetivo 
concluído 

O horário neste momento é o possível devido à 
situação pandémica que atravessamos e o que vai 
de encontro às necessidades dos pais (7.45/19h). 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até julho 2021.  
Até ao momento tivemos 6 estagiárias. 

 

O
E1

3 Aumentar os 
rendimentos mensais 

da Creche 

Atualização anual das 
mensalidades 

Aumento das 
mensalidades 

10%de 
aumento 

Encarregados de 
Educação 

Diretora 
Pedagógica, 
Técnica de 

contabilidade 

Objetivo 
concluído  

Foram atualizadas as mensalidades, com um 
aumento de 10% 

Atualização anual do valor 
das Atividades 

Extracurriculares 

Aumento do valor das 
atividades exta 

curriculares 

5% 
Orçamento 

Encarregados de 
Educação 

Diretora 
Pedagógica, 
Técnica de 

contabilidade 

Objetivo 
concluído 

As atividades têm o valor de 10€/cada. 

Venda de sopas aos pais Nº sopas vendidas 
50% 

Adesão 
Encarregados de 

Educação, Famílias 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Ação educativa e 

Auxiliares dos 
Serviços Gerais 

Objetivo não 
concluído 

Ainda não foi possível realizar esse objetivo 
devido à situação pandémica que atravessamos. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Aumentar os 
rendimentos mensais 

da Creche 

Venda de bolos de 
aniversário aos utentes 

Nº bolos vendidos 
40% 

Adesão 
Crianças 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Ação educativa e 

Auxiliares dos 
Serviços Gerais 

 

Objetivo não 
concluído 

Ainda não foi possível realizar esse objetivo 
devido à situação pandémica que atravessamos. 
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Pré-escolar “Os Amiguinhos”   

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

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  

Nº documentos 
Revistos 

5 
Document
os revistos 

Crianças e Família 

Diretora 
pedagógica, 
Educadoras 

de Infância e 
Auxiliares de 

Ação 
Educativa 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021. Até ao 
momento foi revisto o Regulamento Interno. 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021. 
Temos conseguido realizar as 2 atividades semanais; 

Nos meses que estivemos fechados as atividades 
foram reformuladas para que os pais as realizassem 

em casa com as crianças. 

Apoiar os pais/famílias, 
promovendo outras 

atividades extra 
curriculares 

Número de atividades 
extra curriculares 

2 
Atividades 

extra 
curriculare

s 

Crianças e Família 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras e 
Auxiliares de 

Ação 
Educativa das 

salas de 
Creche 

Objetivo 
concluído 

Temos 3 atividades extra curriculares: Judo, Histórias 
Dançadas e Expressão Musical. Vão funcionar até 

junho de 2021. 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Criar métodos de trabalho 
e partilha de planeamento 
de atividades 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021. 
Já forma realizadas 4 reuniões de equipa. 

 Divulgar a Resposta Social 
para o exterior 

 Divulgar atividades e 
projetos desenvolvidos 

através da página da 
Misericórdia e respetivo 

facebook 

Número de atividades 
divulgadas 

40 
Crianças, Família e 

comunidade 

Diretora 
Pedagógica, 
Educadoras 
de salas de 
Pré-escolar 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021. 
Já foram divulgadas 10 atividades no facebook. 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Objetivo ainda não cumprido. Não autorização por 
parte de alguns familiares na divulgação de imagens 

dos seus filhos para este fim. 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Criar ferramentas de 
comunicação entre o Pré-

escolar, Pais/famílias e 
outras Respostas Sociais 

Reuniões trimestrais de 
pais 

Nº de presenças  80% 
Encarregados de 

Educação 

Diretora 
Pedagógica, 
Educadoras 

de Infância e 
Auxiliares de 

Ação 
educativa 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Ainda só foram feitas duas reuniões com os pais. Uma 
geral de início de ano letivo onde esteve presente o 

Sr. Provedor e outra em outubro com os pais das 
respetivas salas. 

Plataforma Digital 
ChildDiary 

Taxa de adesão 90% 
Crianças, Encarregados 

de Educação 

Diretora 
Pedagógica, 
Educadoras 
de salas de 

Creche 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Esta proposta não foi aceite pelos pais. Falta de 
confiança na Plataforma e pelo fato de ser paga. 

Facilitar a comunicação 
entre encarregados de 
educação através da 

eleição de um 
representante por sala 

Taxa participação dos 
pais na eleição do 

representante 

 1 
Responsáv
el por sala 

Encarregados de 
Educação 

Educadoras 
de Infância 

Objetivo 
concluído 

Este objetivo foi cumprido logo na primeira reunião 
em outubro 

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 

Objetivo 
concluído 

Este objetivo tem vindo a ser implementado e 
cumprido e continuará a ser revisto e alterado sempre 
que for necessário e que as medidas assim o exijam. 

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 

Nº trabalhadoras com 
<3 dias de faltas 
durante o ano 

100% 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos Serviços 

Gerais, Crianças e 
Famílias 

Diretora 
Pedagógica e 

Diretora Geral 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

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 

Técnica de 
Formação 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Neste momento houve a participação numa ação de 
formação por algumas funcionárias sobre Prevenção e 

cuidados a ter nas Creches com a infeção pelo vírus 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

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 de HST e 

Segurança Alimentar 

Número de ações de 
formação 

frequentadas 

1 
Formação 

Educadoras de 
Infância, Auxiliares de 

Ação Educativa, 
Auxiliares dos Serviços 

Gerais 

Diretora 
pedagógica 
Técnica de 
Formação 

Objetivo não 
concluído 

Ainda não foi realizado. 

Preenchimento dos 
documentos HACCP 

Número de 
documentos 
preenchidos 

100% 
Diretora Pedagógica e 
Auxiliares dos serviços 

gerais 

Diretora 
Pedagógica 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 

 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Ainda não foi realizado. O que tem sido feito é o envio 
de email à logística sempre que é necessário uma 

manutenção. 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 

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 

Diretora 
Pedagógica, 
Educadoras 
de Infância 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
Objetivo ainda a decorrer até agosto 2021 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Apoiar os pais/famílias 
tentando ter em conta as 

suas 
necessidades/expetativas 

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 

Objetivo 
concluído 

O horário neste momento é o possível devido à 
situação pandémica que atravessamos e o que vai de 

encontro às necessidades dos pais (7.45/19h). 

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 

Objetivo 
parcialmente 

concluído  

Objetivo ainda a decorrer até julho 2021. 
Até ao momento tivemos 6 estagiárias. 

O
E1

3
 Aumentar os rendimentos 

mensais do Pré-escolar 

Atualização anual das 
mensalidades 

Aumento das 
mensalidades 

10% 
Encarregados de 

Educação 

Diretora 
Pedagógica, 
Técnica de 

contabilidade 

Objetivo 
concluído 

Objetivo alcançado 

Atualização anual do valor 
das Atividades 

Extracurriculares 

Aumento do valor da 
mensalidades das 
atividades extra 

curriculares 

 5% 
Encarregados de 

Educação 

Diretora 
Pedagógica, 
Técnica de 

contabilidade 

Objetivo 
concluído 

As atividades têm o valor de 10€/cada. 

Venda de sopas aos pais Nº sopas vendidas 
50% 

Adesão 
Encarregados de 

Educação, Famílias 

Diretora 
Pedagógica, 

Educadoras de 
Infância, 

Auxiliares de 
Ação Educativa 
e Auxiliares dos 

Serviços Gerais 

Objetivo não 
concluído 

Ainda não foi possível realizar esse objetivo devido à 
situação pandémica que atravessamos. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Aumentar os rendimentos 
mensais do Pré-escolar 

Venda de bolos de 
aniversário aos utentes 

Nº bolos vendidos 
40% 

Adesão 
Crianças 

Diretora 
Pedagógica, 
Educadoras 
de Infância, 

Auxiliares de 
Ação 

educativa e 
Auxiliares dos 

Serviços 
Gerais 

Objetivo não 
concluído 

Ainda não foi possível realizar esse objetivo devido à 
situação pandémica que atravessamos. 
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Lar dos Rapazes 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

O
E0

1 

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

Construção dos Planos Socio 
Educativos 

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

70% Jovens Equipa Técnica  

 
Objetivo 

concluído 
   

Foram elaborados os PSEI para os jovens 
que foram admitidos no decorrer de 2020, 
com exceção de um jovem que entrou a no 
final do ano e saiu após 2 meses 

In
fân

cia e
 Ju

ve
n

tu
d

e
 - Lar d

o
s R

ap
aze

s 

Garantir a avaliação dos Planos 
Socio Educativos efetuados 

Avaliação conjunta dos 
Planos Socio Educativos  

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

100% Jovens  Equipa Técnica  

  
Objetivo 

concluído 
  

Os PSEI elaborados foram revistos de 
acordo com as datas de elaboração 

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 
Equipa Técnica 

e Educativa 

    
Objetivo 

concluído 
 

Os formulários que constam dos processos 
individuais dos jovens foram preenchidos 
pela equipa de trabalho 

O
E0

2 

* Promover novo pedido de 
atribuição de Licença de 
Utilização 

Solicitação da Licença de 
Utilização à Entidade 
Competente 

Obtenção da Licença de 
Utilização para o edifício  

1 Licença 
Jovens, Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Mesa 
Administrativa; 
Coordenadora 

Geral 

 
Objetivo 

parcialmente 
concluído  

  

O pedido foi efetuado, porém não foi ainda 
obtida a licença de utilização 

* Assegurar a aquisição e 
colocação de um carretel  

Adquirir o carretel; colocar 
o carretel na zona de 
circulação 

Existência do carretel 
Pelo menos 2 

carreteis 

Jovens, Equipa 
Técnica e 
Educativa 

Mesa 
Administrativa 

e Equipa de 
Manutenção 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Foi instalado um carretel no edifício mas 
apenas no rés-chão onde se localiza o 
Centro de Dia. 

Assegurar a colocação de uma 
porta corta-fogo 

Adquirir uma porta corta-
fogo 

N.º da porta corta-fogo 1 
Jovens, Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Mesa 
Administrativa 

e Equipa de 
Manutenção 

Objetivo 
concluído 

Foi colocada uma porta corta-fogo na 
separação do rés-chão para o 1º andar do 
edifício 

Garantir a revisão do Plano de 
Segurança 

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

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

Plano 
Atualizado/ 
Registo de 
Simulacro 

Jovens, Equipa 
Técnica e 
Educativa 

Equipa Técnica 
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

Foi realizada reunião entre a equipa porém 
e face às necessidades de resposta no 
âmbito das necessidades criadas para dar 
resposta à pandemia não foi efetuado o 
treino nem revisto o plano.  
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

O
E0

3 

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

Reuniões com Associações e 
Clubes Desportivos 

N.º de reuniões 
efetuadas 

3 Jovens 
Equipa Técnica 

e Educativa 

 
Objetivo 

concluído  
  

Cinco jovens frequentam atividades em 
Clubes desportivos da cidade. Com o início 
do projeto D'AR-TE foram ainda abrangidos 
em atividades desportivas/recreativas os 
outros jovens. As atividades praticadas 
foram o futebol, judo e atelier de artes.  

* 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 
Equipa Técnica 

  
 Objetivo não 

concluído 
 

Face à pandemia esta atividade acabou por 
não ser realizada como previsto, apenas 
uma professora da ESE fez a visita 

O
E0

4 Promover o envolvimento dos 
stakeholders nos eventos da 
Resposta Social 

Convidar os stakeholders 
para os eventos e divulgar 
os seus patrocínios 

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

2 
Stakeholders e 

Jovens 
Equipa Técnica  

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

As atividades normalmente desenvolvidas 
pela Instituição este ano não foram 
realizadas por isso não houve participação 
em nenhum evento. Contudo, houve 
divulgação dos patrocínios de alguns 
parceiros/investidores sociais no âmbito de 
um artigo que saiu no jornal da imprensa 
regional (Correio do Ribatejo) 

O
E0

5 Garantir a atualização da 
informação referente ao Lar dos 
Rapazes no site da Misericórdia 

Disponibilizar informação a 
colocar 

N.º de 
artigos/informação 

disponibilizada no site 
3 Comunidade Equipa Técnica  

 
 

Objetivo 
concluído  

  
  

Foi facultada pela equipa da Casa de 
Acolhimento a informação, mas por 
questões associadas à gestão do site da 
Instituição esta informação não se encontra 
ainda disponível.  

O
E0

6 

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

Reuniões de coordenação/ 
Reuniões acompanhamento 
em grupo à equipa  

N.º reuniões de 
coordenação/ N.º 

reuniões 
acompanhamento em 

grupo à equipa 

22 
Equipa Técnica e 

Educativa 
Equipa Técnica  

  
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

  

Durante o ano de 2020 foram realizadas 25 
reuniões de equipa de trabalho. As 
reuniões semanais ficaram este ano aquém 
do número habitual, pois por causa da 
pandemia houve diversos períodos em que 
as mesmas não se puderam realizar. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

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 
Equipa Técnica  

  
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

 

 
 

Apenas um dos elementos da equipa 
participou em ações de formação. 

 

Efetuar a Avaliação de 
Desempenho dos elementos da 
equipa  

Avaliação de Desempenho 
N.º de Avaliações 
efetuadas 

7 
Equipa Técnica e 

Educativa 
Diretora 
Técnica 

  
  Objetivo não 

concluído 
 

Em 2020 não se realizaram as avaliações de 
desempenho, fez-se as autoavaliações mas 
com o surgimento da pandemia o processo 

foi interrompido. 

O
E0

7 

Promover a realização de 
avaliação psicológica de todos 
os jovens   

Avaliação 
psicológica/Aconselhament
o psicológico 

N.º de Avaliações 
Psicológicas/N.º Jovens 

80% Jovens Psicóloga 
Objetivo 

concluído  

Os jovens acolhidos forma sujeitos a 
avaliação psicológica 

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

Reunião Planificação ano 
letivo, inscrição na 
escola/formação 
profissional 

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

100% dos 
jovens na 

escolaridade 
obrigatória 

Jovens Equipa Técnica  
Objetivo 

concluído  

Todos os jovens frequentam as 
escolas/centros de formação. Apenas um 

que já havia terminado o 12º ano, não 
frequentou a escola mas tinha atividade 

profissional 

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

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

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

80% das horas 
agendadas 

Jovens 
Equipa Técnica 

e Educativa 
Objetivo 

concluído  

Todos os jovens beneficiaram de apoio ao 
estudo cumprindo com o plano de horários 

definido para cada um 

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

Idas à praia, piscinas, 
colónia de férias 

N.º de atividades/N.º de 
participantes 

25 Participações Jovens 
Equipa Técnica 

e Educativa 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Os jovens participaram nas atividades 
dinamizadas, contudo as atividades 

exteriores/saídas foram menos dada a 
situação da pandemia e as diretivas da DGS. 

O
E0

8 

Assegurar a realização de 
relatório/informação 
psicossocial por jovem 

Elaboração de relatório 
N.º de relatórios 
psicossociais 

10 
Tribunal, CPCJ, 

Segurança Social 
Equipa Técnica 

Objetivo 
concluído  

Foram realizados pela equipa técnica 25 
relatórios/informação psicossocial 

Garantir a elaboração dos 
processos CASA para todos os 
jovens  

Preenchimento dos 
impressos 

N.º de 
Processos/Impressos 
concluídos 

12 Segurança Social Equipa Técnica 
Objetivo 

concluído  

Foram preenchidos os dezasseis perfis dos 
processos CASA e remetidos para os 

gestores e equipa CASA da Segurança Social 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Garantir a substituição das 
divisórias da zona de 
banhos/chuveiros  

Adquirir portas para a zona 
dos chuveiros 

Nº divisórias de chuveiros 
3 Divisórias de 

chuveiro 
Jovens 

Mesa 
Administrativa 

e Equipa de 
Manutenção 

  
Objetivo não 

concluído 
 

As divisórias dos duches não foram 
substituídas 

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

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

Criar um Laboratório de 
Competências  

1 
Laboratório/sala 

Jovens 

Mesa 
Administrativa 

e Equipa de 
Manutenção 

  
 Objetivo não 

concluído 
X 

As obras de reestruturação ainda não 
foram iniciadas, foram já entregues as 
necessidades de adaptação. 

 Garantir as adaptações 
necessárias no ginásio  

Pinturas; adaptação das 
portas e espaços de 
arrumos 

Ginásio remodelado 

100% dos 
arranjos e 

adaptações 
delineadas  

Jovens 

Mesa 
Administrativa 

e Equipa de 
Manutenção 

  
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

  

O espaço do ginásio já beneficiou de 
melhoramentos, falta a substituição do 
pavimento e colocação de portas nas 
arrecadações. 

O
E0

9 

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

Reuniões de 
acompanhamento com 
técnicos e famílias 

N.º de reuniões 
efetuadas  

20 

Técnicos de 
acompanhamento 

dos processos e 
famílias 

Equipa Técnica 

Objetivo 
parcialmente 

concluído  
 

Foram realizadas algumas reuniões com os 
técnicos mas não foi atingida a meta 
definida, houve reuniões com recurso a 
plataformas digitais e os contactos 
telefónicos foram mais frequentes como 
substituição das reuniões, com o objetivo 
de trocar informação relativamente às 
crianças e às suas famílias. 

Assegurar a realização de 
contactos mensais com as 
famílias 

Contacto com as famílias 
N.º de contactos 
efetuados  

60 Anuais Famílias Equipa Técnica 

 
Objetivo 

concluído 
 

Foram efetuados contactos semanais com 
as famílias dos jovens. Foram ainda 
reforçados o número de contactos que os 
jovens poderiam fazer por sua iniciativa 
com as famílias, recorrendo igualmente a 
vídeo chamadas com o objetivo de 
minimizar a separação durante o período 
do 1º confinamento, onde estiveram 
impedidos de sair da Casa de Acolhimento. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

Assegurar o acompanhamento 
do percurso escolar/formativo 
dos jovens 

Reuniões com professores, 
Diretores de turma 

N.º de reuniões 
efetuadas  

30 Jovens 
Equipa Técnica 

e Educativa 
Objetivo 

concluído 

Foi efetuado o acompanhamento escolar 
através das reuniões com os professores 
titulares/diretores de turma. Algumas 
reuniões foram realizadas com recurso a 
plataformas digitais 

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

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

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

80 Confeções de 
jantares e 100 

lavagens de 
roupa 

Jovens 
Equipa 

Educativa 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Relativamente às metas definidas foi 
cumprido o setor da lavagem/tratamento 
da roupa mas a confeção dos jantares ficou 
pelas 46 refeições. Isto porque na altura do 
1º confinamento e para evitar a saída para 
compras de ingredientes os jovens não 
fizeram as ementas e confeção dos 
jantares. 

* Promover o envolvimento dos 
parceiros 

Reuniões/Encontro com 
parceiros  

N.º de 
encontros/reuniões 
efetuadas  

3 Parceiros  Equipa Técnica 

 
Objetivo 

concluído 
 

Foram realizadas reuniões com os parceiros 
sobretudo através de plataformas digitais, 
embora tenham ocorrido ainda reuniões 
presenciais 

O
E1

0 * Promover as parcerias e 
donativos 

Sensibilização junto dos 
parceiros das necessidades 
da resposta social 

N.º de donativos 2 Jovens  Equipa Técnica  
Objetivo 

concluído 

O Lar dos Rapazes beneficiou de donativos 
ao longo do ano, sendo superada a meta 
definida 

  * Comum com o CAT 1º Passo                   
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CAT - 1ºPasso 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

O
E0

1 

Garantir a elaboração dos Planos 
Socio Educativos para as crianças 
acolhidas 

Elaboração dos Planos 
Socio Educativos 

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

70% Crianças Equipa Técnica  
 

Objetivo 
concluído 

Com exceção da criança acolhida há dois 
meses, foram elaborados os PSEI para 

todas as crianças 

 In
fân

cia e
 Ju

ve
n

tu
d

e
 - P

rim
e

iro
 P

asso
 

Garantir a avaliação dos Planos 
Socio Educativos já efetuados 

Avaliação conjunta dos 
Planos Socio Educativos  

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

100% Crianças Equipa Técnica  
 

Objetivo 
concluído 

Os PSEI elaborados foram revistos de 
acordo com as datas de elaboração 

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 
Equipa Técnica e 

Educativa 
Objetivo 

concluído 

Os formulários que constam dos 
processos individuais das crianças foram 

preenchidos pela equipa de trabalho 

O
E0

2 

* Promover novo pedido de 
atribuição de Licença de 
Utilização 

Solicitação da Licença de 
Utilização à Entidade 
Competente 

Obtenção da Licença de 
Utilização para edifício  

1 Licença 

Crianças, 
Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Mesa 
Administrativa; 
Coordenadora 

Geral 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
O pedido foi efetuado, porém não foi 
ainda obtida a licença de utilização. 

* Assegurar a aquisição e 
colocação de um carretel  

Adquirir o carretel; 
colocar o carretel na 
zona de circulação 

Nº carreteis 
Pelo menos 2 

carreteis 

Crianças, 
Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

Foi instalado um carretel no edifício mas 
apenas no rés-chão onde se localiza o 

Centro de Dia. 

Garantir a revisão do Plano de 
Segurança 

Reunião entre equipa 
técnica e educativa para 
atualização/revisão do 

Plano de Segurança; 
exercício de treino 

Plano de Segurança 
Atualizado; Registo do 

Exercício de 
treino/simulacro 

Plano 
Atualizado/ 
Registo de 
Simulacro 

Crianças, 
Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Equipa Técnica 
 

Objetivo 
parcialmente 

concluído 

 
 

Foi realizada reunião entre a equipa 
porém e face às necessidades de 

resposta no âmbito das necessidades 
criadas para dar resposta à pandemia 

não foi efetuado o treino nem revisto o 
plano. 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

44 

 

 

(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

O
E0

3 

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

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

N.º crianças a frequentar 
atividades 

3 Crianças Equipa Técnica  
 Objetivo 
concluído 

  

 
Duas das crianças acolhidas frequentam 

atividades em Clubes desportivos da 
cidade. Com o início do projeto D'AR-TE 
foram ainda abrangidas em atividades 

desportivas/recreativas todas as outras 
crianças, nomeadamente os bebés que 

praticaram Yoga. As atividades 
praticadas foram o futebol, judo, yoga e 

atelier de artes. 
 

* 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 

Equipa Técnica 

  
  Objetivo não 

concluído 
 

Face à pandemia esta atividade acabou 
por não ser realizada como previsto, 
apenas uma professora da ESE fez a 

visita 
 

O
E0

4 Promover o envolvimento dos 
stakeholders nos eventos da 
Instituição 

Convidar os stakeholders 
para os eventos e 
divulgar os seus 
patrocínios 

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

2 
Stakeholders 

Crianças  
Equipa Técnica  

  
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

  

As atividades normalmente 
desenvolvidas pela Instituição este ano 

não foram realizadas por isso não houve 
participação em nenhum evento. 
Contudo, houve divulgação dos 

patrocínios de alguns 
parceiros/investidores sociais no âmbito 

de um artigo que saiu no jornal da 
imprensa regional (Correio do Ribatejo) 

 

O
E0

5 Garantir a atualização da 
informação referente ao CAT 1º 
Passo no site da Misericórdia 

Disponibilizar informação 
a colocar 

N.º de artigos/informação 
disponibilizada no site 

2 Comunidade Equipa Técnica  

  
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

  

Foi facultada pela equipa da Casa de 
Acolhimento a informação, mas por 

questões associadas à gestão do site da 
Instituição esta informação não se 

encontra ainda disponível. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

O
E0

6 

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

Reuniões de 
coordenação/ Reuniões 
acompanhamento em 
grupo à equipa  

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

22 
Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Equipa Técnica  

  
 Objetivo 
concluído 

   

Durante o ano de 2020 foram 
realizadas 24 reuniões de equipa de 
trabalho. As reuniões semanais ficaram 
este ano aquém do número habitual, 
pois por causa da pandemia houve 
diversos períodos em que as mesmas 
não se poderem realizar. 

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

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

3 
Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Equipa Técnica  
  Objetivo 

parcialmente 
concluído 

Apenas um dos elementos da equipa 
participou em ações de formação 

Efetuar a Avaliação de 
Desempenho dos elementos da 
equipa  

Avaliação de 
Desempenho 

N.º de Avaliações efetuadas 9 
Equipa 

Técnica e 
Educativa 

Diretora Técnica 
   Objetivo não 

concluído 

Em 2020 não se realizaram as 
avaliações de desempenho, fez-se as 
autoavaliações mas com o surgimento 
da pandemia o processo foi 
interrompido 

O
E0

7 

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

Avaliação psicológica/ 
Aconselhamento 
psicológico 

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

80% Crianças Psicóloga 

 
  Objetivo 
concluído 

  

As crianças com mais de três anos 
efetuaram a avaliação 

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 Equipa Técnica  

Objetivo 
parcialmente 

concluído 
 

Foram efetuadas observações das 
interações, mas as entrevistas com as 
famílias foram menos frequentes não 
se atingindo a meta definida. Muitas 
das interações observadas foram com 
limitação física através dos 
intervenientes (porta de vidro) o que 
também condiciona a interação. 

Garantir a frequência escolar e 
pré-escolar das crianças 

Inscrição nos 
equipamentos de ensino 

N.º de crianças a frequentar 
os estabelecimentos de 
ensino 

100% das 
crianças com 
mais de 1 ano 

de idade 
Crianças Equipa Técnica  

 Objetivo 
parcialmente 

concluído 

As crianças com mais de 2 anos 
frequentaram os equipamentos porém 
as crianças mais novas não 
frequentaram os referidos 
equipamentos. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

O
E0

8 

Assegurar a realização de 
relatório/informação psicossocial 
por criança 

Elaboração de Relatório 
Social 

N.º de Relatórios 
Psicossociais 

10 

Tribunal; 
CPCJ; 

Segurança 
Social 

Equipa Técnica  
 

  Objetivo 
concluído 

Foram realizados pela equipa técnica 
32 relatórios/informação psicossocial. 

Garantir a elaboração dos 
processos CASA para todas as 
crianças  

Preenchimento dos 
impressos 

N.º de Processos/Impressos 
concluídos 

12 
Segurança 

Social 
Equipa Técnica 

 
  

  Objetivo 
concluído 

  

Foram preenchidos os catorze perfis 
dos processos CASA e remetidos para 

os gestores e equipa CASA da 
Segurança Social. 

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

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

Criação de um Laboratório 
de Competências  

1 
Laboratório/sala 

Crianças 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 

  
    Objetivo não 

concluído 
 

As obras de reestruturação ainda não 
foram iniciadas, mas já foram 
entregues as necessidades de 

adaptação. 

 *Garantir as adaptações 
necessárias no ginásio  

Pinturas; adaptação das 
portas e espaços de 
arrumos 

Ginásio remodelado 

100% dos 
arranjos e 

adaptações 
delineadas  

Crianças 

Mesa 
Administrativa e 

Equipa de 
Manutenção 

  
 Objetivo 

parcialmente 
concluído  

O espaço do ginásio já beneficiou de 
melhoramentos, falta a substituição do 
pavimento e colocação de portas nas 

arrecadações. 

O
E0

9 

Garantir o acompanhamento 
escolar 

Reuniões com 
professores/ educadores 

N.º de reuniões  10 Crianças Equipa Técnica  

 
  Objetivo 
concluído 

  

Foi efetuado o acompanhamento 
escolar através das reuniões com os 

professores titulares/diretores de 
turma. Algumas reuniões foram 

realizadas com recurso a plataformas 
digitais. 

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

Reuniões de 
Acompanhamento com 
Técnicos/ Família 

N.º de Reuniões de 
Acompanhamento aos 
Processos 

15 

Famílias; 
Técnicos 

Segurança 
Social ou 

CPCJ 

Equipa Técnica  

  Objetivo 
parcialmente 

concluído 
 
  

Foram realizadas algumas reuniões com 
os técnicos mas não foi atingida a meta 
definida, houve reuniões com recurso a 

plataformas digitais e os contactos 
telefónicos foram mais frequentes 

como substituição das reuniões, com o 
objetivo de trocar informação 

relativamente às crianças e às suas 
famílias. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários Responsável Cumprimento Comentários 

* Promover o envolvimento dos 
parceiros 

Reuniões/Encontro com 
parceiros  

N.º de encontros/reuniões 
efetuadas  

3 Parceiros  Equipa Técnica 

 
Objetivo 

concluído  
  

Foram realizadas reuniões com os 
parceiros sobretudo através de 
plataformas digitais, embora tenham 
ocorrido ainda reuniões presenciais 

O
E1

0 * Promover as parcerias e 
donativos 

Sensibilização junto dos 
parceiros das 
necessidades da resposta 
social 

N.º de donativos 2 Crianças Equipa Técnica  

 
 Objetivo 
concluído 

  

O Primeiro Passo beneficiou de alguns 
donativos ao longo do ano, sendo 
atingida a até superada a meta 
definida. 

  

* Comum com o Lar dos Rapazes     
              

 
 

        



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

48 

 

3 3

1 1 1

3

1
2

1 1

15

11

3
2

0

2

4

6

8

10

12

14

Admissões

 
4.3.2. Área da Saúde 
 

4.3.2.1. UCCLDM – Unidade Cuidados Continuados Longa Duração   
 

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção (UCCILDM) –

“Hospital de Jesus Cristo”, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém é um estabelecimento integrado na 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (REDE) e exerce a sua atividade em articulação com os 

outros serviços, sectores e organismos que integram a Rede, no âmbito do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 

de Junho, e do Acordo estabelecido e assinado em 27 de Maio de 2011, com a Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS) e o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém (CDSS). 

A UCCLDM tem capacidade total para 21 utentes e funciona em regime contínuo 24 horas por dia, 

todo o ano. 

Em 2020, a UCCLDM admitiu 17 utentes (gráfico 5), sendo que no início do ano se encontravam em 

internamento 20 utentes, pelo que serão analisados ao longo deste relatório 37 utentes e todo o seu 

processo de internamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Admissões UCCLDM 

 

As admissões foram realizadas ao longo do ano, uma vez que o internamento é de carater 

temporário e é expectável que os utentes tenham alta da Unidade após um período superior a 90 dias, para 

utentes de longa duração e manutenção e até 30 dias, para utentes internados com o objetivo de descanso 

do cuidador principal. 
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Gráfico 6 – Tipo de Admissões UCCLDM 

 

O número de utentes internados na tipologia de descanso do cuidador foi de 8 utentes, 

exatamente o mesmo número de utentes comparando com o ano de 2019, sendo que estes internamentos 

ocorreram apenas em 4 meses no ano, com maior enfoque a partir de Fevereiro, tendo um pico em junho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Proveniências dos utentes/clientes 

 

 

Relativamente à proveniência, conforme podemos verificar no gráfico acima (gráfico 7), 32% vieram 

do hospital, identificando-se uma ligeira diminuição de 4% face a 2019. Os utentes que precisam de 

cuidados continuados de longa duração, ficam a aguardar vaga nos hospitais, uma vez que não têm 
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condições para serem cuidados no domicílio, indo de encontro ao que está definido por lei. Este aumento 

tem impacto não só nas rotinas diárias, pois estes doentes são habitualmente, totalmente dependentes de 

terceiros para a realização das AVD`s, como também nos custos associados à prestação de cuidados, mais 

especificamente no âmbito das medidas de controlo de infeção. Relativamente aos clientes/utentes 

provenientes do  domicílio, houve um aumento de 7% face a 2019, com 35%. 

Os utentes provenientes das UMDR (14%), foram transferidos por necessitarem de continuar o 

processo de reabilitação ou por serem unicamente “casos sociais “e por estes motivos, foram transferidos 

para Longa Duração, de modo a terem mais tempo para sua recuperação e/ou preparação da alta.  

 

Caraterização Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Caracterização utentes faixa etária/sexo UCCLDM 

 

A faixa etária que prevalece nos utentes admitidos em 2020 é entre os 81-85 anos, contrariando os 

resultados de 2019 que foi na faixa dos 51-60 anos. 

Estes valores definem a realidade do nosso país, no que diz respeito ao aumento da esperança 

média de vida, da diminuição da mortalidade e consequentemente o aumento do envelhecimento da 

população em Portugal e da prevalência de doenças crónicas nas pessoas mais velhas. 

À semelhança do ano anterior predomina o sexo feminino, verificando-se que as mulheres 

necessitam de cuidados de saúde e sociais mais cedo, ao passo que, os homens tornam-se mais 

dependentes de terceiros mais tarde. 
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Em relação ao tempo de permanência, a maioria esteve internado entre 31-100 dias, e 6 deles 

correspondem ainda a descanso de cuidador (ver gráfico 9). 

 Este ano verificou-se um aumento de internamentos entre 301-500 dias e os 1001-1999. As 

pessoas que se enquadram nestes dias de internamento, na sua maioria, são pessoas que não têm alta 

clínica e que necessitam de cuidados de saúde permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Tempo de permanência dos utentes na UCCLDM 

 

Diagnóstico médico principal à entrada 

Diagnóstico médico principal à entrada 
Nº de utentes com o 

diagnóstico 

Efeitos tardios de doenças vasculares cerebrais 11 

Degenerações cerebrais 7 

Hemorragia intracraniana 4 

Transtornos mentais não psicóticos 2 

Doença vascular cerebral aguda 2 

Efeitos tardios de lesões traumáticas osteomusculares e do 

tecido conjuntivo 

1 

Doença do pulmão 1 

Distúrbio do comportamento 1 

Lesão medular espinal 1 

Insuficiência renal crónica 1 

Afeções do cérebro 1 
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Atingiu os 
objetivos 

(descanso do 
cuidador)

50%Óbito
31%

Agudização
19%

MOTIVO DA ALTA

Tabela 9 – Tipo de diagnóstico realizado na admissão do utente/cliente 

 

Pela análise da tabela podemos concluir que os 37 utentes que estiveram internados na nossa 

Unidade, no ano de 2020, apresentaram uma variedade de patologias, perfazendo o total de 16 

diagnósticos médicos diferentes, menos 3 que no ano anterior. Onze utentes apresentavam como 

diagnóstico médico à entrada, efeitos tardios de doença vascular, logo de seguida degenerações cerebrais 

em 7 utentes. Hemorragia intracraniana segue-se em terceiro lugar, diagnóstico este atribuído a quatro 

utentes. 

Tendo nós uma Unidade com a tipologia de Longa Duração, podemos referir que estes números 

estão, a respeitar na sua maioria, os critérios de admissão. Por outro lado existiram 11 diagnósticos 

médicos que só foram atribuídos, cada um deles, a um utente. 

 

Altas 

No decorrer do ano de 2020 tiveram alta da Unidade 18 Utentes (menos 2 utente que no ano de 

2019). O motivo de saída mais significativo foi “ Atingiu os objetivos” – descanso do cuidador (50%), pois no 

início do processo de integração do utente na RNCCI, fica estipulado que o internamento é de 30 dias e no 

momento da admissão a data da alta fica sempre marcada, pois são internamentos em que o objetivo 

principal é o descanso do cuidador principal e não a reabilitação/manutenção do estado geral do doente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Motivos de alta dos utentes da UCCLDM 

Contusão da face, do couro cabeludo ou do pescoço 1 

Doença de Parkinson 1 

Fraturas múltiplas atingindo o crânio e a face 1 

Tumor maligno do encéfalo 1 

Senilidade sem menção de psicose 1 
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Necessidade de produtos de apoio para a alimentação 

 

Gráfico 11 – Nº Utentes com necessidades de apoio na alimentação na UCCLDM 

 

Dos utentes que realizam a alimentação via oral quer seja na consistência normal ou pastosa e de 

forma a contribuir para a maximização da independência dos mesmos nesta atividade da vida diária, foram 

introduzidos produtos de apoio, depois de se avaliar a capacidade do utente para tal, a sua adaptação ao 

produto bem como a sua vontade em usá-los. Assim, pela análise do gráfico 11 verificamos que Fevereiro 

foi o mês onde existiram mais utentes a utilizar os referidos produtos de apoio, num total de 4 utentes em 

21 possíveis, seguida do mês de Janeiro com 3 e do mês de Março com dois. Este número refere-se 

essencialmente ao jantar, uma vez que a maioria já se encontra no leito, ao contrário do almoço que é na 

sala de convívio, onde têm uma postura mais correta e apenas 1 utente usa produtos de apoio. 

De salientar que um destes utentes que usou produtos de apoio até Maio deixou de usar porque 

piorou o seu estado clínico. Outra utente que usava produtos de apoio só o usou durante um mês, porque 

veio para descanso de cuidador, contudo deu-se este feedback à família. 

Dos 37 utentes mais de um terço realizava a alimentação por SNG (Sonda Nasogástrica) ou PEG 

(Gastrostomia Endoscópica Percutânea). Três utentes que eram alimentados por SNG/PEG evoluíram 

significativamente passando a alimentarem-se via oral na consistência pastosa.  
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Tipos de acessórios de apoio usados para a alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Foto 12 – Tipo de acessórios de apoio utilizados na alimentação 

 

Foram utilizados dois tipos de acessórios para alimentação – o rebordo de prato e o copo com 

tetina. O mais utilizado foi o rebordo de prato, algo que já tinha acontecido no ano anterior. Quase todos 

os utentes usam babete com bolsa para resíduos. 

 
 
Participação em atividades 

A nossa intervenção na UCC passa também pela concretização de dinâmicas de grupo, algumas 

inseridas na área do lazer/animação cultural, outras na de estimulação de capacidades cognitivas e/ou 

neuromotoras, envolvendo os diversos utentes e sempre que possível a sua articulação com utentes de 

outras respostas sociais, para continuar a proporcionar-lhes uma participação social, momentos de 

convívio, partilha e bem-estar. A Terapeuta Ocupacional foi a técnica responsável por definir o plano destas 

atividades em conjunto com as técnicas de outras respostas sociais. Este tipo de atividades também se 

revela uma mais-valia para a melhoria da qualidade de vida dos utentes que, na sua maioria integraram a 

Unidade, não pelo declínio de capacidades proveniente de um envelhecimento normal, mas sim por perda 

de capacidades motivadas por uma situação patológica. 

 De uma forma geral, os utentes participaram em todas as atividades, embora muitas das vezes 

fosse necessário motivá-los e incentivá-los nesse sentido, pois por iniciativa própria não o faziam, o que 

tornou o trabalho mais difícil e exigiu mais cuidado e tempo. O grau de dependência física e mental em que 

se encontravam, foi muitas das vezes a justificação para não se sentirem motivados e não terem a tal 

capacidade física ou mental para participar nas atividades, mesmo quando estas são devidamente 

adaptadas e graduadas, fazendo com que existissem atividades mais participadas ativamente do que 

outras.  

 

  

 

Rebordo de prato 

 

Copo com tetina 
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Como atividades Socioculturais ainda se conseguiu comemorar: 

 

 Carnaval; 

 Aniversário da UCCLDM – com todas as medidas do Plano de Contingência implementadas; 

 Natal – com todas as medidas do Plano de Contingência implementadas; 

 

 

 

 

                                    Foto 13 - Carnaval na UCCLDM                                                                Foto 14 - Aniversário da UCCLDM                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Foto 15 - Jantar de Natal da UCCLDM 

 

 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

56 

 

Contudo o ano de 2020 foi um ano atípico, a pandemia por COVID-19 levou-nos a suspender 

todas as atividades programadas a partir de Março de 2020: 

 

 Atividades em grupo entre utentes da UCC, devido ao distanciamento social; 

 Atividades inter- institucionais; 

 Suspensão de visitas; 

 Suspensão de Voluntariado; 

 

Esta situação foi-se arrastando no tempo e as consequências do confinamento, começaram a 

refletir-se na saúde mental dos utentes, pelo que foi necessário repensar a forma de intervir.  

Desta forma foram criadas as seguintes atividades: 

 

 Videochamadas entre utentes e familiares, criando-se o Dia da família onde todos os 

utentes tiveram direito a uma videochamada extra ou receberam vídeos dos seus 

familiares; 

 

 Projeto da “Leitura Criativa via Zoom”, só com utentes da UCC e duas voluntárias, que se 

manteve até ao final do ano com uma periodicidade quinzenal; 

 
 

 Projeto “Pelas Terras de Portugal”, em que quinzenalmente fizemos uma viagem virtual a 

uma das Terras de Portugal, mostrando os seus costumes, paisagens, monumentos e 

gastronomia; 

 

 Apostámos na visualização de programas televisivos do interesse dos utentes, durante as 

tardes (As Lições do Tonecas, O Preço Certo, Peças de Teatro, Recitação do Terço ou 

Eucaristia); 

 
 

 Projeto “Mala de Estórias” também passou no final do ano, para formato on-line, onde os 

utentes da UCC também participaram; 
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 De seguida apresenta-se uma tabela onde são referidas as dinâmicas de grupo inter-respostas 

sociais que puderam ser realizadas e a avaliação das mesmas por parte dos utentes da UCC. 

Mês Atividades 
N.º de 

Participantes 

Média da 
Avaliação da 
Satisfação da 

Atividade 

Janeiro 
Leitura criativa  8       Satisfeito 

Campeonato de dominó  6 Muito Satisfeito 

Fevereiro 
 

Carnaval 9 Muito Satisfeito  

                     Projeto Mala de estórias 10 Muito Satisfeito  

Leitura criativa 12 Satisfeito 

Março 
Devido à pandemia da COVID-19, a partir de 

Março todas as atividades inter-respostas sociais 

foram suspensas 

___ ___ 

Abril ___ ___ 

Maio ___ ___ 

Junho ___ ___ 

Julho 
“Leitura Criativa via Zoom” 

“Dia da Família” – Videochamadas 

“Pelas Terras de Portugal” 

“Projeto Mala de estórias on-line” 

 

Sem avaliação 

Agosto 

Setembro 

Outubro  

Novembro 

Dezembro  

Tabela 10 – Atividades realizadas na UCCLDM 

 

 
Integração de voluntários 

O ano 2020 revelou-se desafiante e com contornos nunca antes experimentados na UCC, devido à 

pandemia por COVID-19, uma vez que a partir do início de Março ficou suspensa a presença de voluntários 

na UCC. 

 Ainda conseguimos integrar alunos do projeto de voluntariado da Escola Sá de Bandeira, neste ano 

com um total de um novo aluno. Uma aluna transitou do ano anterior contudo devido à pandemia só 

marcaram presença até à primeira semana de Março. 

 A partir de Julho de 2020 foi-nos permitido integrar alguns voluntários, respeitando todos os 

requisitos do Plano de Contingência da Instituição, bem como Normas da DGS. 

 
O resultado das atividades planeadas para a UCCLDM, durante 2020, encontra-se no quadro a 

seguir. 
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UCCLDM 

 
 
  

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Indicadores Meta Destinatários 
Custo 
Total 

Previsto 
Responsável Resultado Concretização 

Comentários 
  

  

Contribuir para 
a reabilitação 
dos utentes 

proporcionando-
lhes os 

tratamentos 
com o material 

adequado  

Adquirir 4 talas de 
Margareth Johnson 

Nº de 
talas 

adquiridas 
vs. Nº de 

talas 
previstas 

para 
compra 

Assegurar 
a compra 

das 4 talas 
até ao final 

do ano 

Utentes da UCC 
180 

Euros 

Coordenadora 
geral; diretora 

técnica da 
UCC; TO, 

Fisioterapeuta 

100% 
Objetivo 

concluído 
Fez-se a aquisição das 4 talas de Margareth Johnson em 
Novembro de 2020 

U
C

C
 

O
E0

7
 

Informar os 
cuidadores 
formais e 

informais sobre 
diversas 

patologias, 
dando 

informações 
para cuidar 

melhor 

Realização de mini 
exposições 

didáticas sobre 
patologias,   

sintomas ou formas 
de intervenção/ 

terapias 
complementares  

nas Instalações da 
UCC 

  

Nº de 
exposições 
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Técnicos UCC 67% 
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Devido à pandemia foram ajustadas as exposições e as 
datas realizadas. Os destinatários deixaram de ser os 
cuidadores informais, a partir de Março devido à 
suspensão das visitas. Realizaram-se as seguintes 
exposições: 1-Inteligência emocional; 2- Artrite 
reumatoide; 3- Dia internacional da Pessoa com 
deficiência. 4- Vai ficar tudo bem - Informação COVID e 
desenhos dos utentes (ficou em exposição 5meses). 
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Devido a pandemia não foi criada uma proposta formal, 
pois existiu um período do ano (confinamento), em que 
não foi possível aceitar utentes em centro de recursos. 
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4.3.3. Área da Anciania  
 

4.3.3.1. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - Santarém (ERPI – 
Santarém) 

 
 A ERPI Santarém é uma Resposta Social desenvolvida em estabelecimento para alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, onde são desenvolvidas atividades de apoio social e 

prestados cuidados de enfermagem.  

 Residem na ERPI de Santarém 31 clientes/utentes (31 em regime de internamento e abrangidos 

pelo Acordo de Cooperação e uma cliente/utente em regime de Centro de Dia), não estando esta 

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

para 31 Clientes/utentes). 

 Este ano, devido às exigências da pandemia tivemos de reorganizar o espaço físico do Lar, a fim de 

criarmos um quarto para as situações de isolamento. 

 Apesar das movimentações os valores apresentados no fim de cada mês não variaram 

significativamente, uma vez que quando se regista uma saída regra geral é imediatamente equacionada 

uma nova admissão: 

 Manteve-se a frequência de uma cliente/ utente fora acordo em regime de Centro Dia 

(situação suspensa desde Abril de 2020 consequência da pandemia); 

 O utente mais antigo permanece na Resposta Social há 20 anos e a mais recente foi 

admitida no Mês de Dezembro; 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Distribuição de clientes/utentes por sexo 

 

Residiram em 2020 na ERPI de Santarém, 29 utentes sendo que destes, 20 são de género feminino e 9 do 

género masculino. 
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 No ano em análise não se registaram ausências prolongadas, sendo que o mais difícil de gerir foi a 

pressão com que trabalhámos, principalmente nos primeiros meses de pandemia em que o 

desconhecimento e o medo eram uma constante no nosso dia-a-dia.  

 O facto de trabalharmos com horários em espelho durante três meses, nos quais não foram 

gozadas as férias previamente agendadas pelos trabalhadores levou a um acumular de dias nos últimos 

meses do ano que exigiram um esforço extraordinário da equipa, elevando o grau de exigência e exaustão 

por vezes ao limite. 

 Mas apesar de todas as dificuldades e constrangimentos que o COVID-19 no trouxe, conseguimos, 

até à data, superar esta pandemia sem nenhuma situação de infeção na ERPI-Santarém. 

Conseguimos realizar atividades de lazer/animação cultural, outras na de estimulação de 

capacidades cognitivas e/ou neuromotoras, comemoração de aniversários, Páscoa, Natal, envolvendo os 

diversos utentes, para continuar a proporcionar-lhes uma participação social, momentos de convívio, 

partilha e bem-estar, conforme podemos ver nas fotos apresentadas, mas sempre cumprindo Normas da 

DGS e o Plano de Contingência da Instituição. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 16 – Atividades da ERPI-Santarém 
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                                   Fotos 16 – Atividades da ERPI-Santarém (continuação) 

 

 

Onde marcamos a diferença: 

 - “Os nossos idosos estão sempre cheirosos e bem apresentados, temos sempre essa preocupação quando 

vamos a alguma atividade os nossos destacam-se e isso dá-nos um grande orgulho” - Lina 

 - “Temos brio em relação aos utentes, o que fazemos reflete-se na forma como eles estão.” – Sandra 
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 - “O nosso cuidar é todo diferente porque respeitamos a individualidade e dignidade de cada um e 

cuidamos com humanidade.” – Joana 

 - “Personalizamos os serviços tendo em conta os gostos de cada um e isso dá-nos muito mais trabalho mas 

deixa-os muito mais contentes.” – Ana Galão 

 - “Aqui sentem-se realmente em casa, é tão bom quando chegam de algum lado seja de um internamento 

hospitalar, seja de um fim-de-semana passado com a família ouvi-los dizer: «Graças a Deus estou em 

casa».” - Rita 

 - “Somos simples e honestos no serviço que prestamos.” – Deonilde 

 - “Somos metódicos, temos regras bem definidas, temos rotinas e horários implementados, mas também 

somos flexíveis para nos ajustarmos às necessidades do dia-a-dia.” – Cláudia 

 - “Somos polivalentes e esforçamo-nos todos os dias por fazer melhor.” – Mena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… Sendo, hoje, para mim, um dia mais especial do que todos, não posso deixar de expressar por escrito, a 

imensa gratidão que tenho por esta especial equipa da S.C.M.S., sem desprestígio por todas as outras que 

muito considero, estimo e respeito. 

E, para um dia especial, um agradecimento especial a uma equipa muito especial. 

A todos vós, do fundo do meu coração, sou e serei sempre grata, por todo o amor, dedicação, carinho e 

respeito com que tratam a minha querida mãe. 

Sinto o meu coração tranquilo, em paz e com sentimento de missão cumprida, desde o primeiro dia que a 

entreguei aos vossos cuidados. 

Hoje, a minha mãe comemora 89 anos. Sou e ser-vos-ei sempre grata por poder vê-la linda, maravilhosa e 

feliz com a família que lhe escolhi. …” – Familiar da D.ª Arminda Neves (Julho/2020) 
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Melhoria do Espaço Físico do Lar e adaptação à Pandemia COVID-19: 

 Aquisição de cortinas divisórias, que permitiram uma privatização do espaço aquando a realização 

das higienes aos utentes; 

 

 Aquisição de Plasma de maior dimensão para a sala. A televisão que estava anteriormente, foi 

colocada junto à enfermaria criando-se assim outro espaço de estar que atenuou as disputas de 

canais televisivos entre os utentes; 

 

 Colocação de ar condicionado na Copa/ Refeitório - necessidade muito sentida nos meses de verão; 

 

 Criação de um quarto de Isolamento por causa da pandemia Covid-19; 

 
 

 

Foto 17 – Adaptação dos espaços ao Plano de Contingência para COVID-19 
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4.3.3.2. Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Pessoas 
Idosas (CATEI) 

 
 O Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos (CATEI), é um equipamento social 

para acolhimento temporário, em estrutura residencial, destinado a acolher idosos em situação de risco 

social, com carácter de emergência.  

 A seleção dos clientes/utentes desta resposta social é da responsabilidade do Centro Distrital de 

Segurança Social de Santarém (CDSSS), sendo que a lotação do equipamento não poderá exceder os 13 

clientes/utentes. Número correspondente ao acordo atípico celebrado entre a SCMS e o CDSSS.  

 No ano de 2020, registou-se apenas uma saída por óbito que originou consequentemente uma 

nova admissão. Regra geral estes utentes chegam até nós com situações de grande dependência e com 

características clinicas e sociais muito complexas. 

 
 

 
 
          

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Distribuição dos utentes por sexo no CATEI 

 

 

 

                                          Grau de autonomia dos utentes 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 11 – Distribuição dos utentes por sexo no CATEI 
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Gráfico 14 – Distribuição dos utentes por idade/sexo 

 
 Numa análise dos gráficos é evidente a predominância de utentes do sexo feminino, sendo que a 

maior parte dos utentes têm entre os 80 – 94 anos. Com uma média de 85 anos nesta Resposta Social. 

 Os utentes mais antigos permanecem em CATEI há 17 anos. 

Como podemos confirmar no gráfico apresentado, 8 dos 13 utentes em análise estão na SCMS, há 3 anos 

ou mais, o que reforça a ideia defendida de que esta resposta não tem um carácter temporário como se 

supunha mas sim definitivo uma vez que o motivo da saída acontece exclusivamente por óbito. 

 
 

 
4.3.3.3. Estrutura Residencial para Pessoa Idosas – São Domingos (ERPI-

São Domingos) 
 
 A ERPI – Estrutura Residencial para a Pessoa Idosa de São Domingos, atualmente sob gestão da 

Santa Casa da Misericórdia de Santarém, situa-se a dois quilómetros da cidade de Santarém.  

 O Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMSTR e a Segurança Social abrange 65 

clientes/utentes, sendo que destas 65 vagas, 16 são cativas para a Segurança Social. 

 Na ERPI de São Domingos a maioria da população residente é do sexo feminino, com a totalidade 

de 35 do sexo feminino e 23 do sexo masculino. 
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Gráfico 15 – Distribuição dos utentes por sexo na ERPI-São Domingos 

 
 

 No ano de 2020 foram realizadas 8 admissões, sendo que cinco corresponderam a 

encaminhamentos por parte da Segurança Social. 

 

Gráfico 16 – Entradas/Saídas dos utentes da ERPI-São Domingos 

 

 No ano de 2020 houve a anulação de 16 processos, cujos motivos estão relacionados na sua 

maioria com o óbito do cliente/utente, nomeadamente: 15 por óbito e 1 por transferência para outra 

Instituição, como podemos verificar no gráfico seguinte. 

 Gráfico 17 – Motivos processos anulados 
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A 16 de Outubro de 2020 foi declarado um surto por COVID-19, na ERPI – São Domingos. Foi de 

imediato informada a Autoridade de Saúde Local e acionadas as medidas previstas no Plano de 

Contingência de forma a proteger todos os envolvidos.  

Para fazer face a este surto, reforçaram-se as equipas para substituir os profissionais infetados, e 

toda a Instituição disponibilizou os recursos necessários para garantir a melhor qualidade de vida dos 

clientes/utentes e dos profissionais. Foram utilizadas as instalações contínuas à Estrutura Residencial e 

propriedade da Segurança Social, as quais foram equipadas para resposta de retaguarda. A ERPI – São 

Domingos teve um grande apoio por parte da Segurança Social, da Delegada de Saúde e da Proteção Civil 

Municipal. Foi disponibilizada uma equipa da “Brigada de Intervenção Rápida “ (6 auxiliares e 1 enfermeiro) 

para reforçar a equipa do lar, havendo também membros de outras Respostas Sociais que se voluntariaram 

para apoiar. O surto por COVID-19 provocou lamentavelmente 6 óbitos (utentes) e 87 infetados, dos quais 

51 utentes e 36 profissionais. 

 A 02 de Dezembro de 2020 foi emitido um comunicado pelo Sr. Provedor Herminio Martinho, a 

dar conhecimento de que já não existiam casos positivos COVID-19 na ERPI-São Domingos. 

 

Nos primeiros 2 meses do ano ainda conseguimos realizar as atividades planeadas, mas a partir de 

meados de março tivemos que ajustar todas as atividades e práticas para cumprirmos as Normas da DGS e 

do Plano de Contingência da Instituição. 
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Fotos 18 – Atividades realizadas na ERPI-São Domingos 

 
 
 

4.3.3.4. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar Grandes 
Dependentes (ERPI – LGD)  

 
Relativamente à caracterização dos clientes/utentes, apresentamos os seguintes gráficos que 

traduzem a relação de género, idade e frequência dos mesmos.  

 

Distribuição de clientes/utentes por sexo  

Segundo a análise do gráfico 18, podemos verificar que o número de mulheres a frequentar a 

Resposta Social é superior ao número de homens. São 37 mulheres e 6 homens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18 – Distribuição dos utentes por sexo 

No que diz respeito às idades com maior incidência na ERPI - Lar de Grandes Dependentes, pode-se 

verificar que se situam acima dos 85 anos. É particularmente expressiva a elevada média de idades da 
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população residente (87.62 anos). Destaque para a frequência de 18 pessoas com 90 anos ou mais, 3 dos 

residentes têm mais de 100 anos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19 – Distribuição dos utentes por sexo/idade 

 
 

4.3.3.5. Serviço Apoio Domiciliário (SAD) 
 
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados 

e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física 

e/ou psíquica, que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas 

necessidades básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de 

apoio familiar para o efeito. 

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

Segurança Social sendo que o SAD tem capacidade para 110 clientes/utentes. 

Com o objetivo de apresentar os resultados da intervenção social, na resposta social, Serviço de 

Apoio Domiciliário, apresentamos a caraterização dos clientes/utentes, de ambos os sexos, que 

beneficiaram da prestação de serviços, de acordo com as suas necessidades e expetativas, durante o ano 

de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20 – Distribuição dos utentes por sexo no SAD 
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Podemos analisar pelo gráfico acima, que a maior percentagem de clientes/utentes a beneficiar 

de prestação de serviços SAD, em 31 de Dezembro de 2020, é do sexo feminino. 

O maior número de clientes/utentes SAD, de ambos os sexos, situa se na faixa etária dos 80 e os 

84 anos, sendo o maior número do sexo masculino, nesta faixa etária (gráfico 20).Comparativamente 

com o ano de 2019, o maior número de clientes/utentes situava-se na faixa etária, dos 85 aos 89 anos.  

Também é pertinente referir que em 31 de Dezembro de 2020, estavam a beneficiar de 

prestação de serviços SAD, 8 clientes/utentes com menos de 55 anos e 10 clientes/utentes de ambos os 

sexos, se encontravam nas faixas etárias entre os 90 e os 99 anos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Distribuição dos utentes por idade/sexo 

 

 

Distribuição de clientes/utentes por área de residência. 

Para a prestação de serviços em Serviço de Apoio Domiciliário, está definida a área geográfica 

de intervenção, que inclui zonas urbanas, rurais e periurbanas, do Concelho de Santarém.  

Na análise da distribuição dos clientes/utentes por área geográfica de intervenção, podemos verificar 

no gráfico 21 que o maior número de clientes/utentes com prestação de serviços em SAD, no mês de 

Dezembro de 2020, se situa na União de Freguesias da cidade de Santarém (Marvila, S. Nicolau e S. 

Salvador), em zona urbana, sendo maior o número de clientes/utentes do sexo masculino, em Marvila 

e S. Nicolau. 
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Gráfico 22 – Distribuição por residência 

 

 

Monitorização das entradas e saídas de clientes/utentes durante o ano de 2020 

 

 

Gráfico 23 – Monitorização de entradas/saídas de 2020 

 

 

O Gráfico acima apresentado espelha o ano de Pandemia que vivemos em 2020 e a dificuldade 

em realizar admissões de novos clientes/utentes, devido à dificuldade de fixar trabalhadores, em 

número suficiente para a realização de novas admissões. Assim, das 87 candidaturas realizadas, apenas 

passaram para a fase de admissão 35 clientes/utentes. 

Também podemos analisar que foi superior o número de processos anulados (40 clientes 

/utentes) face às admissões realizadas (35 clientes/utentes). 
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Gráfico 24 – Monitorização de entradas/saídas - MENSAL 

 

O elevado número de ausências temporárias, revela o número de clientes/utentes que ficaram 

com todos os serviços suspensos, em fase de confinamento obrigatório e todos os trabalhadores SAD 

(Ajudantes Familiares/Domiciliário e Auxiliar de Serviços Gerais) ficaram a trabalhar 7 dias consecutivos, 

ficando nos 7 dias seguintes de descanso, rotativamente. 

A partir do mês de Julho de 2020, procedemos a uma possível normalização dos serviços, 

progressivamente e com os cuidados necessários, limitando as admissões de novos clientes/utentes, 

numa fase de pandemia. 

O Gráfico 24 mostra-nos que a 31 de Dezembro de 2020, encontravam-se a beneficiar de 

prestação de serviços SAD, um total de 96 clientes/utentes e das 35 admissões realizadas em 2020, 

apenas 21 dos novos clientes/utentes se encontravam a beneficiar de prestação de serviços SAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 25 - Total de clientes/utentes a frequentar SAD 

13

16

3 3
1

12
10

6 7 8

4 44 3 3

0

3
5 6

2 1

6

1 11 0 0

24

19
17

1 1 2 2 1 2

5

2 1
3

6 6

2
4 4

2 2 32 2
0 0 0 0

4

1 2 3
1

5

0

5

10

15

20

25

30

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez

Monitorização das Entradas e Saídas de Clientes/Utentes - MENSAL

N.º Candidaturas N.º Total de Admissões N.º Ausências Temporárias N.º Saidas N.º de Alterações de Serviços



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

73 

 

 
Comparativamente com o ano 2019 temos um menor número de clientes/utentes a frequentar 

a resposta social, Serviço de Apoio Domiciliário, em 31 de Dezembro, com um diferencial de menos 7 

clientes/utentes.  

 

Tempo de permanência na Resposta Social 

Para uma melhor análise da fidelização dos clientes/utentes na resposta social SAD, apresentamos 

no gráfico nº25, o tempo de permanência dos clientes/utentes na resposta social SAD, em 31 Dezembro de 

2020. 

 

 

 

Gráfico 26 – Tempo de permanência dos utentes no SAD 

 

Podemos verificar que em 31 de Dezembro de 2020, de um total de 96 clientes/utentes, o maior 

número de clientes/utentes que se encontra a beneficiar da prestação de Serviços SAD tem permanência 

na Resposta Social SAD, entre 1 e 2 anos, com 26 clientes/utentes, seguido de permanência entre 2 a 3 

anos, com 15 clientes/utentes e permanência, entre 5 a 10, anos com 14 clientes/utentes, sendo estes o 

indicador de fidelização com os serviços prestados em SAD.  
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O gráfico acima (gráfico 26) indica-nos o grau de autonomia/dependência dos clientes/utentes por 

sexo, com base na aplicação da escala de Lawton & Brody, no processo-chave de admissão.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 – Nível de Autonomia dos utentes por sexo 

 

Podemos verificar que temos em maior número utentes com dependência moderada, 

nomeadamente 14 mulheres, seguido de 13 mulheres com dependência ligeira.  

Do total dos 96 clientes/utentes SAD, em 2020, 11 homens e 3 mulheres foram sinalizados 

como independentes para a realização das atividades da sua vida diária. 

Também é de referir que o nível de autonomia/dependência pode sofrer alterações durante 

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

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

prestação de serviços ou, transferir para outras respostas sociais. 

 

Gráfico 28 – Nº utentes com deficiência ou incapacidade por idade/sexo 
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Podemos constatar (gráfico 28) que a maioria de clientes/utentes com deficiência ou 

incapacidade são homens, e encontram-se na faixa etária dos 35 aos 49 anos, seguido de homens na 

faixa etária dos 50 aos 59 anos e em igual número e mulheres na faixa etária dos 60 aos 64 anos. 

 

Clientes/utentes por Serviços Prestados  

Os clientes/utentes da Resposta Social, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), de acordo com as suas 

necessidades e preferências, beneficiam de forma diferenciada da prestação dos serviços que integram o 

SAD, como podemos analisar no Gráfico 29. 

Gráfico 29 – Nº utentes SAD por serviços prestados 

Tendo em conta que cada cliente/utente pode beneficiar da prestação de vários serviços em 

simultâneo, verificamos que do total dos 96 clientes/utentes que beneficiavam de SAD em 31 de 

Dezembro de 2020: 

 85 clientes/utentes beneficiavam do fornecimento e apoio nas refeições no 

domicílio (menos 4 do que no ano anterior),  

 da prestação de serviços, em Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal, 47 

clientes/utentes (menos 4 do que no ano anterior), 

  do Tratamento de Roupa, beneficiavam 52 clientes/utentes (menos 4 do que no 

ano anterior),  

 de Higiene Habitacional, beneficiavam 38 clientes/utentes (mais 2 do que no ano 

anterior),  

 de serviços/atividades de animação e socialização beneficiavam 5 clientes/utentes 

(menos 2 do que no ano anterior),  
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 de apoio na saúde, beneficiavam 5 clientes/utentes (menos 6 do que no ano 

anterior).  

 A 31 de Dezembro de 2020, estavam a ser prestados 241 serviços, aos 96 clientes/utentes, tendo 

em conta de que nenhum cliente/utente beneficiou de um só serviço. 

 

Gráfico 30 – Prestação de serviços de fornecimento de refeições SAD 

 

Analisando o gráfico verificamos que em 31 de Dezembro de 2020, estavam a beneficiar do 

fornecimento e apoio nas refeições, 87 clientes/utentes e a todos é assegurado o fornecimento de sopa 

para o jantar, o pequeno-almoço e lanche. 

  Destes 87 clientes/utentes, apenas 23 estavam a beneficiar de refeições 5 dias na semana (2ª a 6ª 

feira) e 64 estavam a beneficiar de refeições 7 dias na semana (Diária). 
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Prestação de Serviços de Higiene Pessoal SAD

Total
5 Dias(de 2ª a 6ª feira)
7 Dias (365 dias p/ano)
Higiene Pessoal 2 vezes p/ dia
Higiene Pessoal 1 vez p/ dia (diariamente)
Higiene Pessoal de 2ª a 6ª 1 vez p/ dia
Higiene Pessoal 3 vezes p/ semana
Higiene Pessoal 2 vezes p/ semana

Todos os clientes/utentes com fornecimento e apoio nas refeições, beneficiam de pequeno-

almoço, lanche e sopa para o jantar. 

Os clientes/utentes também podem escolher o fornecimento de só almoço ou almoço e jantar. No 

que se refere ao jantar, os clientes/utentes também têm a opção de receber o jantar em simultâneo com o 

almoço ou receber o jantar com ementa diferenciada e no fim do dia.  

Em 31 de Dezembro de 2020, dos 87 clientes utentes:  

 - 42 clientes/utentes estavam a beneficiar de uma refeição principal (almoço) e 45 estavam a 

beneficiar de duas refeições principais (almoço e jantar); 

 - 10 clientes/utentes estavam a beneficiar de jantar com entrega ao fim do dia e com ementa 

diferenciada do almoço; 

Em articulação com a nutricionista/dietista da Instituição, foram criados planos alimentares 

específicos para os clientes/utentes, com dietas com prescrição médica e 15 clientes/utentes. 

 

Gráfico 31 – Prestação de serviços de Higiene Pessoal SAD 
 

Relativamente à higiene pessoal verificamos que 18 clientes/utentes, têm serviços 7 dias na 

semana e 35 clientes/utentes têm serviços 5 dias na semana. Um resultado muito similar ao ano anterior. 

A frequência diária, também pode ser de uma vez por dia ou duas vezes por dia, de acordo com as 

necessidades e expetativas dos clientes/utentes. Em 31 de Dezembro de 2020, 35 clientes/utentes, 

beneficiavam da prestação deste serviço, uma vez ao dia e 9 beneficiavam de duas vezes ao dia.  
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Também há clientes/utentes que não revelam necessidade de apoio na higiene pessoal e cuidados 

de imagem, em todos os dias da semana, por isso, 4 clientes/utentes beneficiam 3 dias na semana, 6 

clientes/utentes beneficiam 2 dias na semana e 2 clientes/utentes beneficiam de 1 dia na semana. 

 

 

Visitas Domiciliárias por motivo 

A visita domiciliária como instrumento de trabalho, do Serviço Social, permite o 

aprofundamento diagnóstico da realidade dos clientes/utentes e facilita a relação do profissional no 

contexto social, assim como, a aproximação à realidade específica de cada cliente/utente. 

Durante o ano de 2020 foram realizadas visitas domiciliárias, aos clientes/utentes SAD, por 

vários motivos, como nos indica o gráfico 32. 

 

Gráfico 32 – Nº visitas domiciliárias SAD 

 

Foram realizadas em 2020, um total de 370 visitas domiciliárias aos clientes/utentes SAD e 

destas, 24 foram realizadas para formalização, monitorização e revalidação dos PI(s) dos 

clientes/utentes. Foram realizadas 15 visitas domiciliárias de acolhimento e integração e 328 visitas 

domiciliárias de acompanhamento aos utentes. 

As 3 visitas de acompanhamento/avaliação das equipas foram realizadas, no mês de Janeiro, 

por motivos de pandemia as visitas foram suspensas. 
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Atividades de Animação e Socialização 

Os clientes/utentes do Serviço de Apoio Domiciliário no ano de 2020 só participaram em atividades 

realizadas nos meses de janeiro e fevereiro. Devido à pandemia por COVID-19 todas as atividades foram 

suspensas, a partir de março de 2020. Foram realizadas vários tipos de atividades: 

 Atividades Inter-respostas Sociais; 

 Atividades Comemorativas; 

 Atividades Interinstitucionais; 

 Saídas ao exterior/Passeios; 

 Atividades Religiosas; 

Durante a prestação de serviços as equipas tentaram ao máximo estimular os utentes, levando-lhes 

alegria, simpatia e muito apoio. 

Pelo Natal a equipa da SAD deslocou-se a cada um dos domicílios para dar “um miminho” aos nossos 

utentes. 
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Fotos 19 – Atividades de Natal, do SAD 

 
 
 

 
 

4.3.3.6.  Centro de Dia (CD) 
 

A resposta social Centro de Dia, habitualmente desenvolvida em equipamento e a prestar serviços em 

horário diurno e a contribuir para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar passou por 

diferentes fases, neste ano atípico de Pandemia por SARS-2 (COVID-19), nomeadamente: 

 

a) Prestação de serviços em equipamento social dita “normal” até 13 de março de 2020, com os 

seguintes serviços: 

1. Fornecimento de refeições (com fornecimento de jantar diferenciado), 

2. Atividades de Animação e Estimulação, 

3. Cuidados de Reabilitação e Manutenção, 

4. Preparação e Administração de Fármacos, quando prescritos, 

5. Cuidados de Higiene Pessoal, Conforto e Imagem, 

6. Tratamento de Roupas, 

7. Apoio na Saúde (acompanhamento e/ou transporte), 

8. Aquisição de Bens e Serviços (acompanhamento e/ou transporte). 
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b) Encerramento da resposta social a 16 de março, de acordo com o n. º2 do Art. 9º do Decreto-lei n. 

º52 de 13 de março de 2020, tendo ficado com 11 clientes/utentes com a retaguarda da equipa do 

Serviço de Apoio Domiciliário para assegurar os serviços mínimos de refeições e higiene.  Todos 

tiveram segundo as suas necessidades apoio psicossocial, por via telefónica. E a maioria das 

famílias asseguram os cuidados básicos aos restantes idosos. 

 

c) 1.ª Domiciliação dos Serviços Prestados em Centro de Dia – este projeto surge como solução à 

inviabilidade de abertura da resposta social, na modalidade de equipamento. Funcionou de 1 de 

julho a 18 de agosto (dia que antecedeu à reabertura do equipamento social). 

Foram prestados os seguintes serviços:   

1. Fornecimento de refeições (com fornecimento de jantar diferenciado) e fornecimento de 

refeições de fins-de-semana e feriados através da Equipa SAD, 

2. Atividades de Animação e Estimulação 

3. Acompanhamento Personalizado (na modalidade de 3 a 5h diárias de acompanhamento) 

4. Cuidados de Reabilitação e Manutenção, 

5. Preparação e Administração de Fármacos, quando prescritos, 

6. Cuidados de Higiene Pessoal, Conforto e Imagem, 

7. Tratamento de Roupas, 

8. Apoio na Saúde (acompanhamento e/ou transporte), 

9. Aquisição de Bens e Serviços (acompanhamento e/ou transporte). 

 

d) Reabertura do Centro de Dia – a partir de 19 de agosto - enquanto equipamento social, com visita, 

à posteriori, da Autoridade de Saúde Pública Local e Segurança Social, no sentido de verificar as 

medidas de segurança e o funcionamento do Plano de contingência de Reabertura da resposta 

social. Foram recolhidas as seguintes orientações: a redução do n.º de clientes a frequentar (para 

30 clientes), encerramento do espaço físico do bar e do cabeleireiro e, dado ser um espaço seguro 

devido às instalações próprias e autónomas dos restantes serviços, foi autorizada a sua abertura. 

Sendo que nesta modalidade a resposta reabriu com prolongamento do horário até às 20h, para 

ser resposta na administração da medicação e apoio na rotina do jantar. Por orientação da DGS 

também foi assumido pela Equipa de Centro de Dia a distribuição das refeições de fins-de-semana e 

feriados (no período de almoço). 

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

pelo Acordo de Cooperação estabelecido entre a SCMS e a Segurança Social é de 50 clientes/utentes.  
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Contudo, para frequência do equipamento e em contexto de Pandemia por COVID-19, foi orientação 

superior da tutela e Autoridade de Saúde Pública a frequência de um máximo de 30 clientes/utentes. 

Após a fase de Reabertura o Centro de Dia funcionou de segunda-feira a sexta-feira das 08h30m às 

20h00m. 

  

Neste ano tão atípico, a partir de 13 de março, a animação e reabilitação ficaram a cargo do técnico de 

reabilitação com apoio da encarregada de setor e, pontualmente, de outras colaboradoras. O 

acompanhamento dos clientes/utentes complementa-se numa intervenção que carece cada vez mais da 

intervenção individualizada com cada pessoa, tanto por questões de dependência como pelas 

especificidades de estimulação que requerem concentração e constante reformulação, para recentrar a 

pessoa na tarefa. 

Iniciámos 2020 prescindindo do Fisioterapeuta, pela pouca procura no serviço nos últimos meses de 

2019, contudo, ao questionar idosos e famílias sobre os serviços pretendidos para a 1.ª domiciliação, este 

surge como uma das necessidades requisitadas, num período pós isolamento. 

 
 
 

Distribuição de clientes/utentes por sexo 

A 31 de dezembro de 2020, frequentavam o Centro de Dia 22 mulheres e 9 homens, o que 

corresponde a 71% de mulheres e 29% de homens conforme podemos constatar no gráfico 33. A 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 33 – Distribuição de utentes por sexo 
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Distribuição de clientes/utentes por idade/sexo 

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

clientes/utentes de Centro de Dia tinham 75 ou mais anos e, desse grupo, 3 têm 90 ou mais anos.    

Por outro lado, o Centro de Dia foi frequentado por 3 clientes/utentes com idade inferior a 65 anos, 

reformados por invalidez, onde encontraram o acolhimento e resposta às suas necessidades e que com o 

apoio prestado pelo equipamento social mantém o seu percurso de vida.  

A média de idade das pessoas que beneficiavam da prestação de serviços do Centro de Dia era 80 

anos, menos cinco anos que a média de idades do ano transato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 34 – Distribuição de utentes por idade/sexo 

 

Distribuição de clientes/utentes por Residência  

A 31 de dezembro de 2020, a área de residência dos clientes/utentes de Centro de Dia era, 

maioritariamente, da zona urbana da cidade de Santarém, nomeadamente, as freguesias da União de 

Freguesias da Cidade de Santarém.  

Durante ano de 2020, o Centro de Dia manteve a disponibilidade do serviço de transporte às 

freguesias rurais de Vale de Santarém e Póvoa da Isenta. 

Mantém-se o padrão, ou seja, os clientes/utentes de Centro de Dia residem, maioritariamente, na 

União de Freguesias da Cidade de Santarém.  
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Gráfico 35 – Distribuição por residência 

 

Clientes/utentes a residir…   

Há um elevado número de clientes/utentes a residirem sozinhos. Aqui, a intervenção social do 

Centro de Dia passa, não só pela prestação de serviços, como pela articulação com os familiares ou pessoas 

de referência. Por outro lado, a inexistência de suporte familiar por parte de alguns destes idosos traz 

responsabilidades acrescidas, tornando-se o pessoal afeto ao equipamento, os únicos apoios de vida destas 

pessoas.  

A 31 de dezembro de 2020, 17 dos clientes/utentes de Centro de Dia residiam sozinhos, sendo uma 

tendência que se mantêm e coloca cada vez mais desafios à Equipa de Trabalho. 

Os restantes clientes/utentes dispunham de alguém familiar com quem residiam ou, que não sendo 

familiar, pudesse constituir um suporte de apoio em situação de emergência ou na falta de saúde. 

Assim, 9 residem com os filhos, 4 com os respetivos cônjuges e 1 com outros familiares/cuidador 

informal/pessoa idónea.  
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Gráfico 36 – Tipo de Familiares/Cuidadores a residir com os utentes 

 
 

Clientes/utentes por Serviços Prestados   

O ano de 2020 iniciou a sua atividade normal com a prestação de todos os serviços propostos pela 

resposta social, de acordo com o que já foi explanado acima. Sendo que os serviços que mais se vendem na 

resposta social são, por excelência, as atividades de animação e estimulação, com um leque de atividades 

internas e externas, ou seja, dentro da Misericórdia e, fora de portas, com outras Instituições. 

A resposta do Governo Português, ao início da Pandemia por SARS2 COVID-19, determinou o 

encerramento da resposta social e, o Plano de Contingência da Instituição determinou que a equipa de 

trabalhadores deste equipamento fosse alocada a outros serviços, para fazer face à ausência das 

trabalhadoras com filhos menores de doze anos. Este facto foi marcadamente negativo para muitos 

clientes, que ficaram, na sua maioria, a cargo do apoio de familiares e/ou pessoas responsáveis. Apenas 11 

ficaram com o apoio nos serviços básicos de alimentação e higiene, através da Equipa do Serviço de Apoio 

Domiciliário.  

Apesar da autonomia e independência das instalações do Centro de Dia, relativamente a outras 

respostas sociais, não foi possível a reabertura a 15 de junho. Mesmo com a vontade expressa dos 

clientes/familiares no sentido de regressar... Assim, a Instituição optou pela domiciliação dos serviços 

prestados aos clientes com interesse, abrindo com duas novidades: entrega de jantar completo 

diferenciado (proporcionando um ementa diferente do almoço ao jantar) e implementação do Serviço de 

Acompanhamento Personalizado. 
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O serviço de Acompanhamento Personalizado consistiu no acompanhamento de três ou cinco 

horas, nos dias úteis, para apoio da pessoa idosa nas atividades de vida diária, no desenvolvimento de 

atividades com segurança e na ocupação, como meio de prevenção dos efeitos nefastos do isolamento 

social. Tivemos 3 clientes com estes serviços: 1 com a modalidade de cinco horas diárias e 2 na modalidade 

de três horas diárias, o que permitiu aos familiares conciliarem a vida familiar com a profissional e 

acompanhar, animar e estimular uma pessoa idosa em situação de demência e confinamento. 

Em meados de agosto, e por decisão do governo, é dada a possibilidade de reabertura ao Centro 

de Dia. Foi uma grande notícia para todos os que queriam atravessar a Pandemia, com menos solidão, por 

outro lado impôs-se a necessidade de estabelecer um Plano de Reabertura o mais seguro possível, porque 

as medidas de contingência podem travar a entrada do vírus. Tudo foi pensado e repensado: máscara 

social; distanciamento; divisão de clientes por salas/grupos e wc’s; refeições por turno; transporte faseado 

de clientes por grupo; entradas diferenciadas para transportes (para: clientes e funcionários); 

equipamentos de proteção individual; reforço de higienização; redução temporária da capacidade de 

frequência (30 clientes, considerando o espaço da resposta social) e eliminação temporária de zonas mais 

propensas ao perigo, como bar e cabeleireiro.  

Com todas estas medidas e a reabertura autorizada foi possível rever rostos e fazer renascer a 

vontade de viver. A Equipa CD fez “restauro humano” pelos afetos e pela relação de referência, sobretudo 

com os idosos mais expostos à solidão, trazendo de novo o vital acompanhamento diário, para quem está a 

envelhecer. Neste regresso tão esperado, o CD reabriu com uma novidade, prolongamento do horário até 

às 20h, para assegurar a rotina da refeição do jantar e garantir a administração da medicação alguns idosos. 

O gráfico abaixo mostra que os seis serviços mais requeridos, a 31 de dezembro, eram: apoio 

psicossocial, alimentação, apoio técnico e administrativo, atividades de Animação e Estimulação, transporte 

e Apoio na Saúde.  

Neste ano de 2020, o desafio assentou essencialmente no apoio psicossocial disponível a 

clientes/utentes (independentemente do estado da sua vaga – em frequência ativa ou em manutenção), 

apoio às famílias na disponibilidade para a escuta ativa com os seguintes objetivos: intervir a nível familiar, 

numa abordagem de prevenção de problemas, intervenção em crise; apoiar na busca de soluções; 

promover a saúde emocional da pessoa idosa (autoestima e autoconceito); acolher e intervir nos estados 

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

acompanhamento específico); apoiar os clientes/utentes, famílias e colaboradores a desenvolver fatores de 

proteção e a consciencializar-se sobre os seus comportamentos de risco, para alcançar o compromisso com 

a mudança. 
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Quanto aos transportes Institucionais, no início do ano, registámos uma atividade dita normal 

neste serviço, com o transporte diário de cerca de 40 clientes. Com o início da Pandemia, o uso dos 

transportes institucionais obrigou ao cumprimento das medidas de contingência exigidas pela DGS e novas 

regras de lotação dos transportes. Se em domiciliação, o equipamento de Centro de Dia foi praticamente 

autossuficiente em termos de recursos humanos e desenvolveu o seu trabalho na maioria dos dias com 

apenas um veículo. Com a reabertura, houve uma triplicação do n.º de voltas dos transportes, para 

garantir o cumprimento das regras de lotação destes e, consequentemente, para transportar menos de 

metade do n.º de idosos diariamente para a resposta social. Em síntese, a Instituição gastou tempo dos 

recursos humanos e fez, garantidamente, mais km’s, para trazer ao Centro de Dia, cerca de metade dos 

clientes, isto desde 19 de agosto (19 clientes em dezembro). A reabertura contou com o apoio de dois 

motoristas para cobrir três momentos de transporte (dado o prolongamento do horário), nomeadamente: 

manhã (domicílio para o CD), tarde (CD para o domicílio) e noite (CD para o domicilio). Devido ao surto de 

COVID-19 a acontecer na ERPI de S Domingos nos meses de outubro e novembro e a consequente 

deslocação do responsável dos motoristas e colegas da Equipa de Trabalho de CD para apoiar esses idosos, 

foi necessário afetar todos os recursos humanos que ficaram afetos à resposta social de Centro de Dia para 

o transporte dos seus idosos. 

Enfrentámos riscos para apoiar os nossos idosos, essencialmente, com a prestação de apoio na 

saúde - acompanhamento e/ou transporte a diligências ao nível da saúde como: consultas, exames 

médicos, análises que são de extrema importância, quer para a os idosos que não dispõem de suporte 

familiar, mas também, para aqueles que precisam de apoio para a conciliação da vida profissional (dos 

cuidadores). Este serviço acresce a taxa de esforço da Equipa de trabalho. 

Os cuidados de higiene conforto e imagem estiveram sempre na oferta de serviços ao domicílio e 

também acessíveis no próprio equipamento social, para clientes desprovidos de condições habitacionais ou 

sem abastecimento de combustível de aquecimento para uso habitacional, por razões de segurança. Na 

domiciliação apoiámos três idosos no equipamento com a prestação deste serviço. Em dezembro tivemos 

11 clientes com este serviço. O serviço de tratamento da roupa contava, no fim do ano, com 5 clientes. 

Desde que domiciliámos, a 1 de julho, a prestação de serviços disponibilizou a possibilidade de 

levar os “Cuidados de Manutenção e Reabilitação” ao domicílio, nomeadamente, a fisioterapia. Este 

serviço tinha sofrido uma quebra no último semestre de 2019 e tinha sido suspenso, mas agora, era 

notavelmente essencial aos idosos com situações de mobilidade reduzida e/ou mais fragilizados pelo longo 

tempo de isolamento, pelo confinamento e pela redução do exercício diário.  

Um dos clientes mantém em manutenção de vaga, suspensão da frequência e, no entanto, mantém 

este serviço no domicílio. Ao longo do ano de 2020, 5 clientes beneficiaram de sessões de fisioterapia, 
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foram realizadas 85 sessões (no equipamento e no domicílio) o que beneficiou o bem-estar dos idosos 

beneficiários e trouxe alguma receita extra ao equipamento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 37 – Nº clientes/utentes por serviço prestado 

 

Clientes/utentes por Atividades de Animação  

No que diz respeito às Atividades de Animação e Estimulação, o ano de 2020 foi de constante 

mudança e adaptação a novas situações. A resposta social viveu atividades marcantes, como: 

 Certificação EQUASS da resposta social, no início do ano; 

  Festejou os Reis e cantou as Janeiras fora de portas; 

  Celebrou o 31.º aniversário em conjunto com a Equipa do Serviço de Apoio Domiciliário;  

 Festejou o dia dos namorados, com uma Tarde de Fados e degustou num bom repasto fora 

de portas no Dia da Mulher. 

 Após um início típico no equipamento social CD, com as habituais atividades dinamizadas pela 

animadora, pelo técnico psicomotricista e pela equipa de voluntários, foi necessário ajustar as atividades 

possíveis à realidade da Pandemia. 
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A animação, até ao dia 13 de março, foi desenvolvida de forma similar aos anos anteriores, com 

atividades na própria resposta social, atividades em articulação com as outras respostas sociais da 

Instituição e outras desenvolvidas por diferentes Instituições do Concelho de Santarém. Apesar das 

diferentes modalidades de intervenção que o Centro de Dia teve ao longo de 2020, em todos os momentos 

procurámos que os clientes tivessem atividades de animação, com o propósito da ocupação, distração dos 

terríveis noticiários e estimulação para manutenção das suas competências. 

Após o encerramento do Centro de Dia e com a afetação dos elementos da Equipa CD no apoio às 

diferentes respostas da Instituição, devido ao absentismo de colegas que tiveram de assumir as suas 

responsabilidades parentais, distribuímos um pequeno livro “Esperança com Cor” para pintar desenhos, 

fazer cálculos matemáticos e completar palavras. Disseminámos esse livro para outras respostas, 

nomeadamente, Serviço de Apoio Domiciliário e ERPI de S. Domingos, para ocupar os que manifestavam 

gosto por essas atividades. 

Na domiciliação, devido ao impacto físico e cognitivo do confinamento, verificou-se um aumento da 

procura de atividades de estimulação e reabilitação como: a ginástica, a psicomotricidade e a fisioterapia. 

Isto incentivou ainda à criação de uma nova atividade em PADP – a estimulação cognitiva e sensorial.  

Quando chegou a tão esperada reabertura, foi necessário adaptar gradualmente outras atividades 

a esta nova realidade, como as religiosas, que anteriormente eram dinamizadas pelos nossos voluntários, 

passando agora a ser realizadas com recurso às novas tecnologias – Sioslife. Sendo que este equipamento 

passou a trocar de sala a cada duas semanas, de forma a estar acessível a todos, sem implicar o cruzamento 

entre as diferentes salas. 

 Muitas das atividades interinstitucionais, inter respostas-sociais e intergeracionais previstas para o 

ano de 2020 não se realizaram devido à pandemia, apesar de, com o passar do tempo, o recurso ao 

“online” ter facilitado um retorno às atividades interinstitucionais, sendo que participámos em sessões 

Zoom a convite da EAPN: 

  Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, com o tema “Solidão Não”; 

  Exposição virtual “Cavalos da Nossa Coudelaria”; 

 Encontro de Natal do GIAIS; 

 As saídas ao exterior foram também substituídas por um novo projeto – os passeios 

virtuais – que viram a sua primeira edição numa viagem à Holanda, onde visualizámos 

algumas cidades e monumentos daquele país e aprendemos mais sobre a sua cultura. 

 Durante o período de abertura do equipamento social foram mantidas as atividades 

comemorativas, nomeadamente de aniversários, datas como o dia da mulher e o S. 

Martinho e as épocas festivas (Natal). 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

90 

 

 No ano de 2020, a liberdade de ação e da realização de atividades tão desejadas, como passeios, 

colónia de férias, atividades comemorativas com as outras instituições, bailaricos, ou o simples 

cumprimento diário foram substituídos por uma aposta forte na vida e segurança das pessoas.  

Reinventámos outros modos de fazer e estar juntos com segurança, porque a vida e a segurança 

não têm preço. 

Para este trabalho de intervenção, a resposta social contou com dois recursos humanos afetos à 

área da animação e reabilitação, um dos quais se encontrou de baixa a partir do dia 13 de março. E a partir 

de fevereiro, contou com um novo técnico Psicomotricista em substituição da colega que saiu no início do 

ano civil. 

O gráfico que abaixo se apresenta (gráfico 38) mostra a média mensal de participações nas 

atividades durante o ano de 2020 e que são registadas no Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal 

(PADP). 

As atividades mais participadas voltaram a ser as atividades livres que incluem atividades realizadas 

por iniciativa própria como: 

 Leitura pessoal (jornais, revistas, livros, etc.); 

  Acompanhar os noticiários; 

  Realizar exercícios de identificação de diferenças, jogar dominó ou cartas; 

 Realizar trabalhos de costura e/ou croché, etc.  

Estas escolhas são respeitadas enquanto motores de autodeterminação pessoal e da valorização da 

autoestima. Para além das atividades livres, as mais participadas foram: os jogos, as atividades religiosas, 

literatura e o treino e manutenção de competências. 

 

Apresentamos algumas fotografias alusivas às atividades e comemorações realizadas. 
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Fotos 20 - Atividades realizadas no Centro de Dia 

 

De um modo geral, os clientes/utentes revelam um grau de satisfação elevado na participação nas 

atividades desenvolvidas com as outras respostas sociais da Instituição ou de outras instituições, 

nomeadamente, 5% “satisfeitos” e 95% “muito satisfeitos”. Nas atividades internas a avaliação da 

satisfação é aferida no dia-a-dia no diálogo com animadora cultural e psicomotricista e é procurado em 

cada atividade ir o mais possível ao encontro das expectativas do cliente, orientando sempre os custos com 

os materiais a adquirir.  
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Gráfico 38 – Média mensal de participações nas atividades 

 

No ano em análise, a programação não foi conseguida, devido à pandemia e às consequentes 

medidas tomadas, quer pelo Governo e DGS quer internamente. Contudo a Equipa de CD tudo fez para se 

desdobrar e dar resposta às necessidades e expectativas dos clientes e seus familiares, dentro dos 

constrangimentos e limitações vivenciadas.  

A partir do mês de março e por razões de saúde, a animadora cultural da resposta social, com 31 

anos de casa, saiu com atestado de incapacidade temporária que se prolongará, previsivelmente, até à 

reforma. Não foi equacionada a sua substituição, pelo baixo n.º de clientes a frequentar a resposta social e 

por ter sido contratado o técnico de reabilitação psicomotora que é apoiado pela encarregada de setor e 

numa intervenção conjunta, ambos desenvolvem a animação possível nesta fase que, além de implicar as 
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novas tecnologias, é muito frequentemente de promoção de educação para a saúde, ginástica, treino de 

manutenção de competências. 

 

Projetos Novos  

Em 2020, o Centro de Dia participou e implementou dois projetos diferenciados: 

Acompanhamento Personalizado – projeto de acompanhamento dos idosos, que surge no 

momento da domiciliação, para responder à necessidade de acompanhamento das rotinas e das atividades 

de vida diária, em domicílio e/ou meio externo. Na modalidade de 3h ou 5h diárias, para permitir a 

conciliação da vida familiar com a profissional dos filhos, quebrar a solidão e os efeitos nefastos do 

isolamento. É realizado por uma das colaboradoras, em articulação com o psicomotricista, que cede a cada 

colega materiais de estimulação, para desenvolver algumas atividades com o idoso durante o 

acompanhamento. 

 

Passeios virtuais – para fazer face à tristeza manifestada pelos clientes/utentes pela 

impossibilidade de passear e viajar fora de portas, como é habitual, devido ao confinamento e aos perigos 

inerentes a qualquer deslocação, nasceu este projeto, que consiste em recriar, o melhor possível, viagens a 

cidades/países selecionados pelos clientes e escolhidos através de sorteio. Com recurso a apresentações de 

diapositivos, visualização de visitas turísticas a monumentos e locais emblemáticos de interesse dos idosos, 

é dada a conhecer um pouco melhor a cultura e a história destes locais, com atividades típicas e com a 

partilha de histórias de quem já os tenha visitado, ou apenas queira partilhar a sua opinião. 

Voluntariado 

O Centro de Dia assistiu ao decréscimo no n.º de voluntários ativos por opção dos próprios, devido 

aos riscos da COVID-19 para o grupo e para os idosos, na relação interpessoal. No entanto, por altura da 

domiciliação regressou a voluntária com tarefas na biblioteca e incluímos outros dois voluntários, nas 

tarefas de apoiar no transporte de fim de dia e ainda no apoio às trabalhadoras na entrega de refeições ao 

fim de semana e feriados. Assim, iniciámos o ano 2020, com 8 voluntários e terminámos com 3 voluntários 

ativos. 
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Índice Qualidade Vida 

 

Da análise da evolução dos resultados das Escalas de Fumat aplicadas em 2020 confirma-se o 

decréscimo do Índice de Qualidade de Vida, numa quebra de 4 valores, perante o cenário de Pandemia 

que se viveu desde março até ao fim do ano. 

Decréscimo esse que está sustentado na quebra das dimensões da Qualidade de vida, essencialmente: 

Inclusão Social, Bem-estar Material, Relações Interpessoais e Bem-estar Emocional, conforme se pode 

verificar no quadro abaixo indicado.  

 

 

Gráfico 39 – Evolução do Índice Qualidade de Vida 

 

Com o flagelo da Pandemia no ano de 2020, pela impossibilidade do acompanhamento normal que 

a Equipa de Trabalho pode oferecer aos seus clientes, são algumas destas dimensões que agora sustentam 

o decréscimo do Índice de Qualidade de Vida.  

Registámos a manutenção dos valores da autodeterminação e o menor decréscimo foi na dimensão dos 

direitos. Todos os idosos foram respeitados nas suas decisões de frequência e/ou não frequência. 
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Gráfico 40 – Comparação do Índice Qualidade de vida 2019/2020 

 

 

  

O trabalho desenvolvido durante o ano de 2020 e aqui sumariado, qualificado e quantificado é o 

trabalho de uma Equipa CD que circulou por muitos serviços e esteve ao serviço da resposta social e da 

Instituição Misericórdia de Santarém. Reduzida em número, mas generosa em trabalho e voluntarismo, 

através da sua intervenção e com todo o suporte de diferentes serviços da Instituição: Qualidade, 

Coordenadora Geral e Mesa Administrativa, se propôs com determinação sempre a estar ao lado das 

equipas que carecessem de apoio, independente dos motivos: falta de pessoal, substituição de pessoal, 

surto Covid-19, falta de clientes e partilha de recursos humanos. A Equipa CD – esteve onde foi preciso! 

 

 

 

A seguir apresentamos os resultados das atividades planeadas para a Área da Anciania para 2020. 
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Área da Anciania 
 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades
/ 

Investime
ntos 

Meta 
Indicadore

s 
Respons

ável 
Result

ado 

Concretizaçã
o 

Análise dos Resultados 
A
C 

OP
C 

ON
C 

Á
re

a 
d

a 
Sa

ú
d

e 

Intervir no 
Plano de 
Atividades 
de 
Desenvolvi
mento 
Pessoal 
(PADP) 

Monitorizaç
ão das 

sessões de 
Fisioterapia 

e de 
Psicomotrici
dade; e de 
atividades 
de grupo 

Registo de 
100% das 
sessões 

realizadas 

Nº de 
sessões/nº 
de registos 

Fisioterap
euta 

Psicomotri
cista 

100% x     Foram realizados os registos de todas as sessões realizadas pelos terapeutas, assim como das atividades não propostas em plano. 

ER
P

I - STR
 

Implementa
r planos de 
cuidados 
em 
Fisioterapia 

Sessões de 
Fisioterapia 
individual  

Manter/Mel
horar o 
estado 

funcional em 
75% dos 

utentes com 
intervenção 

em 
Fisioterapia 

Ficha de 
Avaliação 
em 
Fisioterapia 

Fisioterap
euta 

50% x     Não foi possivel realizar todas as intervenções planeadas, devido à pandemia por COVIOD-19 e de forma a cumprir o Plano de contingência da Instituição 

Manter ou 
melhorar 
capacidades 
cognitivas 

Realização 
de 

atividades 
de 

estimulação 
cognitiva em 
sessões de 

Psicomotrici
dade 

individuais 
e/ou grupo 
nos utentes 
identificados 

com esta 
necessidade. 

manter ou 
melhorar as 
capacidades 
ognitivas em 

50% dos 
utentes 

acompanhad
os 

N.º de 
utentes que 
mantiveram 
ou 
melhoraram 
cognitivame
nte atraves 
da 
monitorizaç
ão da grelha 
de 
observação 
de 
psicomotrici
dade e 
aplicação do 
minimental. 

Psicomotri
cista 

        
O que estava planeado para estas atividades de estimulação cognitiva era num contexto de intervenção diferente. No entanto, foi adaptado com uma 
intervenção realizada em grupo semanalmente, e correu bastante bem. Todos os utentes aderiram e participaram uma média de 11 utentes por sessão. 
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Manter ou 
melhorar os 
fatores 
psicomotore
s 

Realização 
de 

atividades 
de 

estimulação 
psicomotora 
em sessões 

de 
Psicomotrici

dade 
individuais 
e/ou grupo 
nos utentes 
identificados 

com esta 
necessidade. 

manter ou 
melhorar os 

fatores 
psicomotore

s em 50% 
dos utentes 

acompanhad
os 

N.º de 
utentes que 
mantiveram 
ou 
melhoraram 
os fatores 
psicomotore
s atraves da 
monitorizaç
ão da grelha 
de 
observação 
de 
psicomotrici
dade. 

Psicomotri
cista 

  x     
Foram realizadas Classes de movimento todas as semanas, com uma média de 14 utentes por classe. Em relação à meta estabelecida, não foi possivel 
manter os fatores psicomotores de todos os utentes, visto que este foi um ano de confinamento e que interferiu com a mobilidade de todos. 

  

Estimular a 
criatidade e 
as 
capacidades 
psicomotora
s 

Realização 
de 

dinâmicas 
de grupo 

Acompanha
mento a 90% 
dos utentes 

do lar 

Escala de 
avaliação de 
satisfação 
das 
atividades 

Fisioterap
euta 

Psicomotri
cista 

  x     

No ano 2020, a Psicomotricista e o Fisioterapeuta afetos também ao ERPI LGD e a CATEI, ficaram a tempo interiro na ERPI STR, de acordo com as regras e 
orientações que foram implementadas com o plano de contigência. A Psicomotricista no seu horário laboral normal. E o Fisioterapeuta 2 dias inteiros e 
uma manhã inteira. Para além das funções habituais, foram planeadas atividades/dinâmicas como ateliers de culinária, comemoração de dias festivos na 
resposta social, aniversário, natal, carnaval, ateliers de beleza, saídas aos claustros e jardim e foi feito o acompanhamneto de todas as visitas 
individualmente. 

  

 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Meta Indicadores Responsável Resultado Concretização Comentários 

A
ti

vi
d

ad
e

s 
re

la
ci

o
n

ad
as

 

co
m

 a
 S

aú
d

e 

Intervir no Plano de 
Atividades de 
Desenvolvimento 
Pessoal (PADP) 

Monitorização das sessões de 
Fisioterapia e de 

Psicomotricidade; e de 
atividades de grupo 

Registo de 100% 
das sessões 
realizadas 

Nº de sessões/nº de registos 
Fisioterapeuta 
Psicomotricista 

100% 
Objetivo 
concluído 

Foram realizados os registos de todas as sessões realizadas pelos 
terapeutas, assim como das atividades não propostas em plano. Á

rea
 d

a
 A

n
cia

n
ia

 

Implementar planos de 
cuidados em 
Fisioterapia 

Sessões de Fisioterapia 
individual  

Manter/Melhorar 
o estado funcional 

em 75% dos 
utentes com 

intervenção em 
Fisioterapia 

Ficha de Avaliação em 
Fisioterapia 

Fisioterapeuta 50% 

 
 Objetivo 

parcialmente 
concluído 

  

Não foi possível realizar todas as intervenções planeadas, devido 
à pandemia por COVIOD-19 e de forma a cumprir o Plano de 
contingência da Instituição 
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Manter ou melhorar 
capacidades cognitivas 

Realização de atividades de 
estimulação cognitiva em 

sessões de Psicomotricidade 
individuais e/ou grupo nos 

utentes identificados com esta 
necessidade. 

Manter ou 
melhorar as 
capacidades 

cognitivas em 50% 
dos utentes 

acompanhados 

N.º de utentes que 
mantiveram ou melhoraram 
cognitivamente através da 
monitorização da grelha de 
observação de 
psicomotricidade e 
aplicação do minimental. 

Psicomotricista   

 
Objetivo 

parcialmente 
concluído  

O que estava planeado para estas atividades de estimulação 
cognitiva era num contexto de intervenção diferente. No 
entanto, foi adaptado com uma intervenção realizada em grupo 
semanalmente, e correu bastante bem. Todos os utentes 
aderiram e participaram uma média de 11 utentes por sessão. 

Manter ou melhorar os 
fatores psicomotores 

Realização de atividades de 
estimulação psicomotora em 
sessões de Psicomotricidade 
individuais e/ou grupo nos 

utentes identificados com esta 
necessidade. 

Manter ou 
melhorar os 

fatores 
psicomotores em 
50% dos utentes 
acompanhados 

N.º de utentes que 
mantiveram ou melhoraram 
os fatores psicomotores 
através da monitorização da 
grelha de observação de 
psicomotricidade. 

Psicomotricista   

 
Objetivo 

concluído  
  

Foram realizadas Classes de movimento todas as semanas, com 
uma média de 14 utentes por classe. Em relação à meta 
estabelecida, não foi possível manter os fatores psicomotores de 
todos os utentes, visto que este foi um ano de confinamento e 
que interferiu com a mobilidade de todos. 

  

Estimular a criatividade 
e as capacidades 
psicomotoras 

Realização de dinâmicas de 
grupo 

Acompanhamento 
a 90% dos utentes 

do lar 

Escala de avaliação de 
satisfação das atividades 

Fisioterapeuta 
Psicomotricista 

  

 
  

 Objetivo 
concluído 

No ano 2020, a Psicomotricista e o Fisioterapeuta afetos também 
ao ERPI LGD e a CATEI, ficaram a tempo inteiro na ERPI STR, de 
acordo com as regras e orientações que foram implementadas 
com o plano de contingência. A Psicomotricista no seu horário 
laboral normal. E o Fisioterapeuta 2 dias inteiros e uma manhã 
inteira. Para além das funções habituais, foram planeadas 
atividades/dinâmicas como ateliers de culinária, comemoração 
de dias festivos na resposta social, aniversário, natal, carnaval, 
ateliers de beleza, saídas aos claustros e jardim e foi feito o 
acompanhamento de todas as visitas individualmente. 

  

 

 

 (Continuação da tabela anterior) 

 

 Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Meta Indicadores Responsável Resultado Concretização Comentários 

O
E0

1 

Divulgar missão, 
visão, valores e 

política da 
Instituição 

Divulgação em reuniões de 
equipa de trabalho  

2 Reuniões 
mensais de 
equipa de 
trabalho                             

 Nº de reuniões 
mensais                                  

Diretora 
Técnica ou 

Técnico 
Responsável 

100% 
Objetivo 

concluído 
 Foram realizadas reuniões quinzenais com a equipa de 
trabalho. 

Á
rea

 d
a

 A
n

cia
n

ia
 

Divulgação em reuniões de 
acolhimento de 
clientes/utentes  

80% dos 
clientes/utentes 

acolhidos; 

Nº de reuniões de 
acolhimento 

Diretora 
Técnica ou 

Técnico 
Responsável 

100% 
 Objetivo  

concluído  
  

 Todos os clientes/utentes tiveram uma reunião de 
acolhimento. 
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Cumprir com os 
requisitos do 

Sistema de Gestão 
de Qualidade 

EQUASS 

Tratamento das não 
conformidades 

identificadas em Auditoria  

90% das não 
conformidades 

resolvidas 

Nº de não 
conformidades 

identificadas vs. Nº de 
não conformidades 

tratadas 

Diretora 
Técnica ou 

Técnico 
Responsável 

50% 
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

Em 2020 não se conseguiu realizar os PI's de todos os 
utentes. 

Revisão da documentação 
Revisão 5 

documentos  
N.º de revisões 

efetuadas;    

Diretora 
Técnica ou 

Técnico 
Responsável 

50% 
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

Foram revistos 3 documentos da anciania 

Disseminar os 
processos-chave e 
procedimentos de 
trabalho junto das 

equipas de trabalho 

Realização de formação 
específica para os 

trabalhadores da anciania 
sobre o referencial 

EQUASS 

100% 1 Ação de formação 
Técnica de 
Qualidade 

0% 

  
 Objetivo 

não 
concluído 

 

Devido à pandemia não foi possível dar formação aos 
trabalhadores 

O
E0

2 

Dotar os 
trabalhadores de 

meios de segurança 
para atuação em 

situação de perigo 

Realização de reuniões 
para Constituição das 
equipas de segurança 

100% 2 Reuniões  
Diretora 
técnica  

0% 

  
 Objetivo 

não 
concluído 

 

 
 
Não foi possível constituir as equipas de segurança. Mas os 
foi dada formação aos trabalhadores do Plano de 
Contingência da Instituição. 
 
 
 

(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Meta Indicadores Responsável Resultado Concretização Comentários 

Capacitar os 
trabalhadores da 

utilização dos 
extintores 

Realização de simulacro  100% 1 Simulacro 
Diretora 
técnica  

0% 

  
  Objetivo 

não 
concluído 

 

Não foi possível realizar o simulacro, devido à 
situação de pandemia que vivemos. 

O
E0

3 Divulgação da marca 
institucional 

Caminhada Solidária 1 Caminhada;  
Nº de inscrições para a 

caminhada; 

Diretoras 
Técnicas da 

área da 
Anciania e da 

Saúde 

0% 

  
 Objetivo 

não 
concluído 

  

Não foi possível realizar a caminhada, devido à 
situação de pandemia que vivemos. 
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Divulgação do 
trabalho 

desenvolvido na ERPI 
- LGD 

Propor a apresentação da 
Resposta Social a um 

parceiro  
100% 

1 Apresentação da 
ERPI a um parceiro 

Trabalhadores 
(equipa técnica 
e operacional) 

0% 

  
 Objetivo 

não 
concluído 

  

Não foi possível realizar estes objetivos devido à 
situação de pandemia que vivemos. 

 

O
E0

5 

Publicar na 
Newsletter 
informação 
referente às 

respostas sociais da 
anciania, com 

evidência de boas 
práticas 

Publicação trimestral por 
área de intervenção de 
informação relevante. 

100% Publicação de 4 artigos 
Diretoras 
Técnicas 

0% 

 Objetivo 
não 

concluído 
 

Não foi publicada a Newsletter 

O
E0

6 Melhorar o bem-
estar dos 

trabalhadores 

Proposta para criar espaço 
para dinamização de 

atividades de bem-estar 
100% 1 Proposta 

Diretoras 
Técnicas 

0% 
 Objetivo 

não 
concluído 

Não foi possível realizar estes objetivos devido à 
situação de pandemia que vivemos 

O
E0

8 Definir o modelo de 
qualidade de vida de 
cada resposta social 

Elaboração do modelo 100% 1 Modelo 
Diretoras 
Técnicas 

0% 
 Objetivo 

não 
concluído 

Não foi possível realizar estes objetivos devido à 
situação de pandemia que vivemos 

 

(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Meta Indicadores Responsável Resultado Concretização Comentários 

O
E0

9 

Agir integrada e 
concertadamente 
entre respostas 

sociais 

Mobilidade entre 
clientes/utentes entre 

respostas sociais 

Pelo menos 10% 
dos clientes 

admitidos serem 
provenientes de 
RS da instituição.  

N.º de clientes/utentes 
recebidos de outras 
respostas sociais da 

instituição  

Diretora 
Técnica  

5% 
Objetivo 

parcialmente 
concluído  

5% dos utentes admitidos foram 
 transferência entre Respostas Sociais da Instituição. 
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Receber pontualmente 
clientes/utentes de outras 

respostas sociais 
(retaguarda institucional - 

preparação de exames, 
descanso do 

cuidador…conciliação 
entre vida familiar e 

profissional) * sujeito a 
capacidade da RS  

75% dos pedidos 
de apoio  

N.º de respostas a 
situações de pedido 

apoio pontual. 

Diretoras 
Técnicas da 

área da 
anciania) 

Aqui a 
ideia será 

fazer 
estudo 

para 
perceber 

se 
podemos 

colocar em 
RI um 
custo 

associado.   

  
  

Objetivo 
não 

concluído 
 

Não foi possível realizar estes objetivos devido à 
situação de pandemia que vivemos 

O
E1

0 

Angariar dinheiro 
para aquisição de 

alguns bens 
materiais para a ERPI 

- LGD 

Venda de bolos, café, rifas. 200 € 50€ por trimestre 
Equipa de 

trabalho da 
ERPI - LGD 

0% 

  
Objetivo 

não 
concluído 

  
 

Não foi possível realizar estes objetivos devido à 
situação de pandemia que vivemos 
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4.3.4. Área da Família e Comunidade 
 

4.3.4.1. CAAS 
 

A resposta social CAAS – Novo Rumo contempla uma série de serviços, tais como: 
 

a) Atendimento/orientação/acompanhamento personalizado;  

b) Alimentação – Refeitório; 

c) Alojamento; 

d) Cuidados de higiene pessoal; 

e) Tratamento de roupas – Lavandaria e Banco de roupas; 

f) Apoio na administração de fármacos, quando prescritos; 

g) Apoio psicossocial; 

 

O número de pessoas apoiadas na Resposta em 2020 é menor (77 utentes/clientes) 

comparando com o ano de 2019 (124 utentes/clientes). Este valor parece um pouco contraditório 

face ao agravamento dos contextos e a fragilidade de alguns grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 41 – Distribuição de utentes do CAAS por sexo 

 

O Refeitório social sempre foi o recurso mais procurado pelos utentes do CAAS e aquele 

para o qual era efetuado um maior número de encaminhamentos por parte de outros Serviços da 

Comunidade, embora como já identificado nos últimos anos e devido à oferta de recursos 

similares, as pessoas são encaminhadas para outras Respostas consideradas mais ajustadas. 

Desde março de 2020 que só servimos 6 utentes no refeitório social, todos os outros encontram-

se em regime de takeaway. 
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Tabela 12 – Nº Refeições fornecidas no CAAS 

 
 

O Alojamento, a partir do momento que o Governo decretou o estado de pandemia, ficou 

encerrado. 

 

O Balneário/Banco de Roupas é um recurso que tem uma grande procura por parte da 

Comunidade, na medida, que é dirigido a qualquer pessoa que tenha carência nesta área. 

Funciona semanalmente, das 9h às 12H, no espaço físico onde funciona a lavandaria. 

Para evitar a concentração de pessoas no espaço exterior da lavandaria implementamos a 

marcação dos banhos. Inicialmente um pouco confuso pela inconstância das pessoas, mas estas 

acabaram por aceitar e a utilização deste recurso decorreu de uma forma organizada. A marcação 

permitiu que a limpeza e desinfeção do espaço entre cada utilização fosse mais eficaz e fácil. 

A manutenção e o tratamento de roupas foram mantidos, visto que as condições sociais, 

económicas e habitacionais das pessoas que apoiamos mantêm a mesma vulnerabilidade. 

Embora estejamos muito “inovadores” em muitos contextos, ainda existem pessoas que 

não têm condições para salvaguardar a sua higiene, quer estejam a viver em quartos alugados, 

casas devolutas, ou outros espaços improvisados e neste sentido, a Instituição tem mantido o 

espaço organizado e com as condições essenciais para assegurar a prestação. 

Na tabela 13 podemos verificar os Kg’s de roupa mensal dos utentes apoiados. 

 

Ano 2020 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Julho Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Kg Roupa 355 272 333 387 236 155 142 130 163 157 224 165 

TOTAL 2719 

 
Tabela 13 – Kg’s Roupa higienizada na lavandaria 

 

 

 

N.º de Refeições 

Ano 2020 13.922 Refeições (almoço e jantar) 

Ano 2019 13.977 Refeições (almoço e jantar) 
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O Banco de Roupas funciona semanalmente (6.º feira) para a Comunidade e diariamente 

para as pessoas que utilizam o balneário. 

Ao longo de 2020 tivemos que suspender a distribuição de roupas e neste sentido a sua 

frequência foi reduzida. 

Nos meses em que procedemos à distribuição implementámos as medidas de segurança, 

quer para os destinatários, quer para os colaboradores. 

Na tabela 14 identificamos os meses em que distribuímos as roupas assim como os 

Agregados familiares apoiados. 

 

Meses N.º de Pessoas 

Janeiro 0 

Fevereiro 0 

Março 21 

Abril 0 

Maio 0 

Junho 0 

Julho 0 

Agosto 0 

Setembro 7 

Outubro 15 

Novembro 18 

Dezembro 4 

Tabela 14 – Nº famílias apoiadas no banco de roupas 

 

No período em que não realizámos a distribuição das roupas, a Instituição não recebeu 

doações, uma vez que não tínhamos capacidade para selecionar as mesmas e o espaço de 

armazenamento foi reduzido. 

A capacitação e o treino das competências preconizado no trabalho com o grupo, quer em 

atividades ocupacionais ou na prática do voluntariado, tem sido pouco expressiva, quer pelas 

características dos elementos, quer pela sua baixa ou inexistente motivação.   

As atividades ocupacionais foram suspensas em março e só retomaram em Outubro. 

Podemos verificar nas tabelas a seguir apresentadas, as atividades dinamizadas e o número de 

utentes que participaram. 
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Tabela 15 – Nº utentes presentes nas sessões de Restauro 

 
 
 

Tabela 16 – Nº utentes presentes nas sessões de Arte 

 

Tabela 17 – Nº utentes presentes nas sessões de Informática 

 
 

Tabela 18 – Nº utentes presentes nas sessões da Horta 

 
 

O ano de 2020 foi um ano cheio de atipicidades e que exigiu de cada um de NÓS uma 

reorganização e rápida resposta. 

As dificuldades e os constrangimentos identificados na reflexão de 2019 persistem e em 

2020 não conseguimos reorganizar a Resposta CAAS em conformidade com o plano de atividades 

proposto. 

Perante o contexto e as dificuldades deste, a nossa intervenção preconizou a 

reorganização dos diferentes serviços, de modo a assegurar o apoio e a manutenção de condições 

às pessoas mais vulneráveis.  

Os nossos objetivos para 2020 passavam pela reorganização da Resposta CAAS, não 

apenas nas suas condições físicas, mas também pela melhoria dos instrumentos de trabalho, 

melhoria na formação e acompanhamento à equipa de trabalho e na melhoria do trabalho em 

rede com os diferentes Parceiros e Serviços. 

 Restauro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões realizadas 4 3           

N.º de utentes Envolvidos 2 2           

Artes  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões realizadas 4 9        11 19 14 

N.º de utentes Envolvidos 1 2        3 4 3 

 Informática Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões 
realizadas 

          3 2 

N.º de utentes 
Envolvidos 

          1 1 

 Horta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Nº Sessões 
realizadas 

13 12 7          

N.º de utentes 

Envolvidos 
2 3 2          
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4.3.4.2. Voluntariado 

 
A Instituição foi construindo o seu caminho nesta área e definiu os seus objetivos e a 

intervenção tendo por base a sua Missão, Valores e Visão e por outro lado um contínuo 

diagnóstico das necessidades identificadas junto dos diferentes públicos e colaboradores, junto 

das pessoas que nos procuravam para a realização do voluntariado e por outro lado, nas 

orientações, decretos e outros documentos criados para a regulamentação da prática. 

 

Tem sido um caminho desafiante em que nos deparamos com dificuldades e 

oportunidades de diferente natureza, mas o ano de 2020 colocou-nos questões de diferente 

índole. 

 

O Voluntariado desenvolvido na Misericórdia sempre privilegiou a proximidade, o 

contacto e a relação entre os diferentes intervenientes, situação que passou a ser de difícil 

concretização com as orientações que recebemos na gestão da pandemia. 

 

Em março de 2020, a orientação foi de suspensão das atividades e ficou a incerteza dos passos 

seguintes. 

 
A nossa preocupação passou pela proteção de todos os intervenientes num contexto 

sobre o qual ainda conhecíamos muito pouco e depois surgiram outras questões como a 

reorganização das atividades, que voluntários continuariam disponíveis e as questões de 

segurança neste novo contexto pandémico. 

As atividades foram suspensas em março e apenas em maio conseguimos reorganizar 

algumas atividades. Reorganizamos o Voluntariado no decorrer do ano de 2020, consoante os 

voluntários que quiseram continuar a colaborar com a Instituição: 

 

Creche e Estabelecimento de Educação Pré-escolar “Os Amiguinhos” 

 Participação nas atividades diárias da resposta social; 

 Ateliê de Leitura; 

 Ateliê de Mobilidade Física; 
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Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco “1º Passo” 

 Apoio nas atividades escolares às crianças que frequentam a resposta social; 

 

 

Lar de Infância e Juventude – Lar dos Rapazes 

 Apoio nas atividades escolares às crianças que frequentam a resposta social; 

 

 

 Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção – “Hospital de Jesus Cristo” 

 Ateliê Ocupacional; 

 Ateliê Musical; 

 Atividades Religiosas; 

 Ateliê de Leitura; 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas 

e outras dinâmicas; 

 

 Centro de Dia 

 Apoio na distribuição das refeições; 

 Apoio nas atividades de Animação; 

 Ateliê Musical; 

 Atividades Religiosas; 

 Atividades de Mobilidade; 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas 

e outras dinâmicas); 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 Visitas aos clientes/utentes; 

 Apoio na distribuição de refeições; 

 Acompanhamento a consultas médicas e outras atividades desenvolvidas na intervenção 

da resposta social; 

 

 



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

109 

 

 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar de Grandes Dependentes 

 Visita aos clientes/utentes; 

 Apoio na distribuição de refeições; 

 Ateliê Musical; 

 Atividades religiosas; 

 Ateliê de Leitura; 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas, 

etc.). 

 

 

 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Santarém 

 Ateliê Ocupacional; 

 Ateliê Musical; 

 Ateliê de Trabalhos Manuais; 

 Ateliê de Leitura; 

 Atividades Religiosas; 

 Apoio nas atividades desenvolvidas na resposta social (passeios ao exterior, jogos, visitas, 

etc.); 

 

 

 

 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – São Domingos 

 Ateliê Musical; 

 Ateliê de Leitura; 

 Atividades Religiosas; 

 

  

Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos (CATEI) 

 Visita aos clientes/utentes; 

 Apoio na distribuição de refeições; 
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 Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS) 

 Ateliê de Aprendizagem; 

 Ateliê de Atividades Ocupacionais; 

 Ateliê de Informática; 

 Ateliê de Restauro; 

 Acompanhamento nas atividades realizadas na horta; 

 

 Centro de Apoio a Peregrinos 

 Apoio e complementaridade no acolhimento e integração dos peregrinos no alojamento; 

 

 

Programa Geral de Voluntariado no Âmbito do Património e Cultura 

 

 Apoio e complementaridade no atendimento e receção nas igrejas da Instituição; 

 Apoio e complementaridade na transcrição de documentos; 

 Apoio nas atividades e eventos que ocorram nos monumentos; 

 

 

Serviços de Apoio 

 

Cozinha 

 Apoio e complementaridade nas tarefas e rotinas do serviço; 

 

Lavandaria 

 Apoio e complementaridade nas rotinas do serviço; 

 

Recursos Humanos 

 Apoio na execução de atividades administrativas; 
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Serviços Administrativos e Financeiros 

 

Tesouraria 

 Apoio e complementaridade no arquivamento de fotocópias de receitas médicas; 

 

 

Para além das ações/ atividades que são definidas no Programa de Voluntariado das 

diferentes Respostas Sociais e serviços de apoio, a Instituição tem como meta a identificação e 

ajustamento a novas necessidades e por outro lado aos perfis e competências dos voluntários que 

nos procuram. 

 

4.3.4.3. Rendimento Social Inserção (RSI) 
 

O RSI (resposta protocolada) ao longo do ano 2020 realizou 108 visitas domiciliárias e 

2.561 atendimentos. Fez 10 distribuições de cabazes do Banco Alimentar Contra a Fome, que 

chegaram a 170 agregados familiares, num total de 373 beneficiários. No programa alimentar 

POAPMC existiram 12 distribuições em parceria com o Centro Social e Interparoquial de 

Santarém e com a Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém, num 

total de 140 beneficiários integrados. 

 
 
 
 
 

4.3.5. Departamento de Recursos Humanos 
 

O Departamento de Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém 

(SCMS) tem responsabilidade em matérias relacionadas com Gestão de Recursos Humanos, 

Formação, questões Jurídicas, Saúde e Segurança no Trabalho e Qualidade.  
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Realiza atendimento aos trabalhadores e ao público em geral e disponibiliza apoio técnico 

e administrativo aos vários (as) Serviços/Respostas Sociais da Instituição, sendo que neste ano de 

2020, devido à pandemia, o atendimento presencial foi realizado por marcação prévia.  

Para fazer face ao cumprimento das normas governamentais durante o período de 

Pandemia os trabalhadores realizaram teletrabalho, sempre que possível, de forma rotativa, 

salvaguardando a presença de elementos para atendimento urgente e com marcação. 

Em 2020 estiveram afetos a este Departamento quatro pessoas: (1) Diretora 

Coordenadora de Recursos Humanos; (1) Técnico de Recursos Humanos; (1) Jurista e (1) Técnica 

Superior Administrativa afeta à gestão da Qualidade e Formação. 

 

Caractarização dos Trabalhadores da SCMS  

Em 31/12/2020 havia na SCMS 247 trabalhadores por conta de outrem (TCO) e 13 

trabalhadores destacados pelo Centro de Emprego, num total de 260 trabalhadores (226 

mulheres e 34 homens). 

A média, ao longo do ano foi de 262 TCO vinculados, sendo que destes, estiveram 

ausentes (mês completo), por diversos motivos, em média 31 trabalhadores. O que se traduz 

numa média de 231 trabalhadores, algo abaixo dos 236 trabalhadores presentes considerado no 

orçamento de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 42 – Comparação nº trabalhadores entre 2019/2020 
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 Os trabalhadores originários do Centro de Emprego, a desenvolverem trabalho social, 

foram integrados em 6 projetos: 

 1 Trabalhador – Projeto 108/CEI+/20 (1 motorista de automóveis ligeiros) – O beneficiário 

auferiu o valor do Indexante de Apoio Social (IAS) – 438.81€ sendo suportado a 90% pelo 

Centro de Emprego. O projeto iniciou em 01/12/2020 e prolonga-se até 30/11/2021. 

 3 Trabalhadoras – Projeto 145/CEI+/20 (6 auxiliares de ação médica) - Os beneficiários 

auferiram o valor do Indexante de Apoio Social (IAS) – 438.81€ sendo suportado a 90% 

pelo Centro de Emprego. O projeto iniciou em 02/12/2020 e prolonga-se até 01/12/2021. 

 1 Trabalhadora – Projeto 182/CEI/20 (6 auxiliares de ação médica) - Os beneficiários 

auferiram 20% do valor do Indexante de Apoio Social (IAS) – 87.76€ sendo suportado a 

50% pela Instituição e pelo Centro de Emprego e mantem o valor do Subsídio de 

Desemprego. O projeto iniciou em 24/12/2020 e prolonga-se até 23/12/2021. 

 1 Trabalhador – Projeto 015/XE/20 (1 ajudante familiar) - O beneficiário desempregado 

auferiu o valor do Indexante de Apoio Social (IAS) – 438.81€ sendo suportado a 90% pelo 

Centro de Emprego. O projeto iniciou em 01/06/2020 e terminou em 31/12/2021, sendo 

contratado em 01/01/2021 como trabalhador de serviços gerais dado que não presta 

cuidados de higiene e conforto aos utentes; 

 2 Trabalhadores – Projeto 014/XE/20 (2 trabalhadoras de serviços gerais) - As 

beneficiárias auferiram o valor de 1,5 Indexante de Apoio Social (IAS) – 658.22€ sendo 

suportado a 90% pelo Centro de Emprego. O projeto iniciou em 01/06/2020 e terminou 

em 31/12/2020. Ambas as trabalhadoras foram contratadas em 01/01/2021 uma como 

trabalhadora de serviços gerais e a outra como operadora de lavandaria. 

 5 Trabalhadores – Projeto 048/XE/20 (auxiliares de ação médica) - As beneficiárias 

auferiram o valor de 1,5 Indexante de Apoio Social (IAS) – 658.22€ sendo suportado a 90% 

pelo Centro de Emprego. O projeto iniciou em 23/11/2020 e termina em 30 de junho de 

2021. 

 

 

A totalidade dos trabalhadores estavam distribuídos por 6 áreas de atividade, sendo que a 

Área da Anciania ocupava 48% dos trabalhadores, seguindo-se as  Áreas da Infância e Juventude  

com 16% e os Serviços Comuns de Apoio com 15% dos trabalhadores (gráfico 43 ). 
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Gráfico 43 – Distribuição de trabalhadores por Área de Atividade 

 

Estes trabalhadores estão em média há 10 anos na Instituição, sendo que existem 3 trabalhadores 

com mais de 40 anos de antiguidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 44 - Distribuição de trabalhadores por antiguidade 

 

Todos os trabalhadores possuem a escolaridade obrigatória em função do ano de 

nascimento, verificando-se que 20% dos profissionais são licenciados, 33% atingiram o ensino 

secundário e 42% não atingiram o secundário (ver gráfico 45). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 45 - Distribuição de trabalhadores por nível de escolaridade 
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O vinculo laboral em 31/12/2020 era caraterizado da seguinte forma: 
 

 224 - Trabalhadores efetivos; 
  23 -  Trabalhadores com contrato a termo incerto/substituições; 
  13 – Trabalhadores com contrato de inserção profissional apoiado pelo IEFP; 

 
 

 

 Absentismo 

Ao longo do ano registaram-se cerca de 14.764 dias de ausencia não remunerada 

(110.731 horas, média de 7,5 horas dia), situações geradoras de constrangimentos quer na 

qualidade da intervenção dos trabalhadores junto do público alvo, quer no desgaste físico e 

psicológico dos profissionais que se mantêm no ativo.  

Como podemos constatar pelo gráfico 46, o principal motivo das ausências não 

remuneradas são as as doenças não profissionais , onde se enquadram as baixas por doença 

natural. 

Este ano, devido à pandemia por COVID-19, registaram-se ausências por isolamento 

profilático e por apoio excepcional à familia (encerramento de escolas decretado por decisão 

governamental), sendo que estas últimas foram reembolsadas em 50% pela Segurança Social. 

Gráfico 46 – Nº Horas Ausências com perda de remuneração 
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Ao longo do ano de 2020 registaram-se cerca de 1044 dias  de ausencia remunerada 

(7.827 horas, média de 7,5 horas dia). 

Curiosamente, o principal motivo das ausências sem perda de remuneração deveu-se à 

necessidade de apoio familiar aos descendentes devido ao encerramento das escolas (gráfico 47) 

decretado pelo Governo, para promover o  afastamento social e diminuir a possibilidade de 

contágios pelo virus (SARS-CoV-2). 

 

Gráfico 47 – Nº Horas Ausências sem perda de remuneração 

 

No total , em 2020, registaram-se  15.808 dias de ausências de trabalhadores (118.557 

horas, média de 7,5 horas dia). 

A Taxa de Ausência continua a ser sempre mais elevada nos trabalhadores do género 

feminino, o que é normal visto 90% dos trabalhadores da SCMS são mulheres, as quais 

tradicionalmente têm um papel mais ativo na vida familiar, cuidando de ascendentes e 

descendentes. 

A taxa global de absentismo verificada, situa-se nos 25% .Significa isto que por cada 100 

horas trabalháveis, os trabalhadores da SCMS faltaram 25 horas. 
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Comparação de Absentismo 2019/2020

2019 2020

Motivo de Entrada na Instituição N.º de Trabalhadores

Reposição de vagas no quadro de pessoal 23
Substituição directa ou indirecta de trabalhador ausente ou que, por qualquer 

razão, se encontre temporariamente impedido de trabalhar 30
Contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego, em situação de 

desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial de política 

de emprego (só aplicável para contrato a termo certo) 0
Outra situação (caso não se enquadre nos códigos anteriores, p.ex., início de 

atividade) 13

No gráfico a seguir, verifica-se que os valores do absentismo do ano de 2020 foram muito 

semelhantes aos do ano de 2019, não existindo dados comparáveis relativamente às ausencias 

por Apoio Excepcional  à Família e Isolamento Profilático resultados da Pandemia verificada em 

2020. 

Gráfico 48 – Comparação do Absentismo 2019/2020 

 

 

 Taxa de Rotação de Trabalhadores 

 

Relativamente ao fluxo de entradas e saídas ao longo do ano de 2020, foram admitidos na 

SCMS 51 TCO e 13 trabalhadores do IEFP. 

Tabela 19 – Comparação do Absentismo 2019/2020 
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Turnover - 2019 Turnover - 2020

Motivos de Saída da Instituição N.º Trabalhadores

Reforma por invalidez 3

Reforma por velhice 3

Denúncia sem aviso prévio por parte do trabalhador 5

Denúncia com aviso prévio por parte do trabalhador 23

Verificação do termo incerto (só aplicável para contratos com termo incerto) 11

Verificação do termo certo 2

Abandono do trabalho por parte do trabalhador 1

Denúncia do empregador durante o período experimental 3

 Denúncia do trabalhador durante o período experimental 7

Paralelamente , por motivos diversos, sairam 58 trabalhadores da Instituição. Sendo 

preocupante o número de trabalhadores que denunciaram o contrato de trabalho por iniciativa 

própria (35) e também tivemos 6 reformas. 

 

Tabela 20 – Comparação do Absentismo 2019/2020 

 

Gráfico 49 – Rotação de pessoal em 2020 

 

A média da Taxa de Rotação Mensal situou-se nos 1,74%, sendo bastante inferior à de 2019 que 

rondava os 2.51%. 
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Os principais motivos de insatisfação referidos pelos trabalhadores nos inquéritos de 

satisfação/motivação, são muito idênticos aos do ano anterior: 

 Excesso de carga laboral para salários baixos; 

 Ocorrência de conflitos internos que tornam a situação na Instituição desconfortável; 

 Plano de carreira pouco motivador; 

 Dificuldades de comunicação com os superiores. 

 

No ano de 2020 os custos com pessoal atingiram os 3.543.944,88€ embora, 59% dos 

trabalhadores auferissem 635€ mensais (Salário Mínimo Nacional), de salário base (tabela 21). 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
 

 

 
Tabela 21 - Evolução dos custos com pessoal e valores orçamentados 

 
 

Na tabela anterior verificamos que nos últimos 5 anos, apenas no ano de 2018, o Valor 

Orçamentado na rubrica Custo com Pessoal foi ao encontro do Valor Real Verificado (desvio 

positivo de 5.528.05€). Nos restantes anos o valor orçamentado tem ficado aquém das 

necessidades reais o que tem limitado toda e qualquer forma de melhorar a retribuição dos 

trabalhadores e consequentemente a sua motivação para o trabalho. 

Importa ainda referir que no ano de 2020, o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, apoiou a Instituição com 39.763,77€, relativos ao apoio concedido com a Medida de 

Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS), sendo 

imputado ao exercício, 21 866,95€, transitando o restante para o ano seguinte. 

. 

Ano Valor Real Valor Orçamentado 

2020            3 547 482,47 €              3 424 585,01 €  

2019            3 523 610,98 €              3 334 882,54 €  

2018            3 370 072,12 €              3 375 600,17 €  

2017            3 369 341,31 €              3 320 932,31 €  

2016            3 227 507,18 €              3 049 021,86 €  



 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

120 

 

 Prestadores de Serviços 

No ano de 2020, a Instituição registou 42 prestadores de serviços, sendo que apenas 10 

prestaram atividade de forma regular: dois médicos, três enfermeiros, um técnico oficial de 

contas, um Eng.º Civil, um Vigilante, um Auxiliar de Ação Médica e um Fisioterapeuta. Os demais, 

prestaram atividade de forma pontual sobretudo na área do património. 

No ano de 2020 os custos com os honorários atingiram os 55.473,36€, apenas 61% do valor 

orçamentado. Este desvio diz respeito a várias prestações de serviços não efetuados sobretudo os 

relacionados com a Creche/Pré-Escolar que tiveram periodos de inatividade e com o Festival de 

Órgãos de Santarém, que devido à Pandemia não terá levado a cabo todas as atuações 

agendadas. 

Ano Valor Real Valor Orçamentado 

2020 55 473,36 € 90 915,28 € 

2019 85 834,97 € 39 184,31 € 

2018 49 284,89 € 25 522,49 € 

2017 73 271,03 € 43 254,68 € 

2016 74 341,36 € 67 936,60 € 

Tabela 22 – Custo Anual vs. Valor Orçamentado 
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4.3.5.1. Segurança e Saúde no Trabalho  
 

Registaram-se 22 acidentes de trabalho, e 2 que transitaram de 2019,  num total de 722 

dias de trabalho perdidos, sendo que as quedas foi o motivo que provocou mais acidentes (7), 

seguindo-se o  esforço fisico excessivo/postura incorreta normalmente asssociado à 

movimentação de cargas ou utentes, tendo registado 5 acidentes com esta tipologia.  As zonas do 

corpo mais lesionadas foram os pés e as mãos.  

 As categorias profissionais mais afetadas foram : 

 Ajudante familiar/domiciliário – 5 acidentes; 

 Ajudante Lar/CD – 3 acidentes; 

 Auxiliar Ação Médica – 3 acidentes; 

 

Na tabela mais abaixo (tabela 23), podemos verificar que a ERPI – S.Domingos  e o SAD 

foram as respostas com mais incidências e respectivos dias perdidos. 

 

 

Respostas Sociais Nº Incidências Nº Dias perdidos 

ERPI – São Domingos 6 130 

LR 2 72 

ERPI – LGD 3 0 

SAD 5 363 

ERPI-Santarém 1 19 

Obras e Manutenção 1 14 

Nutrição  1 14 

CATEI 1 43 

Recursos Humanos 2 10 

TIC 1 57 

UCCLDM 1 0 

Tabela 23 - Distribuição de incidências por Resposta Social 
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Relativamente à formação em Segurança e Saúde no Trabalho foram realizadas as 
seguintes formações: 
 

N.º 
formação 

Módulos 
N.º 

Trabalhadores 
Homens  Mulheres 

Horas 
formação  

Totais Horas 
de Formação  

74 
Noções Básicas de Segurança e Saúde no 
Trabalho 

17 4 13 4 68 

1 Segurança e Saúde no trabalho 11 1 10 2 22 

13 Segurança e Saúde no trabalho 16 1 15 2 32 

63 
Noções Básicas de Segurança e Saúde no 
Trabalho 

11 1 10 4 44 

72 
Curso Online: Avaliação em Condições 
Músculo-Esquelética - Da Inspeção à 
Avaliação 

1 0 1 8 8 

11 Primeiros Socorros 4 0 4 25 100 

77 
COVID em IPSS/Burnout - Prevenir p´ra não 
cair" 

1 0 1 4 4 

68 Covid-19 - Procedimentos no Sector Social 1 0 1 8 8 

73 
Covid-19 - Procedimentos no sector social 
para preparar o inverno 20/21 

1 0 1 6 6 

77 
COVID em IPSS/Burnout - Prevenir p´ra não 
cair" 

2 0 2 4 8 

70 
A Segunda Vaga Covid-19: O Que Podemos 
Esperar 

1 0 1 1,5 1,5 

TOTAIS 66 7 59  302 

Tabela 24 – Formação no âmbito de Segurança e Saúde no Trabalho  

 

 

 

 

4.3.5.2. Gabinete de Inovação e Formação Profissional (GIFP) 
 

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

Santarém exerce funções de conceção, planeamento, desenvolvimento e/ou avaliação da 

atividade formativa certificada promovida pela Instituição e de alguns projetos /candidaturas (de 

parceria) locais, nacionais e transnacionais. 

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

permanente do cumprimento do referencial de qualidade instituído (conformidade com as 

orientações da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho – DGERT), bem como 

assessorar a Coordenação Pedagógica e a Gestão da Formação nas diferentes tarefas que 

asseguram consonância com as linhas estratégicas, os requisitos legais e padrões de qualidade 

preconizados. 
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Muito embora a formação interna e para o exterior surjam dissociadas no organograma 

institucional, todas as atividades desta natureza são planeadas, desenvolvidas e avaliadas em 

conjunto – pelo que todas as informações referentes a esta matéria são sempre compiladas de 

forma agregada nos diversos documentos criados para o efeito.  

Importa referir que, conforme definido no Manual de Qualidade da Atividade Formativa 

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

pormenorizadamente analisados e relatados no Balanço de Atividades de Formação 2020, que 

devido à situação de pandemia não foi muito positivo relativamente ao cumprimento do Plano de 

Formação 2020.  

 

Desde junho de 2020 que a Área da Formação está a ser gerida, em acumulação, pela 

Técnica de Qualidade, situação que se mantém até ao momento. 

Assim no que respeita à atividade da área formativa o ano de 2020 foi um ano atípico, 

durante o mês de Fevereiro houve formação presencial de Segurança e Saúde no Trabalho, mas a 

partir de março de 2020 a SCMS, com a orientação das normas governamentais, decidiu não dar 

formação presencial aos seus colaboradores, para salvaguarda de todos. 

As únicas formações presenciais que ocorreram foram ações de sensibilização 

administradas por uma equipa do Exército Português e pela nossa Vice-Provedora, Dr.ª Eva Palha 

(Médica de Saúde Familiar) sobre “ Procedimentos e regras a cumprir em caso de surto por 

COVID-19”.  

Apresentamos uma tabela com as formações on-line que os trabalhadores, 

maioritariamente Técnicos, realizaram durante o ano de 2020. 

 

N.º 
formação 

Área de Formação 
N.º 

Trabalhadores 
Homens  Mulheres 

Horas 
formação  

Totais Horas 
de Formação 

2 729 - Saúde 5 0 5 25 125 

19 319 – Ciências Sociais e do Comportamento  3 0 3 4 12 

21 344 – Contabilidade e Fiscalidade 3 1 2 8 24 

29 342 – Marketing e Publicidade 6 1 5 28 168 

10 769 – Serviços Sociais 1 0 1 10 10 

27 729 - Saúde 4 0 4 2 8 

5 345 – Gestão e Administração 1 0 1 3 3 

8 729 - Saúde 1 1 0 9 9 
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(continuação da tabela anterior) 

N.º 
formação 

Área de Formação 
N.º 

Trabalhadores 
Homens  Mulheres 

Horas 
formação  

Totais Horas 
de Formação 

24 345 – Gestão e Administração 1 0 1 2 2 

20 
149 – Formação de Professores/Formadores e 
Ciências da Educação 

2 1 1 98 196 

23 345 – Gestão e Administração 1 0 1 8 8 

25 090 – Desenvolvimento Pessoal 1 1 0 50 50 

26 345 – Gestão e Administração 1 1 0 50 50 

18 319 – Ciências Sociais e do Comportamento 1 0 1 25 25 

5 345 – Gestão e Administração 1 0 1 3 3 

15 762 – Trabalho Social e Orientação 1 0 1 6 6 

12 729 - Saúde 1 0 1 3 3 

22 726 – Terapia e Reabilitação 1 0 1 2 2 

14 481 – Ciências Informáticas 1 1 0 16 16 

17 
146 – Formação de Professores e Formadores 
de Áreas Tecnológicas 

1 1 0 35 35 

7 769 – Serviços Sociais 1 0 1 6 6 

TOTAIS 38 8 30 393 761 

Tabela 25 – Horas de Formação On-line em 2020 

 

 

No total, foram realizadas 1063 horas de formação (302 no âmbito de Segurança e Saúde no 

trabalho +761 em diversas áreas). Verifica-se que apenas 40% dos trabalhadores (104) tiveram 

formação embora, o volume de formação diga respeito a 10% dos trabalhadores. 

 
Relativamente à Formação Certificada pela Misericórdia de Santarém, em 2020 não foi 

possível realizar nenhuma formação. A pandemia fez entrar expressões como “formação à 

distância” ou “ b-learning”. A mudança surgiu mais por necessidade do que por 

vontade, tornando-se intrusiva e, por vezes, perturbadora. O computador e os programas de 

videoconferência tomaram conta do nosso quotidiano. Um meio de comunicação poderoso, 

infelizmente não acessível a todos. A SCMS está a “repensar “ e a “desenvolver” os seus métodos 

de administrar formação on-line para se adaptar a estes novos tempos e retomar ´, o mais breve 

possível á sua Atividade Formativa. 

Outra necessidade que surgiu com esta crise pandémica foi a “formação no terreno “ aos 

nossos trabalhadores. A contratação urgente e imediata de pessoas, por vezes com muito pouca 

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/consecuencias
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experiência, alertou-nos para a importância de criarmos um sistema de formação no terreno, 

contínuo, mais eficaz , que permita melhorar as competências dos nossos trabalhadores, o que se 

traduz num serviço de melhor Qualidade para os nossos clientes/utentes. 

 

Ações de Formação Certificada 

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

2020 9 0 0% 

2019 9 5 55% 

2018 9 8 89% 

2017 9 8 88% 

2016 9 7 77% 

Tabela 26 – Número de ações de formação certificada 

 

 

 

 Projetos de parceria (locais, nacionais e transnacionais) 

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

possibilidades de candidatura a programas de financiamento diversos, bem como participar no 

desenho de projetos, no seu planeamento, implementação, monitorização e avaliação.  

 

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

elaboração de candidaturas com a mesma intensidade e acuidade. Assim ao longo de 2020 as 

Respostas Sociais estiveram sem este apoio e candidataram-se a projetos de forma autónoma e 

independente., apesar de serem informadas das possíveis linhas de financiamento. 

Importa salientar que, ao longo do ano 2020, a Misericórdia de Santarém se manteve 

ativa na apresentação de candidaturas a diversos programas de financiamento. Nalguns casos, a 

qualidade técnica das propostas de projeto apresentadas permitiu a transição para uma segunda 

fase de apreciação das candidaturas. Contudo, após clarificação dos dados financeiros em 

conformidade com as informações requeridas pelas entidades financiadoras, as propostas foram 

preteridas comparativamente a outros concorrentes. O quadro seguinte sintetiza as propostas de 

projeto implícitas às candidaturas realizadas em 2020. 
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Designação do 
projeto 

Âmbito da proposta 
Programa de 

Financiamento 
Fase da 

candidatura 

 
Heróis da 

Fruta 

«Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável» é atualmente o maior 
programa gratuito de educação para a saúde em Portugal, concebido 
especificamente para motivar as crianças entre os 2 e os 10 anos a adotar e 
manter hábitos saudáveis na sua rotina diária, através de um modelo 
motivacional inovador desenhado para jardins-de-infância e escolas básicas 
do 1º ciclo, com os seguintes objetivos pedagógicos: 
Incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os dias, na escola e em casa. 
Conhecer a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção da 
saúde. Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar um estilo de vida 
saudável. Despertar a comunidade para os benefícios das pequenas 
mudanças nos hábitos diários. 
Para além do incentivo diário ao consumo da fruta, o nosso projeto leva às 
crianças lições importantes sobre alimentação, nutrição, exercício físico, 
higiene, bem-estar, proteção ambiental, poupança, entre muitos outros 
valores de cidadania que as ajudam a crescer mais saudáveis, ativas e 
felizes. 

 
 

Sem 
Financiamento 

 
 

Aprovado. 
Em 2020, não 

houve atividades 
relativas ao 

Projeto 

 
D’AR-TE 

D’AR-TE resulta de um projeto desenvolvido com o apoio do Portugal 
Inovação Social e POISE-Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, 
em que se procurou capacitar a equipa da Santa Casa da Misericórdia de 
Santarém envolvida nesta iniciativa, nos domínios de Modelo de Criação de 
Valor; Avaliação de Impacto; Marketing, Comunicação e Angariação de 
Fundos, com o intuito de aferir a sustentabilidade e exequibilidade do 
Projeto D’AR-TE, que conta também com o apoio de investidores sociais 
públicos e privados da região. O projeto D'AR-TE é uma Iniciativa de 
Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) reconhecida pela Estrutura de 
Missão PORTUGAL Inovação Social.  A D’AR-TE tem como objetivo geral 
contribuir para a prevenção de situações de (re) incidência da agressão 
através da promoção de competências (capacitação/empowerment) 
pessoais, da socialização interpessoal e do fomento das relações. 
Pretende ser, inovadora na forma como combate este problema social, pois 
sustenta-se na diferenciação do que já é praticado pelas entidades de 
acolhimento ao abrigo do DL 164/2019 de 25 de Outubro. A D’AR-TE é uma 
iniciativa piloto intervindo na individualidade das crianças e jovens, com 
recurso à integração sistémica de um conjunto de atividades de 
estimulação holística (JUDO, ARTES, REALIDADE VIRTUAL), que visam a 
promoção de fatores protetores que previnem e minimizam 
comportamentos de risco e situações de agressão, contribuindo assim para 
o fomento de competências pessoais, de socialização interpessoal e de 
estímulo das relações. Damos uma resposta integrada e integradora, 
potenciada, dentro da Casa de Acolhimento, com técnicos especializados, 
com base numa abordagem multidimensional. 

POISE 

 
 

FASE I   
Concluída  

 
 

Fase II 
Decorre desde 2 

de março de 2020 
até 31 de 

dezembro de 
2022 

Grupo Viva 
Voz 

Pretende-se a criação de um momento específico de reunião entre os 
clientes que frequentam o Centro de Dia e alguns profissionais da resposta 
social, com a finalidade de ser um espaço aberto a quem queira participar e 
uma oportunidade de partilha: de ideias, resolução de conflitos, sugestões 
ou mesmo apresentação de propostas de melhoria. Formar um grupo de 
autorrepresentação da resposta social; Promover o Empowerment dos 
clientes/utentes; Criar um espaço de partilha de ideias e sugestões na 
linguagem verbal; - Fomentar a partilha construtiva e o espírito crítico nos 
idosos de Centro de Dia; Melhorar o relacionamento interpessoal entre 
idosos 

Sem 
Financiamento 

Aprovado. 
Em 2020, não 

houve atividades 
relativas ao 

Projeto. 

Remodelação 
ERPI-LGD 

O PARES 3.0 tem por finalidade apoiar o desenvolvimento, consolidação e 
reabilitação da rede de equipamentos sociais, promovendo a melhoria 
sustentada das condições e dos níveis de proteção dos cidadãos.  
Neste âmbito foi submetida uma candidatura a 2/11/2020 com o objetivo 
de “remodelar as Infraestruturas da ERPI-LGD”.  

PARES 3.0 
Tipologia 2 

Candidatura 
submetida a 
2/11/2020 

Tabela 27 – Projetos iniciados/desenvolvidos em 2020 
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4.3.5.3. Gabinete Jurídico 
 

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

processos que lhe sejam submetidos nas mais diversas áreas do direito; instruir processos 

disciplinares quando solicitado pela Mesa Administrativa; elaborar contratos e documentos de 

cariz técnico-jurídico que lhe tenham sido solicitados; elaborar estudos, propostas e alterações de 

regulamentos, impressos e procedimentos. O Gabinete Jurídico assegura a disponibilização de 

informações jurídicas, no âmbito do direito do trabalho aos trabalhadores da Instituição e, ainda, 

auxilia os Órgãos Sociais e os Técnicos da Instituição na resolução de questões jurídicas. 

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

abrangência dos assuntos tratados não se limita à área laboral, envolvendo as mais variadas áreas 

do direito (civil, processual civil e penal, fiscal, entre outras). 

Em 2020 deu-se a desvinculação da Jurista responsável pelo Gabinete Jurídico a 31 de 

agosto de 2020, tendo sido substituída a 01 setembro de 2020.  

 

 

4.3.5.4. Qualidade 
 

Em janeiro de 2019, a Misericórdia de Santarém obteve a Certificação de Qualidade pelo 

EQUASS – European Quality in Social Services das Respostas Sociais de Centro de Dia e Serviço de 

Apoio Domiciliário. 

 O EQUASS - European Quality in Social Services visa melhorar o setor dos serviços sociais 

através do envolvimento das organizações no setor da qualidade, melhoria continua, 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 A certificação EQUASS assegura o empenho da Instituição em melhorar continuamente o 

seu progresso ao nível do desempenho em prol dos seus clientes/utentes, familiares, parceiros, 

posicionando a Santa Casa no caminho da sua visão de ser uma referência na cidade de Santarém. 

 A certificação, válida por 3 anos, implica a manutenção das práticas de melhoria continua 

e de gestão sustentável do Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário de forma a assegurar 

o compromisso de satisfação das necessidades e expectativas dos seus utentes de acordo com os 

requisitos europeus de qualidade. 
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 Em janeiro de 2020 foi enviado o Relatório de Progresso Anual, de 12 meses após a 

Certificação EQUASS, com evidências do que foi feito durante o último ano para melhorar o 

desempenho da Misericórdia em relação aos princípios e critérios do EQUASS. A apreciação por 

parte da European Platform for Rehabilitation – EQUASS permitiu a manutenção da certificação 

por mais um ano, tendo sido salientado que a organização está concentrada e comprometida em 

melhorar continuamente o seu desempenho, tendo por base o sistema EQUASS. 

 As várias respostas definiram os seus planos e ações alinhados com os eixos estratégicos 

propostos no Plano Estratégico 2020-2023, da Instituição. Este trabalho resultou do esforço 

conjunto das Equipas Técnicas, Direção e Gestão da Qualidade de forma a melhor evidenciar o 

cumprimento da Missão 

 

Eixo Estratégico 1 – Qualidade e Melhoria Continua 

Objetivos 

Estratégicos 

OP1 – Implementar Sistema Qualidade 

OP2 – Implementar as medidas de autoproteção e os planos de segurança 

OP3 – Fomentar as relações com parceiros, fornecedores e outros  

Intervenientes 

OP4 – Investir na Fidelização e envolvimento dos Stakeholders 

OP5 – Melhorar canais de comunicação internos e externos  

Eixo Estratégico 2 – Recursos Humanos  

Objetivos 

Estratégicos 

OP6 – Garantir a gestão de pessoas orientada para o Compromisso 

Institucional, desenvolvimento de competências e reconhecimento de 

desempenho 

Eixo Estratégico 3 – Clientes/Utentes e Demais Intervenientes 

Objetivos 

Estratégicos 

OP7 – Assegurar Direitos, liberdades e garantias da pessoa humana 

OP8 – Promover a adequar as respostas às necessidades e experiências da 

comunidade 

OP9 – Promover e valorizar o trabalho em equipa e em parceria, 

incentivando a participação de todos os envolvidos 

Eixo Estratégico 4 – Sustentabilidade Financeira 

Objetivos 

Estratégicos 

OP10 – Garantir o cumprimento das normas éticas e da economia social, 

assegurando a transparência, orientação para os resultados e a 

sustentabilidade 

Tabela 28 – Eixos estratégicos da SCMS 
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 Apesar de não ter sido um ano particularmente sereno e das dificuldades encontradas 

atendendo às condicionantes e constrangimentos da pandemia procurou-se criar as condições 

necessárias para responder aos objetivos estratégicos definidos para as várias respostas sociais, 

nomeadamente no âmbito da continuação de implementação do sistema de gestão da qualidade. 

 

Da revisão pela Gestão destacamos os seguintes resultados: 

 Relatório de Atividades e Contas de 2019; 

 Relatório de satisfação dos Trabalhadores 2019; 

 Relatório de satisfação de trabalhadores, utentes e Familiares do Centro Dia 2019; 

 Relatório de satisfação de trabalhadores, utentes e familiares do Serviço Apoio 

Domiciliário 2019; 

 Balanço Formativo de 2019; 

 Elaboração do Plano de Contingência COVID-19 e atualizações do mesmo; 

 Revisão dos questionários de satisfação dos trabalhadores; 

 Criação de Instruções de trabalho (IT) e Impressos (IMP):  

o IT.CC.01.01 – Métodos de Limpeza; 

o IT.NA.01.02 – Higienização da louça, equipamentos e utensílios de uso comum; 

o IMP.SAF.APR.01.01 – Especificações Técnicas do artigo; 

o IMP.AA.49.01 – Formulário de Registo de Temperaturas; 

o IMP.Q.13.01 – Escala de visitas; 

o IMP.Q.14.01.01 – Termo de responsabilidade – Plano Contingência; 

o IMP.Q.15.01.01 – Registo de matrículas de carros de funcionários; 

o IMP.Q.16.01.01 – Testes Rápidos COVID-19; 

o IMP.Q.17.01.01 – Termo de responsabilidade – Vacina Covid-19; 

 Revisão de Impressos (IMP): 

o IMP.AI.23.02 – Autorizações; 

o IMP.MA.02.02 – Convocatória de Reunião; 

o IMP.MA.03.02 – Folha de Presenças; 

o IMP.MA.04.02 – Ata de Reunião; 

o IMP.MA.09.02 – Agenda da Reunião; 
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 Reuniões on-line de Benchmarking com a Santa Casa da Misericórdia de Santiago do 

Cacém e com a Associação Nacional de Famílias para a Integração de Pessoa Deficiente 

(AFID), para partilha de boas práticas e indicadores comuns; 

 Plano Estratégico 2020-2023; 

 Plano Atividades e Orçamento (PAO) 2021; 

 Plano Formativo de 2021; 

 Planos de Melhoria das Auditorias de Higiene e Segurança no Trabalho; 

 Planos de Melhoria das Auditorias de HACCP; 

 

Em 2020 estavam previstas 2 Auditorias no âmbito do Referencial EQUASS (uma em Março e 

outra em Novembro), que não se efetuaram pelo facto de estarmos em pleno confinamento e 

para cumprimento do Plano de Contingência da Instituição. 

Em fase de desenvolvimento: 

 Continuação da informatização de todo o sistema de Gestão da Qualidade; 

 Formação às equipas no âmbito do SGQ e referencial EQUASS, sensibilizando os 

trabalhadores para o funcionamento do sistema e cumprimento dos requisitos, dos 

mesmos; 

 Desenvolvimento de novos grupos de Benchmarking na Área da Anciana e 

Infância/Juventude; 

 Revisão de todos os instrumentos de monitorização dos processos – chave e criação de 

um Tableaux de Bord; 

 Monitorização semestral dos indicadores do Tableaux de Bord; 

A seguir apresentamos o resultado das atividades planeadas para o Departamento de Recursos 

Humanos em 2020. 
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Departamento Recursos Humanos 

 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Responsáveis Resultado Concretização Comentários 

 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 
contantes nos dossiês 
Técnico-pedagógicos 

0 Não conformidades 
Coordenador 

pedagógico e gestor 
da formação 

100% 

  
 Objetivo 
concluído 

  

Foram realizadas as 
avaliações das 
Formações de 

Segurança e Saúde 
no Trabalho. 

  

Disseminar, implementar e 
monitorizar o processo de 

proteção de dados na 
SCMS 

Contratar um consultor 
externo/DPO 

Nº Processos 
Monitorizados 

Criar Regulamento de 
Proteção de Dados 

Mesa 
Administrativa; 

Recursos Humanos 
10% 

  
 Objetivo 

parcialmente 
concluído 

 

Foi contratado um 
DPO, mas ainda 

estamos na fase de 
implementação das 

melhorias 
propostas. 

Consultadoria/formação 
Número de ações de 

consultadoria/formação 
realizadas vs planeadas 

6 Ações Consultor/DPO 33% 

  
Objetivo 

parcialmente 
concluído 

 

Foram apenas 
realizadas 2 ações 
de consultadoria 

Auditorias externas 
Auditorias realizadas vs 

planeadas 
N.º de não conformidades 

1 a cada semestre; 50% 
(não conformidades) 

Consultor/DPO 0% 

  
  

Objetivo 
não 

concluído 
  

Não foram 
realizadas auditorias 

Atualizar o organograma 

Restruturar o 
organograma em função 
das relações hierárquica 

entre as diferentes áreas e 
uma clara identificação do 

responsável por cada 
área/serviço 

Aprovação da nova versão 
do organograma pela 
Mesa Administrativa 

Publicar novo organograma 
Equipa de Gestão e 

Mesa 
Administrativa 

0% 

  
  

Objetivo 
não 

concluído 
  

Não foi criado um 
novo Organograma 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Responsáveis Resultado Concretização Comentários 

O
E0

2 

Divulgar as boas práticas 
de segurança e saúde no 

trabalho 

Ações de sensibilização e 
distribuição de material 

didático 

Nº de ações de 
sensibilização 

4 Ações de sensibilização 
Equipa RH/empresa 

prestadora de 
serviços 

100% 

  
  Objetivo 
concluído 

 

Foram realizadas 8 
ações de 

sensibilização 

Constituir a equipa de 
primeira intervenção 

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

necessária 

Nº simulacros 
1 Simulacro realizado pela 

equipa de primeira 
intervenção 

RH 0% 

  
Objetivo 

não 
concluído 

  

Não foi realizado o 
simulacro, devido à 

pandemia. 

O
E0

3 

Alargar a rede de parceiros 
Estabelecer novas 

parcerias 
N.º de protocolos de 

colaboração estabelecidos 
5 Novas parcerias 

Equipa RH e 
Coordenação Geral 

0% 

  
 Objetivo 

não 
concluído 

  

Não foram 
realizadas novas 

parcerias em 2020 

O
E0

4 Promover atividades de 
reforço da coesão e 
motivação internas 

Caminhada/festa da 
Amizade/feira de Outono 

N.º de participantes 
Pelo menos 50 
participantes 

Equipa de RH e 
Comissão 

organizadora 
0% 

 
 Objetivo 

não 
concluído 

  

Não foi realizada 
devido à pandemia 

O
E0

5 

Atualizar o processo RH 
Rever os procedimentos e 

impressos e construir 
fluxograma 

Nº de revisões vs número 
de documentos 

envolvidos 

Rever o processo RH até 
final de 2020 

Equipa RH 0% 

 
 Objetivo 

não 
concluído  

  

Não foram revistos 
os procedimentos 

Divulgar as atividades do 
DRH 

Publicação de artigos na 
Newsletter da SCMS 

Nº de publicações na 
Newsletter da SCMS 

3 Publicações em 2020 Equipa RH 0% 

 
Objetivo 

não 
concluído  

  

Não houve 
nenhuma 

publicação da 
Newsletter em 2020 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos Operacionais Atividades/ Investimentos Indicadores Meta Responsáveis Resultado Concretização Comentários 

O
E0

6 

Promover a retenção dos 
trabalhadores na 
Instituição 

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

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

100% dos trabalhadores 
com vencimento acima do 

salário Mínimo nacional 
com o vencimento 

atualizado à taxa da 
inflação de 2019 

Equipa RH, e SAF 100% 
  Objetivo 
concluído 

Meta cumprida 

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 

Equipa RH 0% 

 
 

 Objetivo 
não 

concluído 
 
  
  

Não foi realizada a 
Avaliação do Clima e 

Cultura 
Organizacional. Foi 
apenas avaliada a 

Satisfação 
/motivação dos 
trabalhadores 

Melhorar a divulgação das 
ofertas de trabalho 

Criar e gerir o Linkedin da 
SCMS 

N.º candidaturas 
Por cada oferta pelo menos 

6 candidaturas 
Equipa RH/TIC 0% 

  
Objetivo 

não 
concluído 

  
  

Existe Linkdin da 
SCMS, mas não 

foram divulgadas as 
ofertas de trabalho 

Uniformização de 
procedimentos na área de 
Recursos Humanos 

Elaborar um manual de 
procedimentos de 
Recursos Humanos 

Manual de procedimentos 
Aprovação do manual de 

procedimentos 
Equipa de RH 0% 

  
Objetivo 

não 
concluído 

  
  

Não foi elaborado o 
Manual de 

Procedimentos de 
RH. 
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4.3.6. Departamento Técnico de Informação e Comunicação 
 
O Departamento Técnico de Informação e Comunicação (DTIC) é constituído por 2 

funcionários, o Chefe de Departamento e o Técnico de Informática. 

As principais responsabilidades do TIC são: 

 Assegurar a segurança, manutenção, suporte e apoio ao funcionamento das 

aplicações informáticas, componentes de infraestruturas informáticas e de 

comunicação (rede informática e rede de voz); 

  Garantir o apoio aos utilizadores potenciar a formação e a partilha de 

conhecimentos nas áreas dos sistemas e tecnologias de informação e de 

comunicação;  

  Assegurar a adequação e manutenção do parque informático e comunicações e 

garantir a atualização do inventário TIC;  

 Assegurar uma política de investimento em sistemas de informação e 

comunicação, com vista à otimização dos processos de trabalho, potenciando a 

inovação e a modernização administrativa; 

 

Em 2020 foram recebidos 20 computadores e 1 portátil da ENTRAJUDA – Apoio a 

Instituições de Solidariedade Social, para substituição de computadores obsoletos, que já não 

tinham as condições mínimas para trabalhar. Foram alocados 10 computadores ao Lar dos 

Rapazes e os restantes para os postos de trabalho com mais urgência na substituição. 

Atualmente os “pedidos” de ajuda técnica são solicitados por telefone ou pessoalmente e 

a maioria das vezes são resolvidos na hora, o que não ajuda na contabilização dos mesmos, e 

como tal não conseguimos medir a eficácia /eficiência dos serviços prestados. 

Todos os pedidos deveriam ser enviados por email para tic@scms.pt de forma a gerar um 

“Ticket” no email do Técnico e assim ficarem registados todos os pedidos. 

 

No período em que as escolas estiveram fechadas e as aulas foram on-line, os Técnicos de 

Informática foram bastante requisitados, pelo Lar dos rapazes, para agilizarem o processo de 

acesso às plataformas utilizadas para o ensino à distância. 

 
 
 

mailto:tic@scms.pt


 
 

 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SANTARÉM 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

135 

 

4.3.6.1.  Regulamento Geral Proteção Dados (RGPD) 
 

De acordo com o  Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, houve necessidade de 

contratar um Data Protection Officer (DPO) para realizar as tarefas atribuídas no  Artigo 39º, do 

referido DL, nomeadamente: 

 

 Sensibilização e informar todos os que tratem dados pessoais; 

  Assegurar o comprimento das políticas de privacidade e proteção de dados; 

  Controlar e regular a conformidade do RGPD; 

  Recolher informação para identificar atividades de tratamento; 

  Controlar e acompanhar a produção do AIPD – Avaliação de Impacto sobre Proteção de 

Dados; 

  Promover as abordagens de Privacidade por Desenho e por Padrão; 

 Realizar a avaliação na exposição aos riscos de violações de privacidade e mitigados com 

ações de melhoramento;  

  Recolher informação para identificar atividades de tratamento; 

  Manter atualizado os registos das atividade de tratamento de dados; 

 Controlar o cumprimento de contratos escritos subcontratante; 

 Promover formações de boas práticas para a proteção de dados; 

 Ser o ponto de contacto com os titulares de dados de forma a esclarecer questões 

relacionadas com o tratamento dos dados; 

  Ser o ponto de contacto com as autoridades de controlo; 

 

 

Em 2020 o DPO realizou apenas o diagnóstico das necessidades da SCMS, relativamente 

ao cumprimento do RGPD, e enviou um relatório com os aspetos a melhorar e algumas 

recomendações, conforme se pode ler na tabela seguinte (tabela nº29). 
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Relatório do Diagnóstico de necessidades relativamente ao RGPD 

Aspetos a Melhorar Recomendações 

A Direção responsável da Santa Casa - SCMS que 
acompanhou este Projeto deve continuar a 
acompanhar as questões relativas à proteção de 
dados. É responsabilidade da Direção / Mesa 
Administrativa assegurar a conformidade a todo o 
momento da SCMS com a legislação sobre a 
Proteção de Dados 
 

O responsável deve acompanhar a evolução legislativa da 
Proposta de Lei n.º 120/XIII já aprovada em Conselho de 
Ministros, as orientações do WP29 - Grupo de Trabalho do Art.º 
29 - e as futuras orientações e decisões da CNPD. 

 Lei 58 / 2019 a publicação da lei nacional de 
complemento ao RGPD; 

 Pressupõe a futura publicação de outros regulamentos 
específicos para o sector das Instituições sociais; 
 

Definir uma Política de Proteção de Dados. 

Recomenda-se a definição de uma Política de Tratamento de 
Dados de forma a regular, a sistematizar e a uniformizar os 
diferentes tipos de tratamento de dados realizados pela SCMS.  

 Realização da Política de Proteção de Dados ; 

 Pressupõe uma revisão da política sempre que existir 
alterações aos serviços na SCMS ou requisitos legais e 
regulamentares ; 
 

Definir uma Política de Segurança de Informação. 

Recomenda-se a definição de Políticas de Segurança de 
Informação e a sua divulgação junto dos colaboradores, clientes e 
fornecedores.  

 Realização da Política de segurança da Informação e 
outras Instruções / Normas de segurança para 
colaboradores (divulgado internamente); 
 

Definir a Política de classificação da Informação 
Não estão estabelecidos níveis de proteção de 
documentação. 
 

Recomenda-se a definição dos níveis de proteção de informação 
(Classificação da informação ex. público, restrito, confidencial) e 
as respetivas práticas de tratamento, por exemplo em caso de 
destruição de documentação com dados pessoais deverá garantir-
se que esta é efetuada de forma a não ser possível a recuperação 
ou reconstituição.  

 Identificação de Dados pessoais em que a SCMS é 
Responsável do tratamento e dados de terceiros (onde 
a SCMS é Subcontratante);  

 Realização da política de classificação dos dados ;   
 

Assegurar o Dever de informação 
As informações que são dadas aos titulares de dados 
pessoais que se relacionam com a SCMS devem 
cumpri com o Art.º. 13º e 14º do RGPD. 
 

Recomenda-se a redação de informação aos titulares dos dados 
pessoais de acordo com o RGPD e respetiva inclusão em 
impressos, formulários, contratos, websites, apps e em todo e 
qualquer suporte em que se procede a recolha de dados pessoais.  

 Identificar as Categorias de Titulares: Colaboradores, 
Clientes, Clientes indiretos,  

 Realização dos Avisos de privacidade – na recolha da 
informação junto dos titulares e nos formulários do 
website; 
 

Processo de seleção de subcontratantes. 
Aplicar o questionário de conformidade com o RGPD 
a subcontratantes. 

Recomenda-se a identificação dos trabalhadores responsáveis 
pela seleção de subcontratantes e a sua sensibilização para a 
necessidade de inserção de cláusulas relativas a proteção dos 
dados e de confidencialidade nos contratos que regulem a relação 
entre as partes.  

 Identificar intervenientes no processo ; 

 Realização da Declaração de conformidade para 
Subcontratantes / revisão de contratos existentes; 
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(continuação da tabela anterior) 

Aspetos a Melhorar Recomendações 

Processo de controlo de subcontratantes. 

Recomenda-se que, para além da inserção das cláusulas 
identificadas no quadro das contingências, a SCMS proceda a um 
controlo efetivo sobre a forma como os subcontratantes 
procedem ao tratamento de dados pessoais. Aqui se incluindo, 
nomeadamente, a não utilização dos dados para finalidades 
diferentes das que foram definidas pela SCMS, as medidas de 
segurança e de confidencialidade a adotar, se os sistemas 
informáticos utilizados pelos subcontratantes estão preparados 
para dar resposta ao exercício dos direitos dos titulares dos dados 
e a destruição ou devolução dos dados após terem terminado os 
tratamentos.  

 Incluída na Declaração de conformidade; 

 Pressupõe a realização de uma auditoria anual – 
 Entrega do Questionário de avaliação do 
Subcontratante com o RGPD;  
 

Não resultou do Projeto de Privacidade que os 
Colaboradores que acedem e procedem ao 
tratamento dos dados tenham especiais deveres de 
sigilo e se encontrem sensibilizados para os temas de 
proteção de dados. 

Recomenda-se a identificação dos trabalhadores que acedem e 
procedem ao tratamento de dados pessoais e a sua sensibilização 
para esta temática. Deve ponderar-se reforçar a cláusula de 
confidencialidade para estes Colaboradores.  

 Realização e/ou revisão da declaração de ética para 
colaboradores…  

 Pressupõe uma renovação regular da declaração de 
ética para atuais e novos colaboradores.   
 

Os Colaboradores da SCMS não tiveram 
formação formal em matérias de proteção de dados, 
exceto os presentes na reunião de projeto e 
iniciativa de sensibilização. 

Recomenda-se planear e ministrar ações de formação sobre 
princípios gerais de tratamento de dados pessoais, deveres de 
sigilo, práticas de segurança de informação e de gestão de 
incidentes.  

 Realizada a Formação interna / Documentação de 
formação    

 Sugere-se a Formação em RGPD e Ciber-segurança da 
plataforma NAU / INA e  CNCS  

  

Não existem mecanismos implementados para 
proporcionar aos titulares dos dados o exercício dos 
seus direitos, enquanto titulares de dados pessoais. 

Recomenda-se criar um mecanismo de resposta, bem como 
decidir morada/endereço de e-mail para onde devem ser enviadas 
as solicitações dos titulares dos dados. Deve ser nomeado um 
responsável pelas respostas a eventuais solicitações. Esta função 
cabe ao Encarregado de Proteção de Dados por força do 
Regulamento, caso a empresa o venha a nomear.   

 Procedimento de exercício de direitos do titular de 
dados ; 
 

Não existem mecanismos implementados para a 
gestão de incidentes de segurança e violação de 
dados pessoais, em conformidade com o RGPD e a 
lei de ciber-segurança 

 
 
Recomenda-se elaborar um mecanismo e procedimento de gestão 
de incidentes de segurança e violação de dados, funções e 
responsabilidades internas, modelo de comunicação às 
autoridades e titulares.  

 Procedimento de Segurança e Violação de dados  
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(continuação da tabela anterior) 

Aspetos a Melhorar Recomendações 

Não existe mecanismos implementados de gestão da 
Segurança dos SI, conforme as boas práticas de SGSI 
em conformidade com as normas ISO27001 ou 
similar 

Recomenda-se elaborar os procedimentos e instruções para as 
principais áreas de gestão da segurança da Informação, 
nomeadamente Políticas Detalhadas de Segurança da 
Informação:  

 Princípios de utilização aceitável de equipamentos TI;  

 Procedimentos para o departamento e equipa de TI;  

 Procedimentos de controlo de Acessos (físicos e 
lógicos);  

 Procedimentos BYOD (Bring Your Own Device);  

 Política de utilização aceitável de equipamentos móveis, 
nomeadamente portáteis, tablets e telemóveis;  

 Procedimentos de Clear Desk e Clean Desk;  

 Procedimentos de Classificação de informação e 
documentos específicos do negócio;  

 Procedimentos de Encriptação, Anonimização e 
Pseudonimização da Informação;  

 Plano de Recuperação e Continuidade de Negócio 
(BCRS);  

 Modelo de controlo de aceitação dos colaboradores e 
entidades externas (parceiros e fornecedores) no que 
respeita às políticas de segurança e gestão da 
informação;  

 Procedimentos para conservação, salvaguarda e 
destruição de informação e documentos.  

Não existe levantamento formal das medidas 
Técnicas e Organizativas conforme Art. 32º - Anexo 
requisito de acordos / declaração com terceiros 

Recomenda-se elaborar modelo de medidas técnicas e 
organizativas implementadas  (ou a implementar no c/p) para 
conformidade com o Art. 32º  

 Anexo medidas Técnicas e Organizativas implementadas 
– conforme Secção 2 Segurança dos dados pessoais 
Artigo 32º Segurança do tratamento do RGPD ; 

 Avaliação de conformidade com a RCM 41/2018 ; 

Tabela 29 - Ações de Melhoria no âmbito do RGPD 

 
 
 

4.3.7. Departamento de Obras e Património 
 

 
A equipa de Obras e Manutenção, constituída por 3 colaboradores, tenta diariamente dar 

resposta às solicitações provenientes de todos os serviços e áreas de funcionamento da 

Misericórdia. As necessidades identificadas são sobretudo devidas a desgaste e nem sempre bom 

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

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

necessidade de recorrer a serviços externos.   
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O património da Misericórdia é uma oportunidade e uma vantagem, contudo às vezes 

transforma-se num constrangimento. 

A riqueza e heterogeneidade do património edificado, quando não olhado 

estrategicamente, pode limitar a nossa ação pois atualmente (desde há alguns anos) a sua 

rentabilidade está limitada e a necessidade de intervenção por reabilitação e conservação pode 

pôr em causa o equilíbrio e a sustentabilidade da Instituição, foi por isso que se decidiu pela 

alienação de uma parte desse mesmo património. 

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

executadas em função do objetivo da sustentabilidade. 

Em 2020 conclui-se o restauro da Capela dos Terceiros Seculares da Ordem Terceira de S. 

Francisco, vulgo Capela Dourada de Santarém anexa à denominada Igreja do Convento de Nossa 

Senhora de Jesus do Sítio, mais conhecida por Igreja de Jesus Cristo. 

Os trabalhos de restauro foram iniciados no dia 8 de Junho 2019 e decorreram 

sensivelmente, até final de Novembro de 2020. 

O concurso público surge da candidatura que a Santa Casa da Misericórdia formalizou 

com o Fundo Rainha Dona Leonor para o seu restauro, um projeto avaliado em cerca de 

150.000€. Os trabalhos a executar na Capela incidem, particularmente, nas áreas da pintura, talha 

dourada e escultura.  

Apresentamos algumas fotografias do restauro da Capela Dourada de Santarém. 

ANTES 

Fotos 21 – Obras de remodelação da “Capela Dourada” 
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DEPOIS 

Foto 22 – “Capela Dourada” após remodelação 

 
 
 

4.3.8. Serviços Comuns 

4.3.8.1. Lavandaria 

 

No ano de 2020 higienizaram-se 135.703 Kg de roupa, menos 16.777 Kg que no ano de 

2019, o que parece ser contraditório face ao cenário de pandemia que vivemos durante 2020.  

Mas esta redução deve-se ao encerramento do Centro de Dia e Creche /Pré-escolar 

durante 3 meses, e aquando do surto na ERPI-São Domingos contratámos uma empresa externa 

para higienizar as roupas dos utentes infetados, de forma a eliminar as contaminações cruzadas 

na lavandaria da Instituição. 
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Houve uma grande necessidade de articulação com o serviço de transportes pois a 

deslocalização de serviços obriga ao transporte de roupa suja e lavada diariamente para os 

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

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

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

lavandaria que apesar de esta possuir uma estrutura física que precisa de obras de conservação, 

mas sobretudo os equipamentos precisam de renovação, ainda não planeada. 

 
4.3.8.2. Nutrição e Alimentação 

 

No ano de 2020 estiveram afetos ao SNA: 1 Nutricionista, 11 assistentes operacionais: 2 

cozinheiras e os restantes ajudantes de cozinha. Também foi contratado 1 trabalhador para 

substituição no período de férias, entre março e setembro de 2020. Durante o confinamento de 

2020 a responsável pelo serviço realizou teletrabalho estando ausente fisicamente, levando a que 

algumas atividades não tivessem sido concretizadas.  

Decorreram na Instituição dois estágios curriculares na área da Nutrição. O estágio da 

licenciatura de Nutrição e Qualidade Alimentar, da Escola Superior Agrária de Santarém, com a 

duração de 1 semestre. E um da licenciatura de Dietética e Nutrição, do Instituto Politécnico de 

Leiria, com duração de 2 meses. Também decorreram dois estágios do IEFP de Santarém, do curso 

de Técnico de Cozinha/Pastelaria, com uma duração de 510horas. 

 

Alimentação Coletiva 

Para assegurar a adequação alimentar e nutricional das refeições servidas e a promoção 

de hábitos alimentares saudáveis, nos vários grupos da Misericórdia de Santarém foram 

elaboradas 52 ementas. Na elaboração das ementas seguiram-se os princípios de alimentação 

saudável e/ou de prescrições dietéticas especificas. No ano de 2020 foram confecionadas no 

Serviço de Nutrição e alimentação 300. 204 Refeições de almoço e jantar.  

O gráfico nº 40 demonstra a diferença entre o número de refeições servidas no ano de 

2018, 2019 e 2020. Ao comparar o número total de refeições produzidas no ano de 2020 com as 

do ano de 2019 verifica-se uma redução de 5,7%. Esta deveu-se ao encerramento do Centro de 
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Dia, Pré-escolar e Creche “Os Amiguinhos”, e redução das refeições a utentes do Serviço de Apoio 

Domiciliário e a outras respostas sociais da Instituição.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50 – Nº total de refeições produzidas pelo SNA, em 2018, 2019 e 2020. 

A Misericórdia de Santarém forneceu 923 refeições por catering para outras entidades 

(FARPA, GNR, PSP, Estabelecimentos Prisionais – Tribunal de Santarém). Ao comparar com os 

valores fornecidos em 2019 verifica-se um decréscimo no fornecimento de 30,5%, devido à 

suspensão do fornecimento de refeições da FARPA nos períodos de confinamento.  

No gráfico nº 41 está representada a percentagem de refeições disponibilizadas por dieta.  

Nos últimos anos tem-se registado um aumento do número de refeições com Dieta Personalizada, 

sendo que em 2020 correspondeu a 4% de todas as dietas produzidas no Serviço.  

Este aumento está relacionado com a maior solicitação por parte dos trabalhadores de 

dieta específica (prescrita por médico) e também pelo aumento de utentes/clientes a 

necessitarem de adaptação da dieta à sua situação clínica. Estas dietas são um acréscimo 

significativo ao volume de trabalho do serviço, porque têm de ser confecionadas de forma 

individualizada.  
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Gráfico 51 – % de refeições por dieta 

 

O sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos (HACCP) é um sistema preventivo de 

controlo de segurança alimentar, que identifica os perigos específicos e as medidas preventivas 

para o seu controlo em todas as etapas de produção. De forma, a avaliar a implementação do 

sistema HACCP foram realizadas 2 auditorias internas nos serviços/respostas sociais.  

 

Registou-se uma redução de 15.4% das não conformidades da 1ª auditoria para a 2ª 

auditoria (consultar gráfico 42). No que se refere ao tratamento efetivo das não conformidades 

identificadas na 1ª auditoria verificou-se que 36% foram tratadas, mas algumas tornaram a surgir 

na 2ª auditoria.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52 – Não conformidades identificadas nas auditorias por serviço/resposta social. 
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No ano de 2020 devido a todo o contexto da pandemia por SARS-CoV-2 não foi realizada a 

ação de formação sobre “Boas Práticas: Higiene e Segurança Alimentar”, que estava planeada no 

cronograma da formação. Contudo, foram efetuadas sessões de sensibilização com os 

trabalhadores ao longo do ano. 

 

Nutrição Clínica 

No ano de 2020 foram realizadas num total 156 intervenções nutricionais personalizadas 

com os utentes/clientes dos vários serviços/respostas sociais da anciania e infância.  

Durante o ano não foi possível fazer uma avaliação global do estado nutricional dos 

utentes/clientes da anciania, devido a medidas preventivas adotadas pelos vários 

serviços/respostas socias para controlo da contaminação por sars-cov2.  

 

 Nutrição Comunitária 

No ano de 2020 devido à pandemia a intervenção ao nível da nutrição comunitária foi 

reduzida, foram divulgados 10 cartazes/informações referentes a hábitos alimentares saudáveis. E 

também foi realizada pela estagiária da licenciatura de Dietética e Nutrição uma ação de 

sensibilização com as crianças do Pré-escolar sobre “Alimentação Saudável”. 

  

 

Satisfação dos clientes/utentes/reclamações 

  No ano de 2020 não foram registadas reclamações sobre a qualidade dos alimentos 

servidos. Devido à pandemia, houve a reorganização dos serviços/respostas sociais, desta forma 

não foi aplicado o questionário de avaliação do grau de satisfação com as refeições 

 

 

 

A seguir apresentamos o resultado das atividades planeadas para a Nutrição e Alimentação em 

2020.
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Nutrição e Alimentação  

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários 

Recursos Custo 
Total 

Previsto 
Concretização Comentários 

Humanos Materiais 

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;  

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

Sem 
custo  

  
  

Objetivo  
não  

concluído 

No ano de 2020 o SNA 
não foi auditado em 
termos do sistema de 
gestão da qualidade.  

N
u

triçã
o

 e A
lim

en
ta

çã
o

 

O
E0

2 

Garantir o 
correto 
manuseamento 
dos 
equipamentos 
do serviço.  

Ação de 
sensibilização 

sobre a 
utilização dos 
equipamentos 

do serviço. 

Número de ações. 1 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

Nutricionista 
Técnico 

especialista 
nos 

equipamentos 
(UtilTejo) 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

 Sem 
custo 

 
Objetivo   
concluído 

  
  

80% dos trabalhadores 
do SNA participaram 
numa ação de 
sensibilização sobre a 
utilização da máquina de 
lavar louça.  

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. 

Empresa 
especializada 
na limpeza de 

hotes de 
cozinhas 

industriais. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800 
Euros 

  
Objetivo  

não  
concluído 

A limpeza geral da hote e 
condutas do serviço não 
foi realizada. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Indicadores Meta Destinatários 
Recursos Custo 

Total 
Previsto 

Concretização Comentários 

Humanos Materiais 

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

Reuniões de 
trabalho para 
reflexão sobre 

as não 
conformidades 

identificadas 
pela Pretrab. 

Realização de 
reuniões. Nº de não 

conformidades 
identificadas. 

Realizar 2 
reuniões. 80% 

das não 
conformidades 

resolvidas 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

Nutricionista;  

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

Sem 
custo  

  
Objetivo  

parcialmente 
concluído 

  

No 11 de março de 2020 
foi realizada uma reunião 
de serviço onde foram 
debatidas a não 
conformidade 
identificadas na auditoria 
da Pretrab, conseguindo 
resolver 83% das não 
conformidades 
identificadas. Com a 
mudança de empresa de 
SST o SNA foi submetido 
a nova auditoria, onde 
foram propostas 
melhorias em termos de 
instalações, mas ainda 
não foram analisadas 
internamente.  

O
E0

3 

Envolver os 
fornecedores na 
participação de 
atividades 
institucionais. 

Envio de 
convites para os 

fornecedores. 
Evento de 

agradecimento 
para os 

parceiros. 

Número de convites 
enviados/número de 

doadores. Reunião com 
os 

fornecedores/parceiros. 

Pelo menos 50% 
dos parceiros 

efetuaram 
doação. 1 

Reunião anual. 

 
 
 
 
Fornecedores 
 
 
 
 
 

Nutricionista; 
Diretor técnico 

dos Serviços 
Administrativos 
e Financeiros. 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

10 
Euros 

  
  

Objetivo  
não  

concluído 

Devido à pandemia por 
SARS-CoV 2 não foram 
realizadas atividades 
institucionais. 
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 (Continuação da tabela anterior) 

 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Indicadores Meta Destinatários 
Recursos Custo 

Total 
Previsto 

Concretização Comentários 

 Humanos Materiais 

O
E0

4 

Incentivar a 
utilização das 
caixas de ideias e 
sugestões. 

Mensalmente 
solicitar a uma 

resposta 
social/serviço, 
sugestões para 
a construção da 

ementa. 

Número de sugestões. 
Número de sugestões 

concretizadas. 
12 

Clientes/utentes, 
colaboradores. 

Nutricionista 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

 Sem 
custo 

  
  

Objetivo  
parcialmente 

concluído 
 
  

No ano de 2020 devido a 
constrangimentos com 
recursos humanos, por 
causa da pandemia, apenas 
foram concretizadas 8,3% 
das sugestões.  

Controlar o 
desperdício 
alimentar na SCMS 

Distribuição de 
sobras pelos 

trabalhadores 
com mais 

dificuldades 
económicas.  

Número de refeições 
distribuídas. 

Todos os 
trabalhadores 

da SCMS 
Trabalhadores 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

Sem 
custos  

 
 

Objetivo   
concluído 

 
  

No ano de 2020 foram 
distribuídas 957 refeições 
para os trabalhadores 
sinalizados. 

Venda das 
refeições que 

sobram ao 
almoço, no 

refeitório do 
pessoal, a custo 

reduzido 

Número de refeições 
vendidas 

Reduzir a 
quantidade de 
sobras diárias 

Trabalhadores 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

 Sem 
custos 

 
 

Objetivo   
concluído 

 
  
  

No ano de 2020 continuou-
se com a venda de refeições 
que sobraram no refeitório 
aos trabalhadores, 
perfazendo um total de 
2660,70€. 

O
E0

6 

Promover melhor 
comunicação 
entre os 
elementos do 
serviço. 

Reuniões 
mensais 

Número de reuniões.  

 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

Equipa do Serviço 
de Nutrição e 
Alimentação 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

Sala de 
formação; 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

 Sem 
custos 

  
Objetivo  

parcialmente 
concluído 

 
  

Foram efetuadas menos 
reuniões do que o planeado, 

devido às medidas 
preventivas estabelecidas 

para controlo da pandemia 
por sars-cov-2. Contudo, 

houve mais proximidade na 
transmissão das 

informações via WhatsApp. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Indicadores Meta Destinatários 
Recursos Custo 

Total 
Previsto 

Concretização Comentários 
Humanos Materiais 

O
E0

6 

Assegurar a 
participação dos 
trabalhadores na 
formação de 
HACCP 

Formação em 
Higiene e 
Segurança 
Alimentar 

Percentagem de 
participação. 

80% dos 
trabalhadores a 

participar 

Equipa do Serviço 
de Nutrição e 
Alimentação 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

Sala de 
formação; 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

 Sem 
custos 

   
Objetivo  

não  
concluído 

Devido às medidas 
preventivas estabelecidas 
não foi possível realizar a 
formação de 25 horas em 

"Boas Práticas em Higiene e 
Segurança Alimentar". 

O
E0

6 

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

Avaliação de 
desempenho 

Grau de desempenho. 
20% (nível 3 - 

Bom) 

Equipa do Serviço 
de Nutrição e 
Alimentação 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

Sala de 
formação; 

PC e 
material 

de 
desgaste 

rápido 

 Sem 
custos 

  
Objetivo  

parcialmente 
concluído 

 
  

O valor médio relativamente 
à avaliação global dos 

trabalhadores do SNA foi de 
2,45 (satisfatório). 

 O
E0

7 

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

Preparação, 
confeção e 

distribuição das 
refeições.  

Número de refeições 
produzidas. Número de 

reclamações. 

Ultrapassar 
2019 

Clientes/utentes, 
colaboradores, 

outras Instituições 
(recebem 
catering) 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

PC; 
material 

de 
desgaste 
rápido; 

 Sem 
custos 

  
Objetivo  

parcialmente 
concluído 

 
  

Não foi alcançado na 
totalidade porque houve 
desistências de 
fornecimento de refeições 

O
E0

7 

Avaliar a 
satisfação 
alimentar dos 
clientes/utentes e 
colaboradores. 

 
 

Aplicação do 
questionário de 

avaliação da 
satisfação 
alimentar 

 
 

Grau de satisfação. 
75% (satisfeitos 

e muito 
satisfeitos) 

Clientes/utentes, 
colaboradores, 

outras Instituições 
(recebem 
catering) 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

PC; 
material 

de 
desgaste 
rápido; 

 Sem 
custos 

  
Objetivo  

não  
concluído 

Devido à pandemia por sars-
cov 2 não foi realizado o 
questionário de satisfação. 
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(Continuação da tabela anterior) 

Objetivos 
Operacionais 

Atividades/ 
Investimentos 

Indicadores Meta Destinatários 
Recursos Custo 

Total 
Previsto 

Concretização Comentários 
Humanos Materiais 

O
E0

8 Garantir a 
concretização das 
ementas. 

Registo de 
informações por 
turno. Controlo 
de registo. 

Registo de alterações 
do serviço programado 

Pelo menos 80% 
das ementas 
programadas 

Equipa do Serviço 
de Nutrição e 
Alimentação 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

Livro, PC; 
material 

de 
desgaste 
rápido; 

  
Objetivo  

concluído 

Durante o ano de 2020 
foram efetuadas 50 
alterações de ementa, 
devido a doações, gestão de 
produtos alimentares e 
sobras, falhas no 
fornecimento dos produtos.  

O
E0

8 

Assegurar a 
qualidade higieno-

sanitária da 
alimentação 

fornecida 

Aquisição de 
caixas térmicas 
leves de 
transporte de 
refeições 

Número de caixas 
compradas 

2 
Lar de Infância e 

Juventude/CAT - 1 
º PASSO 

    300 
Objetivo  

concluído  
Foram adquiridas 2 caixas 

Aquisição de 
caixas térmicas 
de transporte 
de refeições 

Número de caixas 
compradas 

2 
Creche/Pré-

escolar 
    4000 

  
 Objetivo  

não  
concluído 

Não foram adquiridos os 
materiais.  

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

Realização de auditorias 
internas. Tratamento 

das não conformidades. 

2 Auditorias; 
   50%das NC 

tratadas 

Equipa do Serviço 
de Nutrição e 
Alimentação. 
Equipas dos 

outros 
serviços/respostas 

sociais 

Nutricionista 

PC; 
material 

de 
desgaste 
rápido; 

  
Objetivo  

concluído 
  

Foram realizadas duas 
auditorias, uma em 
fevereiro de 2020 e outra 
em janeiro de 2021. A 
útlima foi alterada de 
novembro de 2020 para 
janeiro de 2021 devido à 
ausência da nutricionista 
por doença natural. 

O
E1

0 

Fornecer as 
refeições 
requisitadas pela 
FARPA e PSP 

Serviço de 
catering 

Número de refeições 
solicitadas x Número de 

refeições 
disponibilizadas 

Fornecer 100% 
das refeições 

solicitadas 
FARPA e PSP 

Equipa do 
Serviço de 
Nutrição e 

Alimentação 

PC; 
material 

de 
desgaste 
rápido; 

  
Objetivo  

concluído 
  

Foram fornecidas 923 
refeições às várias 
entidades.  
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Nutrição e Alimentação – Área Saúde 
 

Objetivos Operacionais 
Atividades/ 

Investimentos 
Indicadores Meta Destinatários 

Custo 
Total 

Previsto 
Responsável Resultado Concretização Comentários 

  

Comemoração do Dia 
Mundial da 
Alimentação 

Semana da 
Alimentação: 

Sessões de 
sensibilização. 
Distribuição de 

folhetos. Rastreio 
nutricional. 
Ateliers de 

alimentação. 
Realizar noticia 
para o boletim.  

Número de 
ações 

realizadas. 
Registo de 

presenças no 
Rastreio. 

5 

Clientes/utentes 
das diferentes 

respostas sociais 
e serviços.  

 Sem 
custos 

Nutricionista 0% 

   

 Objetivo  
não  

concluído 

A nutricionista esteve ausente do serviço. Foi divulgado na 
página do facebook o vídeo de sensibilização que alerta para os 
sinais de MALNUTRIÇÃO e os cuidados nutricionais atempados. 
Também divulgada informação pelos vários serviços/respostas 
sociais da anciania.  

  

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

Recolher e 
interpretar dados 
clínicos, analíticos, 
antropométricos e 

alimentares 

Número de 
clientes/utent
es x número 

de 
clientes/utent

es com 
malnutrição 

60% dos 
clientes/
utentes 

sem 
malnutri

ção 

Clientes/utentes 
 Sem 

custos 
Nutricionista 0% 

  Objetivo  
não  

concluído 
  
 

Não foi possível fazer a avaliação de todos os utentes da 
anciania. Foram feitas avaliações individualizadas.  

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

Avaliação do 
estado nutricional. 
Monitorização da 

ingestão alimentar. 

Registo de 
personalização
/alteração de 

dietas 

  Clientes/utentes 
Sem 

custos  
Nutricionista 100% 

Objetivo  
concluído 

 Foram realizadas avaliações do estado nutricional a todos os 
utentes/clientes. 

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

Ensino de alta de 
Dietética e 
Nutrição 

Registo do 
número de 
ensinos de 

alta; x número 
de solicitações 

  Clientes/utentes 
Sem 

custos  
Nutricionista 0% 

  Objetivo  
não  

concluído 

  

Devido à pandemia por sars-cov-2 tentou-se restringir os 
contatos com elementos externos à instituição.  
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4.3.8.3. Transportes 

 

O serviço de Transportes veio melhorar significativamente a qualidade do serviço prestado aos 

nossos utentes. É neste serviço que também se faz sentir o aumento do envelhecimento da nossa 

população pois há um número de pedidos, cada vez maior para transporte no Centro de Dia e aumentou 

ainda mais a necessidade de nos deslocarmos a Tribunais e Hospitais fora do nosso Concelho. 

 Em 2020 com uma frota de 21 viaturas percorremos 102.004 km. Os meses onde se registaram 

mais Km foram: 

 Outubro com 10.775Kms; 

 Novembro com 15.142Kms; 

 Dezembro com 15.029Kms; 

Estes 3 meses correspondem ao período do surto na ERPI-São Domingos – de 16 Outubro a 10 de 

Dezembro, onde todos os esforços foram concentrados para que nada faltasse na Resposta Social, e os 

transportes foram essenciais para a gestão dos trabalhadores e da equipa de “reforço”, transporte de 

refeições e EPI´s necessários para o bom funcionamento da Resposta Social. 

 

4.3.9. Departamento de Serviços Administrativos e Financeiros 
 

O Departamento de Serviços Administrativos e Financeiros tem responsabilidade em matérias 

relacionadas com Gestão Administrativa, Financeira, Fiscal, Expediente Geral e Aprovisionamento. 

No exercício económico de 2020 o quadro de pessoal deste Departamento era composto sete 

colaboradores, sendo 1 Diretor de Serviços, 1 Contabilista/TOC Principal, 1 Contabilista/TOC, 1 Técnico 

Administrativo Principal (Aprovisionamento) e 3 Assistentes Administrativos. 

 

4.3.10. Comentário às Contas 
 
Embora os Mapas de Encerramento de Contas, anexos ao presente Relatório, demonstrem o resultado das 

atividades desenvolvidas pela Misericórdia, durante o ano de 2020 e espelhem a sua evolução, referir-se-á, 

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

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

Colaboradores, ao Estado e aos Fornecedores atempadamente e dentro dos prazos estabelecidos, e para 

melhor perceção da grandeza da sua atividade económica, apresentam-se de seguida alguns valores 

registados no ano de 2020: 
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Gastos de depreciação e de amortização 135.957,58€ 

Gastos com pessoal 3.547.482,47€ 

Gastos totais 5.310.146,10€ 

Prestações de serviços (mensalidades de utentes) 1.529.282,99€ 

Subsídios à exploração 2.739.484,96€ 

Rendimentos totais 5.041.483,34€ 

 
 

4.3.11. Proposta de Aplicação dos Resultados 

 

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

montante de 268.662,76€, se mantenha afeto à conta de Resultados transitados. 

 

 

 

4.3.12. Acontecimentos subsequentes à data de Balanço em 

31/12/2020 

 

A Misericórdia de Santarém mandatou a Sociedade de Advogados – Maria João Alves e Maria Manuel 

Estrela, em sua representação, para instaurar uma ação judicial contra o Município de Santarém, 

reclamando dividas no montante global de 138.452,00€, montante relativo a exercícios económicos 

anteriores, que foi subdividido, devido à diferente natureza dos negócios, entre a instância civil e a 

administrativa, tendo sido instaurado o processo civil n.º 49716/17.OY/PRT. 

 

A Misericórdia de Santarém assinou um contrato de financiamento de 500.000,00€ através da linha de 

crédito para apoiar as Entidades da Economia Social, neste contexto socioeconómico extraordinário, 

desencadeado pela pandemia de COVID-19, promovido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social (IGFSS), em parceria com a SPGM, o Sistema de Garantia Mútua e o Sistema Bancário. 

 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos 

suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 
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4.4. Considerações Finais  

 
A pandemia de Covid-19 provocou a mais grave depressão dos últimos cem anos, e resultou em 

enormes danos na saúde das pessoas e nos empregos, através das alterações das formas e métodos de 

trabalho, tais como o funcionamento “em espelho”, o regime de teletrabalho e a distribuição de 

funcionários de Respostas Sociais encerradas para as restantes, assim como a organização das escalas de 

serviço, reconfiguração de espaços, circuitos e horários, mas provocou também alterações nos modos de 

vida das pessoas, através do confinamento, da aplicação das regras de higiene e do distanciamento social.  

 

Os esforços feitos pelo Governo para conter a rápida disseminação da pandemia, assegurar a resposta 

dos serviços de saúde e proteger vidas foram necessários, mas levaram ao encerramento da atividade de 

diversas Respostas Sociais (Creche, Pré-escolar e Centro de Dia) e da limitação da capacidade das ERPI’s, e 

isso acabou por resultar numa redução substancial de rendimentos provenientes das prestações das 

famílias e dos utentes. 

 

O acréscimo substancial de gastos em equipamentos de proteção individual não foi de formas alguma 

compensado pela diminuição de gastos fixos e variáveis não acompanhou de forma equilibrada a redução 

dos rendimentos resultantes das atividades das Respostas Sociais. 

 

A perspetiva para o ano 2021 é que na segunda metade do ano a população esteja vacinada na 

proporção necessária para que haja imunidade de grupo para que se volte à normalidade possível, e assim 

sendo, seja possível recuperar parte da atividade suspensa pelas medidas implementadas pelo Governo, 

mas também acentuar as medidas corretivas do financiamento das famílias implementadas no final do ano 

de 2020 nas Respostas da Infância (Creche e Pré-escolar) e alarga-las às diferentes Respostas da Família, 

Comunidade e Anciania, para que haja um caminho para a sustentabilidade das Respostas Sociais no médio 

prazo. 

 

 

 

Santarém, 25 de Maio de 2021                                                                       O Provedor, 

 

 




