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Introdução
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca elaborou o seu Plano de Atividades e Orçamento para 2020
sistematizando as diversas propostas de ação definidas para concretizar os objetivos estratégicos e para responder
às necessidades da Instituição no seu todo e, de igual modo, promover a satisfação de necessidades das diferentes
partes interessadas (utentes, colaboradores e irmãos).
As atividades apresentadas foram definidas, tendo em conta a Missão, a Visão e Políticas desta Instituição, as
orientações estratégicas em curso e, ainda, os resultados das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2019.
Face à atual situação socioeconómica e ao desenvolvimento das atividades planeadas para 2019, pretende-se para
2020 a otimização dos serviços prestados pela Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, a racionalização dos
recursos existentes, nomeadamente dos recursos humanos e financeiros, promover a dinamização de atividades de
angariação de fundos e a criação de formas diversificadas das fontes de financiamento, ações estas geradoras dos
recursos indispensáveis ao funcionamento e à continuidade sustentável da Instituição.
As linhas de ação para 2020 regem-se por critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência
de uma Instituição sustentável, como referido anteriormente, e com o objetivo de melhorar o desempenho dos
serviços prestados por esta Misericórdia, no cumprimento da sua Missão e atribuições. Prioriza-se, assim, a redução
das despesas ao nível da estrutura e do funcionamento, a melhoria da qualidade dos serviços prestados e também
o reforço da imagem da instituição.
A duração das atividades a concretizar em todas as Respostas Sociais/Setores, os objetivos e metas a atingir, as
estratégias a executar, as metodologias selecionadas e os meios a utilizar serão expostos ao longo deste
documento.

Enquadramento Institucional
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca viu o seu nascimento a 15 de agosto de 1683, imbuída pela doutrina da
Rainha Dona Leonor.
Sempre voltada para a satisfação das necessidades da Comunidade, foi com muitos esforços que a Misericórdia de
Tarouca conseguiu, em Agosto de 1958, colocar em funcionamento o tão desejado Hospital, para dar resposta a
situações de saúde emergentes, começando aqui as grandes obras da Misericórdia.
Desde essa data que a Misericórdia de Tarouca não parou de crescer no sentido de acompanhar as necessidades
da população do concelho de Tarouca, que gradualmente também vão aumentando e diversificando, e obrigam a
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uma adaptação dos serviços prestados para garantir uma boa resposta a todos os níveis, tendo sempre presentes
os seus princípios orientadores que assentam nas Catorze Obras de Misericórdia.
A abertura do Lar de Idosos, em Novembro de 1986, marcou o propulsar da atividade de Assistência ao Idoso
iniciando-se assim o apoio no âmbito da Solidariedade Social.
Hoje, além da assistência ao Idoso, esta Misericórdia assume-se como uma principal referência na área social do
concelho pela diversidade de serviços disponíveis à sua Comunidade bem como pela sua dimensão organizacional
que já contempla as áreas da educação, da saúde, da deficiência e da reabilitação tendo ainda alargado o leque de
apoios sociais à sua Comunidade.

Resumo Cronológico
1986 - Inauguração do Lar de Idosos e abertura do Centro de Dia;
1990 - Criação do Serviço de Apoio Domiciliário; Início das obras de construção do novo Lar de Idosos; Abertura da
Creche Nova Esperança
1993 - Abertura do Jardim de Infância; inauguração das novas instalações do Lar de Idosos;
1996 – Abertura do Centro de Atividades de Tempos Livres
2005 – Inauguração da Unidade de Cuidados Continuados de Saúde (edifício do Antigo Hospital); abertura da Clínica
de Fisioterapia e Reabilitação; Abertura do Lar Residencial para Deficientes
2006 - Experiência piloto do Serviço de Teleassistência para os Serviços de Apoio Domiciliário e Centro de Dia
2007 – Início de atividade da Equipa Multidisciplinar do RSI “Um sorriso para a Vida”
2011 - – Inauguração das novas instalações da Creche Nova Esperança “Casinha de Chocolate”
2012 – Início de atividade da Cantina Social
2016 – Abertura do Centro de Atividades Ocupacionais
2016 – RLIS/SAAS.

Respostas e Áreas de Atuação
Educação

Terceira Idade
Saúde
Deficiência
Social

Creche “Nova Esperança – A Casinha de Chocolate”
Jardim de Infância “Magia de Crescer”
Centro de Atividades de Tempos Livres “Aqui sou feliz”
Estrutura Residencial Para Idosos “Lar Nossa Sra. Do Socorro”
Serviço de Apoio Domiciliário
Centro de Dia
Serviço de Teleassistência
Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Convalescença “Nossa Senhora
da Conceição”
Clinica de Fisioterapia e Reabilitação
Lar Residencial para Deficientes
Centro de Atividades Ocupacionais
Cantina Social
Equipa de Rendimento Social de Inserção
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Banco de Ajudas Técnicas
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Quinta do Candaínho
Parque Sénior “ActivAr”
Capela da Misericórdia
Espólio A. de Almeida Fernandes (Centro de Estudos)
Sede
Provedoria
Serviços Administrativos e Recursos Humanos
Serviço de Contabilidade, Finanças e Património
Gabinete de Comunicação e Imagem
Serviço Religioso e Culto
Gabinete de Apoio Técnico e Qualidade
Banco Local de Voluntariado de Tarouca
Serviço de Voluntariado da Misericórdia de Tarouca

De acordo com os Estatutos desta Irmandade, todos os Órgãos Sociais desempenham as suas funções em regime
de voluntariado sendo notório o seu empenho, a sua dedicação, a sua determinação refletidos no seudar o melhor
contributo para que a Instituição continue a ser uma referência na Comunidade em que se insere e a prestar serviços
de qualidade.
Considerando a gestão organizacional pretendida por este Executivo, continua a manter-se a atribuição de pelouros
aos vários elementos da Mesa Administrativa, que garantem um maior acompanhamento das Respostas
Sociais/Serviços que integram a Instituição e assim, permitem obter uma melhor capacidade de respostas às
necessidades sentidas e/ou identificadas.

Organização
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Visão, Missão e Valores
Visão
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca visa ser uma Instituição de referência pela prestação de cuidados
humanizados e diferenciados.
Esta Misericórdia centra o desenvolvimento das suas obras na humanização e proximidade dos seus serviços e no
desenvolvimento de respostas sociais emergentes, procurando satisfazer as necessidades da pessoa no seu todo
de forma idiossincrática e da comunidade em que se insere.

Missão
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca é uma associação de fiéis, constituída na ordem jurídica canónica que
exerce a sua atividade, no âmbito da educação, da saúde e do apoio assistencial, no concelho de Tarouca e
concelhos limítrofes, com o objetivo de praticar a solidariedade social, tendo sempre como pilar da sua atuação as
Obras de Misericórdia e os seus princípios fundacionais.
Valores
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, como Instituição de Irmandade, norteia toda a sua atividade seguindo os
valores da:
Solidariedade e Valores Cristãos; conforme emanado nos princípios fundacionais da Instituição
Equidade e Justiça; promovendo a igualdade de tratamento, independentemente de questões como género,
religião, raça entre outros.
Confiança e Honestidade; promovendo um relacionamento rigoroso e transparente com todos os interlocutores,
consolidando a credibilidade institucional.
Responsabilidade Social; através da adoção de posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar
do público interno e externo.
Ética Profissional e Rigor; pela consciencialização dos dirigentes e colaboradores dos valores éticos e
deontológicos que enquadram o exercício da atividade dos diferentes grupos profissionais, de modo a cuidar com
respeito, dignidade e especificidade.
Dignidade, Humanização e Família, garantindo o respeito pela dignidade humana, nomeadamente, ao direito dos
Utentes, à privacidade, preservação da identidade e participação na vida institucional e promovendo a participação
da família, como elemento determinante da relação humanizada e na definição e desenvolvimento do Plano
Individual.
Melhoria contínua e Preservação Ambiental, garantindo níveis de qualidade que assegurem os melhores
resultados quer nos serviços prestados quer em termos individuais e ambientais.
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Política de Qualidade
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos,
que intervém em várias árias de âmbito social no concelho em que se insere e que, atentando à sua dimensão
assistencial, desenvolve a sua atividade exercendo uma política de qualidade centrada em:


Promover a satisfação contínua, o bem-estar biopsicossocial e espiritual dos utentes através da prestação
de cuidados individualizados;



Promover o desenvolvimento da melhoria contínua de qualidade na prestação dos serviços em todas as
suas etapas;



Promover a humanização e proximidade dos serviços, a solidariedade social, bem como uma cultura de
responsabilização;



Garantir uma prestação de serviços qualificada e sustentável ao encontro das necessidades e expectativas
dos utentes, famílias e significativos, colaboradores, parceiros, bem como da comunidade em geral;



Promover o estabelecimento de parcerias com entidades locais, de caráter privado e social, de forma a
prestar serviços sociais e comunitários;



Otimizar os recursos existentes quer no que concerne aos recursos humanos e físicos quer também aos
financeiros, visando uma gestão de sustentabilidade;



Promover melhorias nos equipamentos adequando-os e melhorando-os para as atividades aí
desenvolvidas;



Assegurar o cumprimento da legislação em vigor e outros referenciais aplicáveis;



Fomentar o envolvimento e comprometimento por parte dos colaboradores com a cultura da qualidade e
boas práticas, como pilares da nossa política da qualidade, incrementando responsabilidades e
competências, com vista à sua satisfação profissional;



Promover a valorização dos colaboradores através da formação contínua e especialização dos
colaboradores, da qualificação, sensibilização e de estratégias de motivação;



Gerir o Sistema de Gestão da Qualidade de forma dinâmica, com eficiência e eficácia em sintonia com as
necessidades e expectativas dos Utentes, suas famílias e significativos;



Aprimorar os fluxos de comunicação, quer seja a nível interno, quer seja com a comunidade, parceiros,
famílias e significativos;



Reforçar a proteção e a inclusão social e familiar dos nossos Utentes;



Promover a preservação ambiental através da implementação de boas práticas e ações de sensibilização.
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Órgãos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Eduardo Costa Almeida
1º Secretário: Luísa Maria de Sousa Teixeira Ramos
2.º Secretário: Rui Manuel Ribeiro de Oliveira
Substitutos:
Balduíno do Carmo Fonseca
Licínio Pereira da Costa
Virgílio Dias dos Santos

Mesa Administrativa
Provedor: Rui Fernando Guedes Raimundo
Vice-Provedor: Duarte João Reis Morais
Secretário: Domingos Almeida Pereira Vingadas
Tesoureiro: Adelaide Margarida Lopes Guedes de Melo
Mesários:
Carla Paula da Silva Cardoso
António Lucas Cardoso Pereira
Tarcísio do Carmo Pereira Pinto
Suplentes:
Vasco Manuel Guedes Teixeira
Maria Paula Martins Amorim
Diorino Conceição Lopes Cardoso
Conselho Fiscal
Presidente: Fernando Manuel Pinto
Vogais: Carla Maria Cardoso da Fonseca Lobo
José Augusto dos Santos Teixeira
Suplentes:
António Sorrilha Ferreira
António Ribeiro de Almeida
José dos Santos Monteiro
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3. Posicionamento Estratégico
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade, desde Dezembro
de 2018, que veio proporcionar o desenvolvimento de competências no que toca à gestão por processos, por
objetivos, à gestão de controlo e monitorização dos serviços, à implementação e uniformização de procedimentos
organizacionais, à conceção e consolidação de boas práticas tendo em vista a melhoria contínua, por forma a servir
melhor aqueles a quem dedica o seu quotidiano.
A Certificação pela norma da qualidade, a NP ISO 9001:2015, que é uma norma internacional e reconhecida, veio
trazer vantagens não só à Misericórdia como à sua comunidade, dado que foi a primeira Instituição de âmbito Social
a ver os seus serviços certificados no Concelho, pese embora o âmbito da certificação se aplique apenas aos
Serviços Transversais e às Respostas Sociais de Creche e Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).
Este trabalho interno é realizado numa lógica de acompanhamento/aconselhamento para o caminho de uma gestão
sólida, de despertar conceitos e práticas inovadoras, pela estrutura hierárquica, pela definição clara do perfil de cada
categoria profissional, do cumprimento da legislação em vigor nas diferentes vertentes.
É neste sentido que, ao longo do ano de 2020, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende desenvolver as
suas atividades seguindo como instrumentos de orientação os eixos estratégicos que de seguida se apresentam.
EIXOS ESTRATÉGICOS
1. Gestão da Qualidade
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca vê a certificação como um fim desejado que já se reflete na evolução da
melhoria dos serviços, pois pretende ser uma Instituição de referência num território cada vez mais abrangente,
demonstrando os fins para os quais aplica os seus recursos bem como os apoios da comunidade, que nas pequenas
ou grandes doses de solidariedade, vão reconhecendo o trabalho árduo que é feito nesta Misericórdia. A certificação
permitiu reconhecer a qualidade dos serviços, por organismos certificadores, independentes, que certificaram o
cumprimento da legislação em vigor bem como a qualidade dos serviços. Também internamente, os resultados
deste processo já são visíveis, uma vez que toda a equipa de profissionais segue as mesmas diretrizes, numa gestão
uniformizada, devidamente planeada, estruturada e focada nos seus processos e objetivos.
2. Recursos Humanos
A Gestão de Pessoas passa por criar, manter e desenvolver a qualificação e motivação dos colaboradores a fim de
alcançarem os objetivos organizacionais da Misericórdia já que estes constituem os instrumentos para promoverem
a eficiência e eficácia dos serviços prestados.
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A Misericórdia está em processo de implementação da Avaliação de Desempenho dos profissionais, assente numa
política de gestão de pessoas que visa o acompanhamento e monitorização desde o recrutamento, seleção e
admissão do colaborador (incluindo estagiários e voluntários), à gestão da formação bem como desenvolvimento do
espírito de equipa. A adoção do Manual de Acolhimento do Colaborador e do Manual de Funções veio revelar-se
uma ferramenta imprescindível no processo de Gestão de Recursos Humanos e que assim vêm reforçar a cultura
organizacional que distingue a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca de qualquer outra Instituição, definindo os
modos de atuação dos seus colaboradores, garantindo a coerência na intervenção e procurando elevar os seus
níveis de motivação e empenho cujos resultados já se encontram visíveis.
A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende ainda, continuar a promover estratégias de desenvolvimento
egestão de competências, nomeadamente, através da formação interna e externa a todos os colaboradores e a
promoção da polivalência (apostando não só na formação específica em vários sectores mas também na
diversificação de experiências), bem como a promover estratégias de sensibilização para o desenvolvimento do
serviço de voluntariado procurando garantir desta forma uma gestão equilibrada e sustentável do seu potencial
humano, já que este constituiu um peso considerável a nível económico.
3. Recursos Materiais, Equipamentos e Infraestruturas
Os recursos materiais, equipamentos e infraestruturas, são outro eixo, onde a Instituição continua a apostar tendo
em vista a melhoria das suas infraestruturas, não para alargamento das respostas mas com o objetivo de melhorar
as instalações existentes quer no que concerne à capacidade quer à sua própria funcionalidade. Esta aposta visa
ainda, a melhoria das condições de segurança e conforto dos utentes e colaboradores bem como a modernidade
das mesmas por forma a acompanhar as tendências e promover a competitividade. Aqui, pretende-se também reunir
todas as condições para o cumprimento dos normativos legais em vigor aplicáveis aos vários serviços/setores. É
neste sentido que se pretende levar a efeito dois grandes projetos: a criação de um novo espaço para o pré-escolar
e CATL, que passa pelo aproveitamento dos fundos do edifício da Creche e, a restauração da Casa da Avenida,
onde se encontra o “Espólio do Doutor A. De Almeida Fernandes”. No entanto, ambos os projetos, só poderão tornarse exequíveis caso sejam conseguidos apoios de financiamento, pelo que, estão referidos no PAO de 2019, voltase a evidenciar neste Plano para 2020.
Ao nível dos materiais e equipamentos verifica-se a necessidade da aquisição de alguns equipamentos essenciais
ao bom funcionamento dos serviços, destacando-se aqui a necessidade de remodelar o espaço afeto ao Serviço de
Apoio Domiciliário, pequenas obras de beneficiação ao Serviço de Aprovisionamento e a aquisição de um gerador
para apoiar o edifício Sede, em situações de emergência por falha da energia. Também todo o edifício da Resposta
Social ERPI deve ser devidamente cuidado atentando à eficiência energética bem como às condições de
conservação/manutenção e funcionalidades do mesmo, condições estas que também se aplicam ao edifício que
integra a UCCI e Lar Residencial.
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4. Sustentabilidade e Inovação
No que respeita à sustentabilidade e inovação a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende continuar a
apostar em atividades inovadoras, nomeadamente através da sua diversificação e de novos métodos de trabalho,
que reforcem a coesão, os níveis de satisfação e a sustentabilidade financeira e ambiental, são uma combinação
desejável nesta Instituição, que visam uma resposta adequada às necessidades atuais e futuras, bem como aos
desafios que atualmente lhes são colocados.
Desenvolver novos métodos de participação e envolvimento dos utentes, parceiros, voluntários, entidades
financiadoras e comunidade em geral é uma das estratégias em que esta Misericórdia aposta para promover a
melhoria contínua na prestação dos serviços, nos resultados desejáveis e na melhoria de qualidade de vida dos
utentes. Para o efeito, serão consideradas atividades no âmbito da formação, pesquisa e do marketing institucional
e ainda a procura de novas parcerias para responder às necessidades existentes, aumentar a capacidade de
resposta da Instituição e promover a inovação. Como tal, as parcerias constituem uma estratégia fundamental da
ação organizacional, pelo que estão definidas atividades que envolvem a manutenção das parcerias já existentes e
criação de outras novas parcerias, gerar um maior envolvimento com os parceiros operacionais e aprofundar a
relação com os parceiros estratégicos e de investimento, pelo que anualmente será realizada a avaliação da
satisfação de todos os parceiros.
5. Imagem e Comunicação
Nos últimos anos, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem vindo a desenvolver diversos esforços no sentido
de estreitar e aperfeiçoar os canais de comunicação internos e externos.
A nível interno, consideramos imprescindível a prossecução de uma estratégia de comunicação como instrumento
facilitador da promoção do trabalho em equipa, da responsabilização individual, do espírito de iniciativa e da
confiança por forma a otimizar os níveis de participação tendo-se para tal, implementado o Plano de Comunicação
Organizacional.
A nível externo é fundamental desenvolver uma comunicação assertiva que continue a promover a imagem da
Instituição, refletindo de forma transparente os seus valores, compromissos e objetivos Institucionais.
Pretende-se ainda continuar a privilegiar a atualização da página oficial, das redes sociais, a elaboração de artigos
em jornais locais, do Boletim informativo, com o intuito de dinamizar todos os canais de comunicação da Instituição,
com a comunidade, com o utente e significativos, com as entidades externas e inclusive, dentro da própria
Instituição.
Neste eixo, estão previstas algumas ações que visam promover a divulgação dos serviços prestados e bem assim,
promover a Instituição no seu todo.

____________________________________________________________________________________

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
Plano de Atividades e Orçamento 2020

DOC03.PG01
Revisão
Data:03/11/2016
Página 11 de 48

IRMANDADE
Nos últimos anos, um dos nossos grandes objetivos passou por promover o papel do Irmão e desenvolver
estratégias no sentido de os sensibilizar para a importância da sua participação ativa na vida da Irmandade.
Assim, potenciar o número de Irmãos, continua a ser um dos objetivos da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca,
nomeadamente através a admissão de Irmãos de faixas etárias mais jovens, pelo que serão desenvolvidas
estratégias que visem a concretização do mesmo, além das já concretizadas ao nível da informação e benefícios
concedidos e ações de reconhecimento como os postais de Boas Festas, Aniversário e outros convites.

SERVIÇOS
Setor da Educação
Este plano que se apresenta diz respeito ao Setor da Educação, que é composto por Creche, Jardim de Infância e
Centro de Atividades de Tempos Livres.
A Creche tem neste momento seis salas em funcionamento (2 Berçários + 2 Salas de Atividades de 1 ano + 2 Salas
de Atividades de 2 anos). O Jardim de Infância, pese embora tenha capacidade para 50 crianças (3 anos, 4 anos e
5 anos), tem protocolo celebrado com o Instituto da Segurança Social apenas para 30 crianças. De salientar que a
esta data o Jardim-de-Infância acolhe 45 crianças, verificando-se assim, a presença de 15 crianças extra acordo. O
CATL acolhe crianças desde o 1.º até ao 6.º ano. Esta Resposta Social possui capacidade para 20 crianças,
existindo protocolo celebrado com o ISS, apenas para 15 dessas crianças.
De salientar que ao longo dos anos as taxas de ocupação destas Respostas Sociais têm sido bastante positivas,
mantendo-se por isso a espectativa de manter esses valores.
Os recursos humanos envolvidos na execução das atividades planificadas serão: as professoras, as educadoras de
infância, as ajudantes de ação educativa e Auxiliares de Serviços Gerais, bem como outros colaboradores que
possuem responsabilidades transversais no universo da Instituição e ainda, elementos da comunidade como
voluntários e encarregados de educação.
No eixo inerente a Materiais, Equipamentos e Infraestruturas, salientamos aqui a necessidade e pretensão de
adquirir novos materiais/equipamentos de âmbito pedagógico e equipamento informático, tendo em vista o
enriquecimento das atividades a desenvolver nas três Respostas.
Ainda de referir que, neste setor, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende levar a efeito a sua ampliação
e remodelação de forma a reunir as condições, para a instalação do Pré-escolar e do CATL no edifício da Creche,
rentabilizando o espaço existente e que tem como objetivo capacitar estas Respostas Sociais com melhores
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condições infraestruturais ao nível da modernização, segurança, eficiência energética, rentabilização e
sustentabilidade de recursos promovendo de igual modo, a melhoria das condições de vida e bem-estar dos seus
utilizadores (utentes, colaboradores, parceiros, etc.) ao mesmo tempo que visa a melhoria das condições de trabalho
dos colaboradores, a sua rentabilização e capacitação. No entanto, esta atividade, só será possível, caso se veja
aprovada a candidatura, já em curso, ao Programa 2020 NUT III.
Acreditamos que estas melhorias introduzidas com este projeto para o Pré-escolar e CATL, apesar de assumirem
um peso muito significativo no orçamento, contribuirão futuramente para uma eficiente gestão de recursos e garantia
da sustentabilidade.

Setor do Idoso
No setor do Idoso, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca continua a disponibilizar três respostas sociais da área
sénior - Lar de Idosos Nsª Senhora do Socorro (ERPI); o Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário nos quais
se pretende assegurar um acompanhamento que privilegia estratégias facilitadoras de um processo de
envelhecimento ativo, através da estimulação cognitiva, física e social.
De salientar que, neste setor, quer a Resposta de Centro de Dia quer a Resposta de Serviço de Apoio Domiciliário
usufrui do serviço de Teleassistência com acompanhamento nas 24 horas.

Estrutura Residencial para Idosos
As atividades planificadas para a ERPI 2020 são delineadas numa perspetiva multi/interdisciplinar, de várias áreas
de intervenção.
Na continuidade do nosso trabalho e na sequência das várias avaliações de resultados e reflexões da equipa técnica,
concluímos que em 2020 temos como prioridade, proporcionar um serviço que vá ao encontro das necessidades e
expetativas das pessoas idosas e das suas famílias, numa perspetiva personalizada e de humanização.
Assumimos como objetivos principais da nossa intervenção social:
-

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

bio-psico-social;
-

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

pessoais;
-

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

independência, como membros de uma família e de uma comunidade
Ao longo do ano de 2020 serão implementadas, sempre que necessário, ações de carácter individual e/ou em grupo,
de informação e promoção do apoio ao acesso a direitos, bens e serviços e atividades que reforcem a capacidade
dos utentes se ajustarem a situações novas.
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Pretende-se que cada novo utente seja apoiado de forma a minimizar o impacto que a institucionalização implica e
apoiar a adaptação positiva ao novo contexto de vida. Para além disso, este momento pressupõe que seja
conhecida, o mais profundamente possível, a História de Vida pessoal e social do utente, dando feedback posterior
à restante equipa sobre os aspetos mais determinantes, possibilitando uma intervenção multidisciplinar, mas
focalizada nas características de cada pessoa idosa.
O Serviço de Fisioterapia desenvolvido na ERPI tem como o objetivo preservar, promover ou restaurar a capacidade
funcional proporcionando aos utentes o máximo de autonomia possível na realização de suas AVDs. Através de
uma abordagem que prioriza o vínculo, procura-se estabelecer a confiança necessária para a realização de
catividades em grupo e também tratamentos individuais.
A animação destinada a idosos deve ter como objetivo ajudar o idoso a encarar o seu envelhecimento como
processo natural, de forma positiva.
O Animador sociocultural interage as atividades dos incertas PI dos utentes, que tem como objetivos
 Proporcionar uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica com a participação e envolvimento do
idoso;
 Incrementar a ocupação adequada do tempo livre.
 Rentabilizar os serviços e recursos comunitários para melhorar a qualidade devida do idoso;
 Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso, aumentando a sua autoestima e
autoconfiança.
Ao longo do ano 2020 serão realizadas varias atividades do âmbito, conforme previsto no Plano de Atividades
Culturais.
Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia
Na resposta social de Centro de Dia, para o ano de 2020, definiram-se objetivos estratégicos e metas, numa
perspetiva de dar continuidade à qualidade, sustentabilidade e estabilidade dos serviços/Resposta Social de Centro
de Dia.
Neste sentido, o objetivo estratégico “Assegurar o cumprimento dos PI’s”, enquadrado no Eixo da Gestão da
Qualidade será de maior atenção uma vez que é neste âmbito que se verificam maiores dificuldades,
fundamentalmente na concretização dos registos de cuidados e serviços prestados.
No Serviço de Apoio Domiciliário, para o ano de 2020, definiram-se objetivos estratégicos e metas, numa perspetiva
de dar continuidade à qualidade, sustentabilidade e estabilidade dos serviços/Resposta Social de Apoio Domiciliário.
Neste sentido, os objetivos estratégicos “Assegurar o cumprimento dos PI’s” e “Aumentar a taxa de procura dos
serviços da Instituição”, enquadrados, respetivamente, nos Eixos da Gestão da Qualidade e “Sustentabilidade e
Inovação”, serão alvos de maior atenção, uma vez que é neles que se verificam maiores dificuldades de
concretização.
A realização dos registos de cuidados dependem exclusivamente de fatores internos e como tal existirão os meios
necessários para a concretização dos objetivos propostos, dependendo exclusivamente dos colaboradores. Já no
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que se refere á taxa de ocupação, esta depende não só de fatores internos, mas também de fatores externos, uma
vez que existem, no Concelho, mais Instituições que disponibilizam a mesma Resposta Social (SAD).

Setor da Deficiência
Lar Residencial
Esta resposta funciona desde 2005, com um Acordo celebrado entre a SCM Tarouca e o Centro Regional da
Segurança Social de Viseu para 9 utilizadores.
A população alvo desta RS é pessoas com deficiência e/ou incapacidades, com idade igual ou superior a 16 anos e
que, por razões de fragilidade social, económica e de saúde se encontram impedidos temporariamente ou
permanentemente de residir no seu meio familiar. Funciona 24 horas por dia, durante todo o ano sem interrupções.
Atualmente o Lar Residencial não dispõe de vagas sendo que dos 9 utilizadores 6 são do sexo feminino e 3 do sexo
masculino, variando as suas idades entre os 14 anos e os 60 anos de idade. As deficiências e/ou incapacidades são
heterogéneas o que implica uma intervenção cada vez mais individual e idiossincrática.
O seu plano de atividades diz respeito ao plano mensal de atividades de animação sociocultural que é elaborado
pelas animadoras afetas a esta resposta e posteriormente afixado no placard da entrada da mesma. Esta
necessidade impôs-se a partir da abertura de uma outra RS, o CAO em novembro de 2015, fazendo com que os
utentes só permanecessem no LR diariamente a partir das 18h e, dessa forma não existir um plano de atividades
semanal mas de fins-de-semana.
Para o ano 2020 será de todo importante refletir acerca da necessidade do aumento das instalações/vagas nesta
RS pois os pedidos de institucionalização na RS tem vindo a ser crescente. Para além deste motivo temo-nos
deparado com um outro que diz respeito à falta de condições de resposta para os 13 utentes que frequentam o CAO
e que poderão vir a necessitar de transitar para LR, preocupação essa já manifestada pelos pais/familiares em
reuniões formais na RS CAO.
A animação destinada a portadores de deficiência deve ter como objetivo ajudar a encarar a vida naturalmente.
O Animador sociocultural interage as atividades dos incertas PI dos utentes, que tem como objetivos
 Estimular a inter-relação, relacionamento e afetividade entre si.
 Melhorar a capacidade física, cognitiva e emocional
 Transmitir os seus sentimentos e emoções através do comportamento, da postura e do movimento;
 Proporcionar momentos de lazer.
Ao longo do ano 2020 serão realizadas varias atividades do âmbito, conforme previsto no PACulturais.
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Centro de Atividades Ocupacionais
O CAO é uma estrutura de apoio terapêutico, pedagógico, assistencial às pessoas com deficiência que não
possuem capacidade de execução de um trabalho de carácter produtivo e integração socioprofissional de jovens e
adultos com várias deficiências.
Esta Resposta desenvolve atividades de estimulação e manutenção dirigidas a utentes com capacidades
diminuídas no sentido de promover o seu bem-estar e qualidade de vida para além de também desenvolver
atividades ocupacionais que visam a aprendizagem e o desenvolvimento de competências habilitando os utentes
mediante as capacidades de cada um, a serem o mais autónomos e ativos possível, com vista a uma melhor
integração na sociedade.

Setor da Saúde
Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Convalescença
Inserida na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), a Unidade de Cuidados Continuados
Integrados de Convalescença da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca veio constituir como um novo modelo
organizacional criado pelos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde, tendo sido inaugurada
em 2005, como unidade pivô, pelo que atualmente, se depara com algumas situações e/ou necessidades que àquela
data não se verificavam ou não foram identificadas.
Esta Unidade destina-se a pessoas que estiveram internadas num hospital devido a uma situação de doença súbita
ou ao agravamento duma doença ou deficiência crónica, que já não precisam de cuidados hospitalares, mas
requeiram cuidados de saúde que, pela sua frequência, complexidade ou duração, não possam ser prestados no
domicílio, sendo que o internamento normal nesta Unidade é de 30 dias. Durante o internamento a Unidade assegura
cuidados médicos e enfermagem permanentes; exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e
radiológicos; prescrição e administração de medicamentos; cuidados de fisioterapia; apoio psicológico e social;
higiene, conforto e alimentação; convívio e lazer não acarretando qualquer comparticipação ao Utente.
A UCCI possui capacidade para 15 camas protocoladas, possuindo ainda 3 camas em regime privado. Esta Unidade
depende financeiramente do Ministério da Saúde e de outros subsistemas de saúde, conseguindo assim, através
de uma gestão eficaz de recursos, garantir a sustentabilidade da mesma.
Mantém-se ainda, como estratégia de sustentabilidade, a articulação contínua com as entidades referenciadoras
uma vez ter sido verificada a necessidade de melhorar os canais de referenciação a nível hospitalar e domiciliário
que permitam garantir uma taxa de ocupação acima dos 90% para o próximo ano e assim aumentar a receita.
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No edifício que integra a UCCI, poderá verificar-se a necessidade de introduzir algumas melhorias ao nível das
infraestruturas e equipamentos que certamente irão pesar a nível orçamental, mas que são importantes para garantir
o cumprimento dos normativos legais e as condições de qualidade e conforto desejadas.
No que respeita aos recursos humanos, não estão previstas alterações no mapa de pessoal caso se mantenham as
condições existentes, no entanto podem surgir algumas alterações a nível organizacional/funcional.
Para a concretização deste Plano de Atividades, a direção de enfermagem conta, uma vez mais, com confiança e
disponibilidade de todos os profissionais de enfermagem, e da equipa multidisciplinar desta unidade de saúde, traduzindo
desta forma a vontade, por nós expressa, em continuar a prestar cuidados de excelência. Certos de que só com o trabalho
e empenho de cada um conseguiremos a satisfação e o bem-estar de todos aqueles que nos procuram.
Os Planos de Atividades Anuais desta Unidade integram o PAO da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca e deve
ser um documento aberto com alguma capacidade de atualização. A construção do trabalho tem como principal
meta especificar as atividades que se pretendem realizar no decorrer do ano, com a intenção de proporcionar maior
qualidade de atendimento aos Utentes desta Unidade, destacando-se os seguintes objetivos:


Melhorar, de forma contínua, a qualidade na prestação de cuidados continuados de saúde.



Apoiar os familiares ou cuidadores informais, na qualificação dos cuidados a prestar aos utentes.



Articular e coordenar em rede, os cuidados prestados em diferentes sectores e níveis de diferenciação.



Avaliar integralmente as necessidades da pessoa em situação de dependência e definição periódica de
objetivos de funcionalidade e autonomia



Gerir e reduzir os gastos de material de consumo



Garantir e promover a manutenção dos equipamentos existentes



Promover e desenvolver atividades de formação interna



Promover ambiente relacional saudável entre a equipa multidisciplinar



Realizar avaliação de desempenho



Garantir uma Gestão de altas eficaz



Promover o trabalho desenvolvido pelo Grupo Coordenador Local, mantendo os níveis de mérito que lhe
tem sido concebido pela Equipa PPCIRA a nível regional e nacional.

A animação destinada a utentes em cuidados continuados deve ter como objetivo ajudar a reabilitação de cada
utente com motivação.
O Animador sociocultural interage as atividades dos incertas PI dos utentes, que tem como objetivos
 Promover a interação social e cultural
 Desenvolver a criatividade
 Desenvolver as capacidades cognitivas e a motricidade fina
 Promover valores sociais através do interesse pelos costumes tradicionais
Ao longo do ano 2020 serão realizadas varias atividades do âmbito, conforme previsto no PACulturais
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Unidade de Saúde – Medicina Física e Reabilitação
A Unidade de Saúde – Medicina Física e Reabilitação pretende assumir uma importância vital na comunidade de
forma a proporcionar tratamentos individualizados para aumento da funcionalidade e melhoria qualidade de vida dos
seus clientes. O seu desenvolvimento é crescente tem Laboratório de Análises Clinicas (áreas de diagnóstico),
especialidades clinicas (consultas de várias especialidades Fisiatria, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional), além
do serviço de fisioterapia, que assim contribuem para a sustentabilidade desta Unidade.
Os protocolos/convenções tem aumentado, atualmente são: multicare, medis, medicare, advancecare, bombeiros
voluntários de tarouca, RNA medical, ADM/IASFA.
A negociação com novos parceiros que garantam a promoção dos serviços quer ao nível da sua diversidade com a
introdução de novas especialidades quer através de celebração de novos acordos e protocolos que permitam que
os nossos serviços se tornem mais acessíveis e mais abrangentes à nossa Comunidade, continua a ser uma aposta
estratégica a seguir no próximo ano de 2020.

Setor Social
Assente na premissa de ajuda ao próximo e da prática socia, A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem vindo
a apoiar agregados familiares que se encontram a vivenciar situações de múltiplas fragilidades, através de diferentes
programas, e parceria. Em que se desenvolvem atividades nas seguintes áreas desenvolver atividades nas
seguintes áreas:
Cantina Social
Mantem-se ativo o nosso Protocolo com os serviços da Segurança Social de Viseu, que fornece diariamente 15
refeições protocoladas aos agregados familiares do concelho que o careçam.
Esta resposta social consiste no fornecimento de 1 refeição diária a indivíduos que se encontrem em situações de
grave carência social.
A regra de acesso a este tipo de apoio será gratuito, contudo a Instituição poderá cobrar até 1 Euro por refeição.
As mesmas são consumidas no domicílio.
A seleção das pessoas que possam ser abrangidos por esta resposta, passa por critérios pré-definidos.
Este tipo de resposta pressupõe um trabalho de articulação e colaboração entre os vários parceiros da Rede Social
do Concelho, que possam contribuir para a identificação e priorização das situações a atender.
É de salientar que esta Instituição tem vindo a assegurar refeições extra-protoculadas, uma vez que foram cortados
acordos pela Segurança Social e os beneficiários mantém os critérios para beneficiar da medida.
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POAPMC - Programa Operacional de Apoio às pessoas mais carenciadas
O Programa Operacional de Apoio às pessoas mais carenciadas, Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados foi
criado em 11 de Março de 2014, pela Comissão Europeia, em substituição do Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados.
Tem como principal objetivo a atenuação das formas mais graves de pobreza, através da prestação de assistência
não financeira às pessoas mais carenciada, da concessão de alimentos e/ou de assistência material de base e da
realização de atividades de inclusão social vocacionadas para a integração social de pessoas nessas condições.
Assim, em Novembro de 2019 foi renovado o programa operacional de distribuição de alimentos e/ou de assistência
material de base para apoio do FEAC - PO APMC por mais 39 meses, onde irão ser apoiados 49 beneficiários.

Rede Social
A Rede Social é um Programa que prevê congregar esforços com vista à erradicação ou atenuação da pobreza e
da exclusão e à promoção do desenvolvimento social. A Santa Casa DE Tarouca é membro efetivo do CLAST
(Conselho Local de Ação Social da Rede Social), assim como os outros parceiros sociais do concelho.
Tem como principal objetivo desenvolver uma cultura de parceria efetiva e dinâmica, e promover dinâmicas de
planeamento estratégico de modo a garantir uma maior eficácia do conjunto das respostas sociais para o concelho.

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI)
A Equipa do Rendimento Social de Inserção surgiu no seguimento de um Protocolo celebrado entre o Centro Distrital
da Segurança Social de Viseu e a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca. O Objetivo principal do protocolo RSI é
a progressiva inserção social, laboral e comunitária dos beneficiários, bem como, presta os apoios necessários a
cada situação em particular por forma a contribuir para a satisfação das necessidades básicas dos mesmo, desde
a elaboração da informação social até ao acompanhamento do programa/contrato de inserção.
A protocolo celebrado com o Centro Distrital da Segurança Social abrange 150 agregados familiares, contudo, ao
longo do ano de 2019 a equipa acompanha 220 agregados familiares. Estes 220 agregados são constituídos por o
concelho de Tarouca na sua globalidade e 11 freguesias do concelho de Lamego.
O quadro que se segue, representa a avaliação da execução face aos objetivos definidos no Plano de Ação 2019 e
respetivo número de acordos/ações desenvolvidas:
OBJETIVOS DA AÇÃO
Objetivos

Indicadores de avaliação

Nº

Nº acordos assinados

220
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Nº beneficiários abrangidos

460

Nº de ações contratualizadas

1615

Nº de ações contratualizadas e executadas

1615

N.º de contratos de inserção em acompanhamento

245

N.º de beneficiários que se autonomizaram da medida

56

Objetivo específico:

Nº Acordos assinados

335

-Proporcionar a inserção dos beneficiários,

Nº Ações contratualizadas

335

Nº Beneficiários integrados no mercado de trabalho

23

- Melhorar o acompanhamento ao nível da

Nº Acordos assinados

374

saúde dos beneficiários de RSI

Nº Ações contratualizadas

374

-Prevenir o insucesso, o absentismo e o

Nº Acordos assinados

114

abandono escolar.

Nº Ações contratualizadas

114

-Proporcionar melhor condições de

Nº de Acordos assinados

20

habitabilidade.

Nº Ações contratualizadas

20

Nº de Acordos assinados

155

Nº Ações contratualizadas

616

Objetivo geral – Promover a autonomia das
famílias beneficiárias de rendimento social de
inserção através da sua integração laboral, social
e comunitária.

sinalizados para emprego, no mercado de
trabalho.

Apoio psicossocial a indivíduos e famílias

Ao longo do ano de 2019 foram desenvolvidas 28 sessões de sensibilização/informação e laser para os beneficiários
da medida RSI e respetivos filhos. Estas sessões foram realizadas em parceria com o Município de Tarouca, UCC
de Tarouca e Lamego, CLDS 3G Tarouca e Lamego e Equipa RSI de Lamego.
Os objetivos propostos para o plano de 2019 passaram pela melhoria d a capacidade ao nível social, entre as quais
a capacidade de relacionamento interpessoal, educação para valores, comportamentos de integração no meio
circundante e partilha de aprendizagens. Os conteúdos tiveram em atenção as propostas feitas pelos beneficiários,
os quais foram maioritariamente atingidos devido á sensibilização junto das famílias através de um
acompanhamento constante em gabinete e visitas domiciliárias. Em todas as atividades os beneficiários aderiram e
participaram ativamente.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS/RLIS)
O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social foi um serviço criado de âmbito social e que consiste num
atendimento de primeira linha para responder eficazmente às situações de crise e/ou emergência social, bem como
desenvolver um acompanhamento social destinado a assegurar o apoio técnico, garantindo a prevenção e resolução
de problemas sociais. No entanto, considerando as políticas sociais atuais, este é um Serviço que tem previsto
fechar as portas a 11 de Janeiro de 2020, sendo os recursos humanos afetos ao mesmo, distribuídos por outras
Respostas Sociais da Instituição, de acordo com as necessidades.
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Serviços de Apoio
Serviços Administrativos e Contabilidade
Os Serviços Administrativos e de Contabilidades constituem o elo de ligação entre as várias Respostas Sociais,
desenvolvendo as suas ações sob a orientação do Sr. Provedor e da Mesa Administrativa, encaminhando
diariamente os diversos assuntos e articulando todas as necessidades com os vários setores/serviços.
Os Serviços Administrativos desenvolvem as suas atividades nos domínios dos assuntos da Irmandade, dos
Utentes, dos Recursos Humanos, da Administração Financeira e Patrimonial da Instituição e do expediente geral e
arquivo. Assim, compete aos Serviços Administrativos:


Dar cumprimento aos assuntos que são tratados em Reunião da Mesa Administrativa de acordo
com as respetivas deliberações;



Apoiar nas reuniões da Mesa Administrativa e da Assembleia Geral da Irmandade;



Receber inscrições de Utentes das diferentes Respostas Sociais e de Irmãos;



Efetuar recebimentos de Utentes das diferentes Respostas Sociais e Irmãos;



Efetuar pagamentos a Fornecedores e Outros;



Apoiar a Mesa Administrativa na Gestão dos Recursos Humanos;



Apoiar a Gestão Financeira da Instituição;



Apoiar na Contabilidade Geral da Instituição.



Apoiar as várias Respostas Sociais da Instituição;



Coordenar o arquivo da Instituição;



Assegurar o expediente geral da Santa Casa da Misericórdia.

Considerando o serviço de contabilidade fundamental para o bom desenvolvimento da Instituição, pretende-se que
a atividade em 2020, constitua uma linha orientadora para garantir uma gestão sustentável em todos os sectores no
que respeita ao controlo de custos em estreita articulação com a Mesa Administrativa e os Serviços Administrativos
centrais.
Pretende-se durante o ano de 2020 dar continuidade ao trabalho de equipa que se tem vindo a desenvolver com
vista à melhoria contínua dos serviços prestados, nomeadamente através da participação ativa nas reuniões
multidisciplinares.

Atividades
CONTABILIDADE:

Objetivo Operacional

Processamento da receita e despesa e gestão orçamental
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da 1-Lançamentos no programa de contabilidade dos documentos autorizados pela

receita e despesas, registo Mesa Administrativa;
e

liquidação

dos 2-Lançamento do Orçamento aprovado em Assembleia Geral e ou Orçamento

pagamentos autorizados;

retificativo;
Declarações de IRS e envio aos interessados;

2-Controlo da instrução 3-Actualizações no sistema informático;
dos

processos

que 4-Cabimento e compromissos;

determinam operações de 5-Previsões de pagamento, solicitação de recibos verdes e de certidões à
escrituração e cálculo dos SSocial e AT
indicadores de gestão;

6-Preencimento e envio à AT das declarações Modelo 10, 25, 22, 44, 45, 46, 47
e IES;

3-Recolha de informação 7-Preencimento e envio do Orçamento S Social via OCIP;
para

a

elaboração

e 8- Preenchimento e envio do Relatório Único (antigo Quadro Pessoal) via GEP.

entrega das contas de 9 – Acompanhamento dos projetos de investimento, propostos à execução;
gerência e orçamentos.

Atividades
APROVISIONAMENTO E Objetivo Operacional
PATRIMÓNIO
1 -Gestão do

1-Executar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens moveis e imoveis

aprovisionamento;

e dos equipamentos necessários ao regular funcionamento da Instituição;

2 – Gestão do
Património;

Atividades
Atividades

e

serviços

Objetivo Operacional

exercidos

1 – Análise Económica e 1 – Elaboração mensal dos mapas económicos e financeiros da Instituição,
Financeira
2 - Outros

atualizados, para manter informada a Mesa Administrativa sobre a sua evolução.
Elaboração de pedidos de Reembolso do Iva referentes à alimentação e bebidas,
imobilizado e conservação de edifícios e aquisição de equipamentos novos.
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Atividades
SERVIÇOS

DIVERSOS

Objetivo Operacional

CONTABILIDADE

Gestão de Processos de Projetos e Acompanhamentos

1 – Projeto –RLIS
Rede Local de Inserção
Social – SAAS

2 – POAPMC
Programa Operacional de
Apoio às Pessoas mais
Carenciadas

Elaboração dos pedidos de reembolso de despesas e restante documentação.

Introdução dos dados de produtos recebidos e distribuídos pelas pessoas
carenciadas para emissão de credenciais de entrega dos produtos.
1 - Colaboração mensal com o ROC da Instituição, fornecendo elementos
contabilísticos atualizados, para a elaboração da análise económica e financeira da

3 – Serviço de
acompanhamento ao ROC da
Instituição.

Instituição.
2 – Pedidos de circularização de saldos de Clientes, Fornecedores, Instituições
Bancárias, Seguradoras e Advogados, para a análise anual de confrontação de
saldos.
3 – Elaboração de conciliações Bancárias mensais para confirmação de saldos.

Gabinete Comunicação e Imagem

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, ao longo dos últimos anos, tem vindo a desenvolver diversos esforços
no sentido aperfeiçoar os canais de comunicação internos e externos.
A nível interno, consideramos imprescindível a continuação de uma estratégia de comunicação como instrumento
facilitador da promoção do trabalho em equipa, da responsabilização individual, do espírito de iniciativa e da
confiança, por forma a otimizar os níveis de participação, de todos, na vida da Instituição.
A nível externo é fundamental desenvolver uma comunicação assertiva que continue a promover a imagem da
Instituição, refletindo de forma transparente a sua visão, missão, valores, compromissos e objetivos Institucionais.
Neste eixo, estão previstas a realização de ações que visam promover a divulgação dos serviços prestados e bem
assim, promover a Instituição no seu todo, como a atualização do site Institucional das redes sociais e do Boletim
Informativo, bem como a criação de uma newsletter mensal.

____________________________________________________________________________________

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
Plano de Atividades e Orçamento 2020

DOC03.PG01
Revisão
Data:03/11/2016
Página 23 de 48

Irmandade
À semelhança de anos anteriores, é fundamental promover o papel do Irmão, desenvolvendo estratégias para
sensibilizar a importância da sua participação ativa na vida da Irmandade.
Um dos objetivos primordiais desta Irmandade continua a ser potenciar número de Irmãos, essencialmente de faixas
etárias mais jovens. Para o efeito, a SCMT tem celebrado protocolos com diversas entidades do concelho,
possibilitando um conjunto de descontos/vantagens para os seus trabalhadores, Irmãos e Utentes da Instituição.
Durante o ano de 2020 a MA continuara a procurar celebrar novos protocolos/parcerias.

Gabinete de Apoio Técnico
O Gabinete de Apoio Técnico encontra-se a viver um desafio que veio constituir um instrumento orientador das suas
ações – a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade pela Norma ISO 9001:2015. Este desafio veio assim,
acentuar as estratégias desenvolvidas para promover a melhoria da qualidade que, além das respostas e serviços
a certificar tem vindo a estender as ações de melhoria a todo o universo da Instituição.
O acompanhamento a todas as Respostas Sociais continua a ser fundamental para garantir a monitorização dos
serviços/atividades bem como a identificação das principais necessidades e assim, estabelecer prioridades da
atuação, salientando-se o fato deste Serviço possuir uma área de atuação muito abrangente. O desenvolvimento de
todo o serviço é realizado de modo a seguir princípios que obedeçam aos normativos legais e atenda as exigências
e necessidades da Instituição no seu todo, sob uma atitude dinâmica, ativa e cooperante que conduzam à
concretização dos objetivos, tendo em vista a melhoria da qualidade e a rentabilização de recursos, considerando
ainda a multidisciplinariedade do mesmo.
No setor de Aprovisionamento e Alimentar, ao longo do ano 2020 será desenvolvido todo um processo de avaliação
das melhorias conseguidas ou dos pontos fracos identificados, para posterior análise e correção, seguindo todos as
orientações dos normativos aplicáveis ao setor. De referir que no setor Aprovisionamento foram já desenvolvidas
acentuadas melhorias quer ao nível de materiais quer ao nível de elaboração e adoção procedimentos, boas práticas
e documentos de registo, salientando-se ainda a monitorização e atualização dos processos inerentes aos
Fornecedores.
Ainda no setor de Aprovisionamento com as melhorias implementadas, pretende-se promover um sistema de gestão
de stocks mais eficiente, considerando este um instrumento de monitorização de custos fundamental e estratégico
no que respeita à sustentabilidade.
Relativamente às atividades no âmbito da Segurança e Higiene no Trabalho, importa destacar que durante os
últimos anos se conseguiu aprovar e implementar as Medidas de Autoproteção das várias respostas sociais da
Instituição, à exceção do CATL uma vez não conseguir reunir as condições necessárias para o efeito, pelo que ao
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longo de 2020 será apenas feita a monitorização dos serviços sem que se verifique a necessidade de investimentos
além dos previstos nesta matéria.
No que respeita à Gestão da Manutenção inerente aos equipamentos e infraestruturas, também se tem verificado
melhorias significativas, nomeadamente com a monitorização dos planos de manutenção. Estes últimos, ao serem
concretizados, acarretaram custos significativos mas imprescindíveis para o bom funcionamento dos serviços, o
cumprimento dos normativos legais e a eliminação/redução de não conformidades identificadas.
Pese embora as melhorias que se já conseguiram e ainda as que se pretendem efetivar, pretende-se manter os
níveis de custos dos consumos ajustados às possibilidades que nos foram delineadas pela Mesa Administrativa.
Ao nível das áreas da saúde e ambiente, dar-se-á continuidade aos programas em curso, nomeadamente no que
concerne à prevenção e monitorização de ocorrências no âmbito do controlo de infeção, em especial na UCCI, da
gestão de resíduos, da monitorização da qualidade do ar e da água e de todos os planos a estes inerentes, com
destaque para o Plano de Prevenção de Legionella, Planos de Contingência para Temperaturas Extremas, entre
outros.

Agricultura - Quinta do Candaínho
A agricultura exercida na Quinta do Candaínho continuará a produzir produtos hortícolas, frutícolas e vinha para a
Instituição. No entanto, a produção conseguida ainda não cobre as despesas inerentes a este setor.
Assim, ao longo do ano de 2020, prevê-se alcançar uma maior rentabilização dos recursos, nomeadamente através
da análise do tipo de produção a valorizar, da aplicação de vedação por forma a evitar os “roubos” continuados,
entre outras estratégias que se considerem relevantes.
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Plano de Ação
Área de Intervenção: Gestão Organizacional

Eix
o

Objetivos
estratégico
s

Objetivos
operacionais

Indicador

Meta

Fonte

Fórmula de
Calculo
% = (valor total

Reduzir gastos

% de redução dos

Diminuir 1 % dos

operacionais com a

gastos com a

gastos referentes

carteira de seguros

carteira de seguros

a este indicador

Relatório de Contas
2020

seguro em 2019valor total
seguros 2020) x

Sustentabilidade

100

Assegurar o
equilíbrio
económicofinanceiro

Manter ou reduzir os

% dedos gastos

gastos com

com as

telecomunicações

telecomunicações

Manter os gastos

Relatório de Contas
2020

Manter ou reduzir os
gastos com

% dedos gastos

fornecimento de

com eletricidade

Manter os gastos

Relatório de Contas
2020

eletricidade

% da gastos em
2019 = % gastos
em 2020
% da gastos em
2019 = % gastos
em 2020

Estratégia/Ação Principal

Respons

Recursos

ável

Financeiros

seguros;

MA

- Renegociação dos contratos

SA

Irmandade

Irmãos

›10 Irmãos

Propostas de Irmãos

do

N/A

existentes
- Auscultação de mercado na área
das telecomunicações

MA

- Renegociação dos contratos

SA

N/A

existentes
- Auscultação de mercado na área da
eletricidade

MA

- Renegociação dos contratos

SA

N/A

existentes
Irmãos, com entidades da

N.º de novos

ulta

- Auscultação de mercado na área de

- Estabelecer protocolos, para os
Aumentar a

Res

Leitura direta

comunidade

programa TSR

- Elaboração, atualização e
distribuição de um folheto para
Irmãos, com o conjunto de vantagens

A definir
MA

conforme

SA

necessidade/ca

GCI

derno de
encargos
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Relativamente à
Irmandade, fomentar
a manutenção do
recebimento de

Registo no

% de Irmãos com

›50%

quotas em dia

programa TSR emissão de recibos

Enviar comunicação de pagamento
% X nº total

de quotas em atraso, sempre que se

MA

Irmãos ativos

enviem convocatórias para

SA

Assembleia Geral

quotas atualizado

Variável
consoante o nº
de Irmãos ativos

- % de utentes com
mensalidades em

- 98% (setor do

atraso no setor do

Idoso)

Idoso
Manter atualizados os
recebimentos das
mensalidades

- % de utentes

- 98% (setor da

com mensalidades

Deficiência)

em atraso no setor
da Deficiência

- 95% (setor da

- % de utentes com

Infância)

- Enviar comunicação de pagamentos
Registo no
programa TSR emissão de recibos

% X nº total
Utentes

em atraso
- Desenvolver ações que garantam o
cumprimento do Regulamento Interno

SA
DT

A Definir

de cada Resposta Social

mensalidades em
atraso no setor da
Infância

Aumentar a
taxa de
procura dos
serviços da
Instituição

Aumentar o número
de utentes do serviço
de Fisioterapia
(Unidade de Saúde Medicina Física e
Reabilitação)

Média do N.º
atendimentosUtentes por mês
(Unidade de Saúde
- Medicina Física e
Reabilitação)
Média de
marcações diárias
(por mês)
N.º de ações
conseguidas

> 55
utentes/mês

Registo
Clínico/marcação de
utentes
Plano de marcações

> 150 marcações
diárias
> 2 ações

Relatório/Ata de
reunião

Alargar os horários de serviços da
Clínica de Fisioterapia;
Reforçar os serviços bem como as
parcerias e protocolos para a Clínica
de Fisioterapia;
Atualizar as redes sociais (site e
facebook),
Articular com entidades e parceiros
por forma a promover a indicação da
localização dos serviços da
Instituição em mapas/roteiros, bem
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Consultas de
Especialidade

Aumentar o número
de Utentes nas
respostas com
frequência inferior à
sua capacidade,
garantindo uma taxa
de ocupação média
superior a 90%;

N.º consultas
(globais)

Taxa de ocupação
(das várias
respostas sociais)

N.º de ações
conseguidas

20 consultas por
mês

90%

> 2 ações

Promover
fontes de
financiament

Realizar atividades de
angariação de fundos

n.º de ações
realizadas

como na rede viária reforçando o seu
marketing externo.
Atualizar os folhetos
informativos/divulgação
Contratos de
prestação de
Serviços
Relatório/Ata de
reunião

Registo/relatório do
Evento
≥ 3 ações
Relatório/Atas de
reunião

o
-100 % dos

RGPD

Garantir a
aplicabilidad
e o RGPD

Garantir a
consistência e o
cumprimento do
RGPD

dados tratados de

Boletins do RGPD

Taxa dos dados

acordo com o

Plano e relatório de

tratados de acordo

RGPD

auditoria

com o RGPD

- 2 auditorias

Relatório de

- 1 ação de

formação

sensibilização

Imagem e
Comunicação

Promover a

Elaborar o plano de “marketing”para
as atividades

Garantir a elaboração

oea

do Boletim Voz

divulgação

Solidária

N.º de edições

1 Edição/800
boletins/ano

Fatura de
Pagamento

Equipa
Multidisci
plinar/Col
aborador
es/Volunt
ários/Par
ceiros
MA

(definir
conforme a
necessidade de
investimento)

% = (n.º de

A definir

- Ações de Sensibilização aos

realizadas com

colaboradores

MA

sucesso/ total de

- Realização de Auditorias

EPD

ocorrências) x

programadas e não programadas

Divulgar as atividades, serviços e
Leitura direta

Respostas Sociais da Instituição
junto dos familiares, Irmãos,
parceiros e trabalhadores

conforme
necessidade/ca
derno de
encargos

100

Relatório de
Atividades 2020 e

N/A

ocorrências

Boletim editado

comunicaçã

da Imagem

Leitura direta

Proceder ao levantamento de
parceiros e das oportunidades
Planificar as ações a realizar

DT´s RS
MA
GQ

5.000 €
MA

(garantir o valor

GCI

através de

EM

apoio de
parceiros)
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da

Manter atualizado o

Instituição

site Institucional e as
redes sociais

N.º de publicações
Mensais

2 por mês

Internet e Redes
Sociais

- Atualização periódica do site

DT’s

Custo de

institucional e das redes socias da

AS

renovação

Instituição

GCI

anual do site

Leitura direta dos

Divulgar as atividades, serviços e

DT’s

jornais

Respostas Sociais da Instituição

RS

arquivados

junto da comunidade

GCI

Divulgar a Instituição e as atividades
junto dos familiares, utentes, irmãos,
voluntários, parceiros e comunidade
em geral.
Promover a discussão de temas
específicos incertos à atividade
desenvolvida pelos vários
profissionais com âmbito
informativo/formativo
Contatos com parceiros para obter
apoios
Angariação de fundos
Fomentar uma política de
participação individual no
levantamento das necessidades de
formação,
Cumprir as ações previstas no Plano
Anual de Formação;
Diligenciar a organização da
formação interna;
Avaliar a pertinência da formação
externa disponível;
Monitorizar, no mínimo,
semestralmente o PAF;
Proceder à avaliação final da ação de
formação e á Avaliação da eficácia
da formação.

Administr
ação
DT´s
Respons
ável GCI
Equipa
Multidisci
plinar

Leitura direta

Garantir a publicação
de artigos
relacionados com a
Instituição nos

N.º artigos em
jornais locais

1 por mês

Jornais arquivados

30 €

Recursos Humanos

periódicos locais

Realização
de
Seminários,
Encontros e
Colóquios

Promover a
comunicação e a
imagem da Instituição
na Comunidade e
fomentar a partilha de
experiencias com
outros públicos-alvo.

Qualificação
e
Competênci
a de todos
os
Colaborador
es

Promover ações de
formação e
qualificações de
acordo com as
necessidades dos
colaboradores e dos
serviços

Garantir a
realização de pelo
menos 2 eventos
por ano

Taxa de
Cumprimento do
Plano de
Formação Anual
N.º de
colaboradores com
carga horária de
formação ≥ a 35
horas

2 eventos

80%

Planeamento e
Avaliação das
Atividades

Registo de Ação de
Formação

Leitura direta

% = (n ações
realizadaso/
açoes previstas)

≥ 30
colaboradores

Registo Individual
de Participação em
Ação de Formação

x 100

DT´s
GQ
CSA

A definir

Dependente da
oferta de
mercado (caso
não haja
formação
financiada
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Elevar o
grau de
desempenh
o dos
Colaborador
es

% = (n
Implementar a
avaliação de
desempenho dos
colaboradores

% de
colaboradores com
classificação de
Muito Bom

Matriz de
Competências

20%

trabalhadores
MB/ n total de
trab) x 100

Implementar o Regulamento da
Avaliação do Desempenho
Realização de ações de informação e
sensibilização para divulgação do
Regulamento
Traçar ações de melhoria face aos
resultados primários obtidos

Equipa
da
Qualidad
e

A definir

MA
CSA

Recursos Materiais, Equipamentos e Infraestruturas

Promover o
Serviço de
Voluntariado
da
Instituição

Conservaçã
oe
Manutenção
do
património –
Casa da
Avenida

Promover o Serviço
de Voluntariado da
Instituição, tendo em
vista a angariação de
novos Voluntários
para as diferentes
respostas sociais

Promover ações de
conservação do
património edificado a “Casa da Avenida”

Ficha de Inscrição
de Voluntário

N.º de novos
Voluntários

4

N.º de ações

>2ações

Taxa de
cumprimento do
caderno de
encargos

Leitura direta

Folha de Registo de
Atividade
% = (n ações
realizadaso/
açoes previstas)
x 100

70%

Caderno de
Encargos

Ações de Divulgação
Atualização do folheto e do Site da
Instituição
Convites para participação na vida da
Instituição
Divulgação dos benefícios atribuídos
ao Voluntario.
Realização de trabalhos de
conservação dos edifícios,
destacando-se a Casa da Avenida,
através da colaboração de parceiros
e outras estratégias económicofinanceiras.

Responsá
veis de
Setores/S
erviços

A definir

MA
BLVT

MA
SA

Candidaturas a apoios financeiros
Mecenato

Assegurar a
conservação e
Gestão e
Manutenção
da Frota
Automóvel

reparação das

Intervenções de

viaturas, bem como

cumprimentos dos

os requisitos legais

planos

obrigatórios

% = (n.º de

% Taxa de
› 90%

Registo de

ocorrências

intervenção das

realizadas/n.º

viaturas

ocorrências
previstas) x 100

- Inspeção periódica obrigatória das

MA

viaturas

SA

- Reparação da frota automóvel,

Contabili

sempre que necessário

sta

8.000 €
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Aquisição de 2
viaturas que se
encontram em

N.º de Aquisições

2 viaturas em
sistema renting

sistema de renting

Equipament
os e EMM

Promover uma
adequada gestão de
recursos garantindo o
seu bom
funcionamento dos
serviços
Garantir a calibração
dos EMM das várias
respostas socias

Garantir
uma
adequada
gestão de
Equipament
os de
segurança
contra
Incêndio

Promover uma
adequada gestão de
recursos garantindo o
seu bom
funcionamento
das várias respostas
socias

Taxa de
cumprimento dos
Planos
n.º de
intervenções/equip
amento

90%

Relatórios de
Contas 2020 e

- Negociação com a empresa de
Leitura direta

faturas

Serviço de Apoio Domiciliário

Planos

Atualizar todos os suportes de registo
inerentes à gestão de Equipamentos
e EMM
Verificar e monitorizar os Planos de
Manutenção/intervenção
Acompanhamento das atividades

E Impressos
<5

% = (n.º de ações
realizadas/n.º
ações previstas)
x 100

Planos
Taxa de
cumprimento dos
Planos

90%

renting, por forma a assegurar o

E Impressos

% = (n.º de ações
realizadas/n.º
ações previstas)
x 100

Atualizar todos os suportes de registo
inerentes à gestão de Equipamentos
inerentes à Segurança Contra
incendio
Verificar e monitorizar os Planos de
Manutenção/intervenção
Acompanhamento das atividades

MA
SA

2.606,24 €

DT´s
GQ/TSA
1 200 €

GQ/TSA

1 400 €
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Aquisição de
EPI

Gestão da Qualidade

Eix
os

Objetivos
Estratégicos

Facultar EPI´s aos
trabalhadores de
acordo com as
necessidades

Objetivos
Operacionais

Nº de não
conformidades

Relatórios de
auditoria e visitas

<10

Ocorrencias

Indicador

Manter, com
sucesso, o ciclo
de Certificação
do equipamento
Creche; CAO e
serviços
transversais

Garantir o
sucesso das
auditorias
externas

N.º de não
conformidades

Aumentar o
Grau de
Satisfação das
Partes
Interessadas(sta
keholder’s)

Obter um grau
de satisfação
nos utentes,
colaboradores e
parceiros acima
dos 80%

Resultado do
Questionário de
Avaliação do
Grau de
Satisfação

Melhorar a
comunicação
com as partes
interessadas

Aumentar as
parcerias

N.º de novas
parcerias

Cumprir o Plano
orçamental

Garantir um
cumprimento
superior a 90%
do Plano
Orçamental

Taxa de
cumprimento
Orçamental

Meta

≤8

80%

>3

90%

Fonte

Formul
a

Relatório de
Auditoria de
Acompanhamento

Leitura
direta

Questionários de
Avaliação do Grau
de Satisfação

∑
satist/n.º
questõe
s x 100 /
n

Protocolo de
parceria

Informações
contabilísticas

Leitura
direta

Leitura direta

Estudo de mercado e
acompanhamento do processo de
seleção e aquisição

Estratégia/Ação Principal
Realização de Formação Interna
Realização de Auditorias Internas;
Realização de auditorias de âmbito pedagógico
Cumprimento dos procedimentos e estrutura documental
Identificação e eliminação de não conformidades inerentes ao
SGQ
Implementar medidas de aproximação entre todas as partes
interessadas;
Monitorizar a Caixa de Reclamações; Sugestões e Elogios;
Realizar periodicamente reuniões com colaboradores, chefias
e utentes;
Anualmente aplicar os questionários e tratar estatisticamente
os mesmos delineando ações de melhoria.
Proceder ao levantamento de potenciais parceiros
Enviar correspondência para formalização das parcerias

MA
DT
GQ

Responsáv
el

500 euros

Recursos
Financeiro
s

Resultado

Equipa da
Qualidade
Auditores
Organismo
Certificador
EIC

(valor a
contemplar
apenas em
2021)

MA
DT´s
Equipa da
Qualidade

N/A

MA
DT´s
N/A
Equipa da
Qualidade

Desenvolver uma política de gestão de recursos, garantindo o
cumprimento do plano orçamental;
Evitar aquisições e/ou obras que não estejam contempladas.
Analisar periodicamente o previsto face ao cumprido.

Contabilista
Provedor
Tesoureiro

N/A
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Área de Intervenção: Setor Sénior
Estrutura Residencial para Idosos
Eixo
s

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Garantir uma taxa
de cumprimento
dos PI’s acima dos
75%,

Indicador

Taxa de
cumprimento
dos PI’s –
registo de
cuidados

Meta

≥75%

Fonte

Planos
Individuais/Registo
de Cuidados

Estratégia/Ação Principal

Elaborar os PI’s com base nas
expectativas, necessidades e
potencialidades dos
utentes/familiares; Definir ações e
objetivos concretizáveis;
Avaliar e rever os Pi’s

Recursos
Financeiros

N/A

Formula de
Calculo

Respon
sável

Objectivos
Concretizados
_________x100
Objectivos
propostos

Equipa
Técnica
DT´s

Taxa de
Resulta
dos

Gestão da Qualidade

Cumprimento dos
PI’s

Facilitar o Processo
de Integração
Institucional dos
Utentes

Diminuir a
incidência de
Ulceras de Pressão

Garantir a
informação/formaçã
o aos
colaboradores
sobre a prevenção
de Ulcera pressão
com vista à
redução de
incidências

% de
integrações
positivas

N.º de novas
incidências

Planos Individuais
≥ 90

Manual de
acolhimento

≤6
Registo de feridas
TSR

Cumprimento do Protocolo de
Admissão, Acolhimento e
Acompanhamento Personalizado do
Utente e os seus e familiares na
Instituição

Alternância de decúbitos de acordo
com rotinas de serviço e
necessidade do utente
Garantir a funcionalidade e
adequação dos equipamentos

N/A

Nº de admissões
_________x100
Integrações
positivas

Equipa
Multidisci
plinar
DT´s

N/A

Nº de Utentes
_________x100
Nº de Ulceras
registadas

Equipa
de
Enferma
gem
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Cumprir o plano de
formação anual

Prevenir a
ocorrência de
quedas durante o
internamento

Cumprimento do
Plano de
Atividades
Socioculturais

Aumentar o Grau
de Satisfação dos
Utentes

Garantir que os
profissionais sejam
dotados de
informação e
formação
adequada ás suas
actividades laborais

Garantir a
segurança e bemestar do utente

N.º ações
formativas/infor
mativas

Taxa de
ocorrência

4 ações

Registo de
participação em
formação
Relatório de
Reunião

< 4%

Processo Individual
(PI)
Registo de Quedas

Obter uma taxa de
cumprimento dos
Planos de
Atividades
Socioculturais

Taxa de
cumprimento do
Plano de
atividades

Obter um grau de
satisfação dos
utentes acima dos
80%

Resultado do
Questionário de
Avaliação do
Grau de
Satisfação

≥65%

≥80%

Relatório e
Monitorização Dos
Planos
Registos de
Participação

Questionários de
Avaliação do Grau
de Satisfação

Formação sobre prevenção de
úlceras de pressão.
Formação sobre cuidados ao Idoso
Formação primeiros socorros
Formação Ética e Deontologia
Profissional

Nº de acções
propostas
_________x100
Nº de acções
concretizadas

DT

Cumprir as orientações do plano
nacional para a segurança do utente
N/A

Cumprir as demais orientações
internas
Elaborar e aprovar o plano de
atividades por Resposta Social;
Realizar, registar e avaliar as
atividades;
Determinar, sempre que se justifique
ações para assegurar a realização
das atividades;
Elaborar o relatório de avaliação de
atividades.

Monitorizar a Caixa de Reclamações;
Sugestões e Elogios;
Realizar periodicamente reuniões
com utentes;
Anualmente aplicar os questionários
e tratar estatisticamente os mesmos
delineando ações de melhoria.

Equipa
de
Enferma
gem

Nº de Utentes
_________x100
Nº de quedas
registadas

Equipa
Multidisci
plinar

DT
1.500 euros

N/A

Nº de
actividades
propostas
_________x100
Nº de
actividades
realizadas

∑ satist/n.º
questões x 100 /
n

Animado
ra
Sociocult
ural

DT
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Recursos Materiais, Equipamentos e Infraestruturas

Eix
os

Aumentar o Grau
de Satisfação dos
Colaboradores

Obter um grau de
satisfação dos
utentes acima dos
70%

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Melhorar as
infraestruturas
do edifício do
Lar de Idosos

Aquisição de
um gerador a
diesel

Promover a
remodelação do
edifício do Lar de
Idosos, garantindo-lhe
uma maior
funcionalidade,
operacionalidade,
conforto, modernidade
e eficiência
energética.

Garantir a segurança
dos utentes e o
desenvolvimento das
atividades para a
prestação de serviços

Resultado do
Questionário de
Avaliação do
Grau de
Satisfação

Indicador

Meta

N.º de
intervenções de
melhoria
concretizadas

Suprir as
necessid
ades em
pelo
menos
40%

N.º de
aquisições

Nº de melhorias
conseguidas
Melhorar as
condições do
vestiário

Adequar o espaço de
vestiário ao número
de utilizadores

≥70%

N.º de
armáriosvestiários
adquiridos

1 gerador

>2
2

Questionários de
Avaliação do Grau
de Satisfação

Fonte

Levantamento de
necessidades/
Caderno de
Encargos

Caderno de
Encargos

Levantamento de
necessidades
Relatórios de
acompanhamento
de SHT
Caderno de
Encargos

Monitorizar a Caixa de Reclamações;
Sugestões e Elogios;
Realizar periodicamente reuniões
com Colaboradores;
Anualmente aplicar os questionários
e tratar estatisticamente os mesmos
delineando ações de melhoria.

N/A

∑ satist/n.º
questões x 100 /
n

DT

Formula

Estratégia/Ação Principal

Responsável

Recursos
Financeir
os

Leitura direta

Discussão do tema em reuniões
multidisciplinares para definição
de prioridades e estratégias;
Candidatura a apoios;
Realização de obras e
acompanhamento das mesmas;
Realização de atividades de
angariação de fundos.

DT
MA
GQ
SA

Definir
(caso seja
aprovada
candidatur
a)

MA
GQ
RSGM

8 000
euros
(Aprox)

Leitura direta

Leitura direta

Consulta de mercado
Articulação coma MA
Discussão do tema em reuniões
multidisciplinares para definição
de prioridades e estratégias;
Realização de candidaturas a
apoios
Realização de atividades de
angariação de fundos
Consulta de mercado
Discussão do tema em reuniões
Acompanhamento de ações de
remodelação e reestruturação
do serviço

MA
TSA/TSSHT
GQ

Resultado

Conforme
caderno
de
encatgos
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Centro de Dia
Eixos

Objetivos
Estratégicos

Gestão da Qualidade

Assegurar o
cumprimento
dos PI’s

Assegurar o
processo de
integração
positivo
dos
utentes

Assegurar
cumprimento
do Plano de
Atividades
Socioculturais

Objetivos
Operacionais
Garantir uma
taxa
de
cumprimento
médio
dos
PI’s igual ou
superior dos
75%

Facilitar
o
Processo de
Integração
Institucional
dos Utentes

Obter
uma
taxa
de
cumprimento
dos Planos de
Atividades
Socioculturais

Indicador

Meta

Taxa
de
cumprimen
to dos PI’s
– registo de
cuidados

≥75
%

%
de
integraçõe
s positivas

Taxa
de
cumprimen
to do Plano
de
atividades

≥
90%

≥65
%

Fórmula de Cálculo

Obj. Concretizados
x 100
Obj. Propostos

Fonte

PI’s, RIC`s

Integrações positivas
x 100
total integrações
Plano

e
Relatório de
Acolhimento

Relatório e
ativ. concretzadas
Monitorizaçã
𝑥 100
o
Dos
ativ. desenvolvidas
Planos
Registos de
Participação

Estratégia/Ação Principal

Responsável

Elaborar os PI’s com base nas
expectativas, necessidades e
potencialidades
dos
utentes/familiares; Definir ações e
objetivos concretizáveis;
Avaliar e rever os Pi’s

Equipa
Técnica
Director
Técnico

Cumprimento do Protocolo de
Admissão,
Acolhimento
e
Acompanhamento Personalizado
do Utente e seus familiares na
Instituição

Equipa
Multidisciplina
r
Director
Técnico

Elaborar e aprovar o plano de
atividades por Resposta Social;
Realizar, registar e avaliar as
atividades;
Determinar, sempre que se
justifique ações para assegurar a
realização das atividades;
Elaborar o relatório de avaliação de
atividades.

Recursos
Financeiros

Resultado

N/A

N/A

Director
Técnico
Animadora
Sociocultural
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Aumentar
o
Grau
de
Satisfação das
Partes
Interessadas

Eixos

Objetivos
Estratégicos

Obter um grau
de satisfação
dos utentes e
colaboradores
acima
dos
80%

Objetivos
Operacionai
s

Resultado
do
Questionári
o
de
Avaliação
do Grau de
Satisfação

questionários satisfatórios
𝑥 100
total de questionários

Questionário
s
de
Avaliação do
Grau
de
Satisfação

≥80
%

Sustentabilidade e Inovação

Aumentar o
número de
Utentes na
resposta
social para
≥85%

Director
Técnico

Fórmula de Cálculo
Indicador

Meta

Fonte

Estratégia/Ação Principal

Responsável

Recursos
Financeiros

Contratos
de
prestação
de
Serviços /
Nº de
admissões

Reforçar as visitas domiciliárias bem
como os contatos com outros potenciais
utentes no terreno;
Reforçar o leque de parcerias,
Reforçar o marketing no SAD e Centro de
Dia, incutindo as vantagens da frequência
destas respostas sociais;
Atualizar as redes sociais (site e
facebook),
Articular com entidades e parceiros por
forma a promover a indicação da
localização dos serviços da Instituição em
mapas/roteiros, Atualizar os folhetos
informativos/divulgação

Diretor
Técnico

100€

Obj. Concretizados
x 100
Obj. Propostos

Aumentar a
taxa de
procura dos
serviços da
Instituição;

Implementar
medidas
de
aproximação entre todas as partes
interessadas;
Monitorizar
a
Caixa
de
Reclamações; Sugestões e Elogios;
Realizar periodicamente reuniões
com colaboradores, chefias e
utentes;
Anualmente aplicar os questionários
e tratar estatisticamente os mesmos
delineando ações de melhoria.

Taxa de
ocupação

N.º de ações
conseguidas

≥85%

≥2
ações

Resultados
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Serviço de Apoio Domiciliário

Gestão da Qualidade

Eixos

Objetivos
Estratégico
s
Assegurar o
cumprimento
dos PI’s

Assegurar o
positivo
processo de
integração
dos utentes

Objetivos
Operacionais
Garantir uma
taxa
de
cumprimento
médio dos PI’s
igual
ou
superior
dos
75%
Facilitar
o
Processo
de
Integração
Institucional dos
Utentes

Indicador
Taxa
de
cumpriment
o dos PI’s,
RIC’s
e
FAD´s

%
de
integrações
positivas

Meta

≥75
%

≥
90%

Fórmula de Cálculo

Fonte

Obj. Concretizados
x 100 PI’s, RIC`s
Obj. Propostos

Integrações positivas
x 100
total integrações

Plano
e
Relatório de
Acolhimento

Estratégia/Ação Principal

Responsável

Elaborar os PI’s com base nas
expectativas, necessidades e
potencialidades
dos
utentes/familiares; Definir ações e
objetivos concretizáveis;
Avaliar e rever os Pi’s

Equipa
Técnica
Director
Técnico

Cumprimento do Protocolo de
Admissão,
Acolhimento
e
Acompanhamento Personalizado
do Utente e seus familiares na
Instituição

Equipa
Multidisciplina
r
Director
Técnico

Recursos
Financeiros

Resultad
o

N/A

N/A
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Aumentar o
Grau
de
Satisfação
das Partes
Interessadas

Obter um grau
de satisfação
dos utentes e
colaboradores
acima dos 80%

Resultado
do
Questionário
de Avaliação
do Grau de
Satisfação

questionários satisfatórios
𝑥 100
total de questionários

≥80
%

Questionário
s
de
Avaliação do
Grau
de
Satisfação

Implementar
medidas
de
aproximação entre todas as partes
interessadas;
Monitorizar
a
Caixa
de
Reclamações;
Sugestões
e
Elogios;
Realizar periodicamente reuniões
com colaboradores, chefias e
utentes;
Anualmente
aplicar
os
questionários
e
tratar
estatisticamente
os
mesmos
delineando ações de melhoria.

Director
Técnico
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Sustentabilidade e Inovação

Eixos

Recursos Materiais, Equipamentos
e Infraestruturas

Eixos

Objetivos
Estratégicos

Aumentar a
taxa de
procura dos
serviços da
Instituição;

Objetivos
Operacio
nais

Aumenta
ro
número
de
Utentes
na
resposta
social
para
≥85%

Objetivos
Estratégic
os

Objetivos
Operacionai
s

Melhorar
as
infraestrut
uras
destinadas
ao SAD

Dotar o
SAD de
espaços,
mobiliário e
equipamen
tos
adequados
para o
desenvolvi
mento das
suas
atividades

Fórmula de Cálculo
Indicador

Meta

Fonte

Estratégia/Ação Principal

Responsáv
el

Recursos
Financeiro
s

Contratos
de
prestação
de
Serviços /
Nº de
admissõe
s

Reforçar as visitas domiciliárias bem
como os contatos com outros
potenciais utentes no terreno;
Reforçar o leque de parcerias,
Reforçar o marketing no SAD e Centro
de Dia, incutindo as vantagens da
frequência destas respostas sociais;
Atualizar as redes sociais (site e
facebook),
Articular com entidades e parceiros por
forma a promover a indicação da
localização dos serviços da Instituição
em mapas/roteiros, Atualizar os
folhetos informativos/divulgação

Diretor
Técnico

100€

Obj. Concretizados
x 100
Obj. Propostos

Taxa de
ocupação

≥85%

N.º de ações
conseguidas

Indicado
r

≥2
ações

Meta

Fórmula de Cálculo

Fonte

Obj. Concretizados
x 100
Obj. Propostos

Nº de
melhoria
s
consegu
idas

Requalifi
cação
espaço
100%

Levantament
o de
necessidade
s/
Caderno de
Encargos

Estratégia/Ação Principal

Consulta de mercado
Discussão do tema em reuniões
multidisciplinares para definição de
prioridades e estratégias;
Realização de candidaturas a
apoios
Realização de atividades de
angariação de fundos
Acompanhamento de ações de
remodelação e reestruturação do
serviço.

Responsável

MA
DT
ES
SA

Recursos
Financeiros

Resultados

Resultados

12 000 euros
(área alimentar)
500 euros
(arrumos)
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Área de Intervenção: Setor da Saúde
Unidade de Cuidados Continuados e Unidade de Saúde – Medicina e reabilitação
Eix
os

Objetivos
Estratégicos
Cumprimento
dos PIC na
UCCI

Cumprimento
do Plano de
Atividades
Sociocultural

Objetivos
Operacionais
Garantir uma
taxa de
cumprimento
dos PIC acima
dos 80%

Obter uma
taxa de
cumprimento
de =<60%

Gestão da Qualidade

Prevenir o
aparecimento
de Ulceras de
Pressão durante
o internamento

Garantir a
qualidade dos
cuidados de
saúde

Formula
Indicador
Taxa de
cumprimento
dos PIC– registo
individual de
Cuidados

Taxa de
cumprimento
das atividades
Taxa de
incidência de
Úlceras de
pressão na
UCCI

Prevenir
infeções do
trato respiratório
adquiridas na
UCCI

Taxa de
Incidência de
infeção
respiratória

Prevenir
infeções da
ferida cirúrgica
adquiridas na
UCCI

Taxa de
Incidência de
infeção da ferida
cirúrgica

Meta

80%

=<60%

< 3%

< 3%

< 5%

Fonte

Estratégia/Ação Principal

Processo
Individual de
Cuidados
(PIC)

Processo
Individual de
Cuidados
(PIC)

Processo
Individual de
Cuidados
(PIC)

Recursos
Financeir
os

Equipa
Técnica
DT
DC
TSA

N/A

Resultado
s

Elaborar os PIC com base nas
expectativas, necessidades e
potencialidades dos
utentes/familiares; Definir ações e
objetivos concretizáveis;
Avaliar e rever os PICs

Planos
Individuais/Re
gisto Individual
de Cuidados

Registo de
participação
das
atividades

Respons
ável

Nº oc infact. realizadas
x 100
Elaborar e aprovar o plano de
act prev

atividades;
Registar e avaliar as atividades

Nº oc inf
x 100
total utentes

Nº oc inf
x 100
total utentes

Nº oc inf
x 100
total utentes

Cumprir as orientações da DGS e
demais orientações internas
através da aplicação de boas
práticas
Cumprir as orientações da DGS e
demais orientações internas
através da aplicação de boas
práticas
Cumprir as orientações do Grupo
Coordenador Local (Controlo de
Infeção)
Cumprir as orientações da DGS e
demais orientações internas
através da aplicação de boas
práticas
Cumprir as orientações do Grupo
Coordenador Local (Controlo de
Infeção)
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Prevenir
infeções
urinárias
adquiridas na
UCCI

Taxa de
Incidência de
infeção urinária

Prevenir a
ocorrência de
quedas durante
o internamento

Taxa de
ocorrência

Promover a
elaboração
panfletos,
posters de
divulgação,

Promover a
divulgação do
Serviço de
Fisioterapia e
Reabilitação

Manter/atualizar
o cartão
informativo
disponibilizado
ao Utente
(com contato
telefónico, data
e horário da
sessão)
Ações de
Formação/infor
mação aos
familiares e
comunidade

N.º de panfletos
e poster
realizados
(vários
serviços/técnica
s/informações)
N.º de cartões
atribuídos

N.º de ações
realizadas

< 5%

< 4%

Processo
Individual de
Cuidados
(PIC)

Nº oc inf
x 100
total utentes

Processo
Individual de
Cuidados
(PIC)

Nº oc quedas
x 100
total utentes

Cumprir as orientações da DGS e
demais orientações internas
através da aplicação de boas
práticas
Cumprir as orientações do Grupo
Coordenador Local (Controlo de
Infeção)
Cumprir as orientações do plano
nacional para a segurança do
utente 2015-2020
Cumprir as demais orientações
internas

>5
Requisição/Fa
tura
Reforçar o marketing
> 50
cartões
utentes)

Registo
Clinico do
Utente
(marcação)

Leitura direta

Participar na atualização das redes
sociais (site e facebook)
Elaborar e atualizar os folhetos
informativos/divulgação

> 2 ações

Equipa
Técnica

A definir

MA

Plano de
Sessão da
Formação
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Recursos Materiais, Equipamentos e Infraestruturas

Eixos

Objetivos
Estratégic
os

Dotar a
UCCI de
um espaço
adequado
às
atividades
de
Ginásio/fisi
oterapia

Aquisição
de um carro
de
emergência
para a
Unidade de
Saúde –
Medicina
Física e
Reabilitaçã
o

Objetivos
Operacionai
s
Dotar a
UCCI de
infraestrutur
as para
ginásio que
garantam o
bom
funcionamen
to e o
cumprimento
das
atividade de
acordo com
o PI de cada
Utente
Dotar a
Unidade de
Saúde –
Medicina
Física e
Reabilitação
de um carro
de
emergência
(DAE) para
atuação em
situação de
emergência

Indicado
r

Taxa de
cumprim
ento do
caderno
de
encargos

N.º de
carros
comprad
os

Meta

95%

1 carro de
emergênci
a (DAE)

Fórmula de Cálculo

Fonte

Estratégia/Ação Principal

Nº açoes realizadas
x 100
ac. previstas

Levantamento
de
necessidades/
Caderno de
Encargos

Candidatura a apoios;
Realização de obras e
acompanhamento das mesmas;
Reuniões
Realização de atividades de
angariação de fundos.

Leitura direta

Fatura da
Aquisição

Consultar o mercado para
cotações
Articulação com a MA e
parceiros com vista à obtenção
de apoios

Responsável

MA
DT
DC
SA

MA
RS

Recursos
Financeiros

Resultados

A definir

5000euros
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Área de Intervenção: Setor da Educação
Eix
os

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Formula
Indicador

Meta

Fonte

Estratégia/Ação Principal
Leitura direta

Gestão da Qualidade

Manter, com
sucesso, o ciclo
de Certificação
do equipamento
Creche

Garantir o
sucesso das
auditorias
externas

Garantir uma
taxa de
cumprimento
dos PI acima
dos 80%

Cumprimento
dos PI das
crianças

Garantir que
todas as
crianças são
sinalizadas e
encaminhadas

N.º de não
conformidades

Taxa de
cumprimento
dos PI

% de crianças
sinalizadas com
acompanhament
o

≤8

Relatório de
Auditoria de
Acompanham
ento

80%

Planos
Individuais/Re
gisto Individual
de Cuidados

100%

Promover
atividades
extracurriculare
s

N.º de atividades
disponíveis

>5
atividades

Planos de
atividades
Registo de
atividades

Recursos
Financeir
os

DT
RS
GQ
MA

----

Resultado

Elaborar os PI com base nas
expectativas, necessidades e
potencialidades das crianças
Definir ações e objetivos concretizáveis;
Avaliar e rever os PI´s

Planos
Individuais/Re
gisto Individual
de Cuidados

Planos
Individuais

Realização de Formação Interna
Realização de Auditorias Internas;
Realização de auditorias de âmbito
pedagógico
Cumprimento dos procedimentos e
estrutura documental
Identificação e eliminação de não
conformidades inerentes ao SGQ
Articulação com a GQ e MA

Responsável

Sinalizar as Crianças com necessidades
Educativas Especiais articulando com
os Pais e articular com as Entidades
competentes.

DT
Equipa
Técnica

N/A

Leitura direta
Garantir a concretização das atividades
de acordo com o planeado.
Realização de reuniões com a equipa
para planear as ações
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Cumprimento
do Plano de
Atividades
culturais

Obter uma taxa
de cumprimento
dos Planos de
Atividades
culturais

Taxa de
cumprimento do
Plano de
atividades

≥80%

Relatório e
Monitorização
Dos Planos
Registos de
Participação

Nº açoes realizadas
Elaborar e aprovar o plano de atividades
x 100
por Resposta Social;
ac. previstas
Realizar, registar e avaliar as atividades;
Determinar, sempre que se justifique
ações para assegurar a realização das
atividades;
Elaborar o relatório de avaliação de
atividades.

DT
Educadoras
Equipa
Multidisciplina
r

2000
euros

MA

Recursos Materiais, Equipamentos e Infraestruturas

Eixos

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Indicador

Realizar obras para a
construção de um
novo Jardim de
Infância e CATL

Dotar todo o setor da
Educação de
infraestruturas
adequadas ao bom
funcionamento das
mesmas

Taxa de cumprimento
do caderno de
encargos

Aquisição materiais e
equipamentos
pedagógicos

Dotar o setor de
materiais e
equipamentos
pedagógicos e de
apoio em numero e
condições adequados
às atividades a
desenvolver

Meta

99%

6 brinquedos
pedagógicos
6 cadeiras de
alimentação
n.º de aquisições
6 cadeiras de
apoio
(baloiço)

Fonte

Caderno de
Encargos

Estratégia/Ação Principal

Candidatura a apoios;
Realização de obras e acompanhamento
das mesmas;
Realização de atividades de angariação de
fundos.

Responsável

MA
DT
SA
GQ

Recursos
Financeiros
516 303,00
euros
(415.817,87, €
serão
financiados –
Programa
Portugal 2020
NUT III)

Levantamento de
necessidades
Caderno de
Encargos

Consultar o mercado para cotações
Articulação com a MA
Realização de atividades de angariação de
fundos.

MA
DT´s/RS

1000 euros

Faturas de
aquisição

1 Computador
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Área de Intervenção: Setor da Deficiência

Aumentar o Grau de satisfação das partes interessadas

OE

Objetivo
Operacional

Indicador

Assegurar o
cumprimento das
atividades/Oficinas

Taxa de
cumprimento

Assegurar o
cumprimento do
cronograma de
atividades
comemorativas

Taxa de
cumprimento
das
atividades
planeadas

Garantir o
cumprimento dos
PI, PIC, RIC

% de planos
elaborados,
monitorizado
s e avaliados

Fomentar a inclusão
social dos utentes

Taxa de
participação
dos utentes
nas
atividades/Ofi
cinas

Meta

≥65%

≥70%

100%

≥55%

Formula

Soma de todas
as atividades
realizadas*a100
/Soma
atividades
planeadas

Soma de todas
as atividades
realizadas*a100
/Soma
atividades
planeadas

Soma de
todos os
planos
elaborados*1
00/Soma de
todos os
planos
realizados
Soma de
todas as %
das
participações
nas
oficinas/ativid
ades*100/som
a de todas as
% das
atividades
realizadas

Fonte

Atividades
Estratégias

PAI

- Realizar as atividades/oficinas
- Sempre que necessário, determinar ações para assegurar a
realização das atividades/Oficinas;
- Elaborar o Relatório Anual de atividades.

PAI
(cronogram
a)

- Elaborar e aprovar o cronograma de atividades;
- Realizar, registar e avaliar as atividades;
- Sempre que necessário, determinar ações para assegurar a
realização das atividades;
- Elaborar o Relatório Anual de atividades.

Recursos a envolver
Humanos Materiaislo Financeiros
gisticos
Transporte
Espaço
Internet
EquipaTé
Piscinas
1704€
cnica
cobertas
Municipais
Clínicafisiot
erapia
Previsto
Transporte
6134€
Auditório
(parte
DT
Municipal
deste valor
TSES
Almoços
será
Auxiliares
Lanches
comparticip
ado pelas
famílias)

PI
PIC
RIC

- Elaborar e rever os PI’s em equipa;
- Elaborar fichas de avaliação diagnósticas (FAD);
- Elaborar/Rever sempre que necessário o PIC e monitorizar no
RIC;
- Realizar reuniões periódicas com os colaboradores
- Definir ações e objetivos concretizáveis;
- Realizar e registar as ações definidas;

EquipaM
ultidiscipli
nar

Registo de
presenças
nas
atividades/
Oficinas

- Organizar as turmas de acordo com os gostos, expectativas,
necessidades e potencialidades;
- Organizar/participar atividades na comunidade;
- Realizar intercâmbios com outras instituições e empresas da
comunidade.

Equipam
ultidiscipli
nar

Equipamen
toinformátic
o

Transporte

Resultados

Nãoaplicáv
el

Valor
definido np
PAI
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Melhorar os níveis
de
envolvimento
externo, alargando
parcerias
e
investindo em ações
de inovação

Nº
de
novasparceri
as

≥1

Protocolo
de parceria

Identificar potenciais utentes para a realização de ASUS
Levantamento dos potenciais parceiros para as ASUS
Estabelecer protocolos
Implementar o procedimento de acolhimento dos utentes nos
parceiros
Realização de reuniões entre estrutura de atendimento e
entidade gestora.

DT
TSES

Transporte

Combustiv
el

Área de Intervenção: Banco Local de Voluntariado de Tarouca

Gestão da Qualidade

Eixos

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Promover o
Banco Local de
Voluntariado de
Tarouca

Promover o
BLVT, de forma
a alargar o
conceito de
Voluntariado
junto da
Comunidade,
bem como
informar/sensibili
zar para as
competências do
Banco de
Voluntariado

Formula
Indicador

N.º de
Voluntários
ativos

Meta

10

Fonte

Estratégia/Ação Principal

Ficha de
Inscrição de
Voluntário
Leitura direta

N.º de
Instituições que
acolhem
voluntários

>2ações

Ficha de
Inscrição de
Organização

Ações de Divulgação
Atualização do folheto e do Site da
Instituição
Participação em reuniões da Rede
Social (por convocatória)

Responsável

Coordenadora
do BLVT

Recursos
Financeiro
s

Resultado

A definir

MA
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Área de Intervenção: Cantina social

Cantina Social

Eixo
s

Objetivos
Estratégicos
Suprir as
necessidades das
pessoas em
situação de
vulnerabilidade
socioeconómica

Objetivos
Operacionais

Promover uma
refeição diária

Indicador

n.ºrefeições
distribuídas estra acordo

Meta

4000
refeições

Fonte

Mapas mensais

Estratégia/Ação Principal
Estabelecimentos e cumprimento com
parcerias Concelhias e Distritais;
Articulação com a equipa de SAD da
Instituição

Formula de
Calculo
Gasto total
em refeições
prestadas
_______x40
00
Total de
refeições
fornecidas

Recursos
Financeiros

Responsáve
l

Taxa de
Resultados

DT´s
7.000 euros

Área de Intervenção: POAPMC

PO APMC

Eixo
s

Objetivos
Estratégicos

Contribuir para a
atenuação das
formas mais
graves de pobreza
através da
distribuição de
alimentos

Objetivos
Operacionais

Distribuição de
alimentos a
pessoas
carenciadas;
Realização de
acções de
sensibilização e
acompanhamento

Indicador

Nº de beneficiários
abrangidos

Meta

Fonte

588

Registo e
validação de
credencias
balcão 2020
Registo de
quilómetros
percorridos
Materiais de
apoio dispensado
Tempo
despendidos na
planificação e
distribuição

Estratégia/Ação Principal
Estabelecimentos e cumprimento com
parcerias Concelhias e Distritais;
Articulação com a equipa Técnica de
ERPI

Formula de
Calculo

Recursos
Financeiros

Responsáve
l

Taxa de
Resultados

DT´s
Gasto de
material de
apoio + 36
centimos por
km
percorrido +
custo de
pessoal

2.500 euros

Total estimado do
Investimento
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Considerações Finais

O Plano de Ação para 2020 que aqui se propõe, foi elaborado tendo em atenção os recursos disponíveis, as
necessidades internas e externas bem como as oportunidades, com vista a atenuar e eliminar, se possível as
ameaças que se fazem sentir e que foram identificadas pelas na análise swot.
A Gestão global desta Instituição continua a representar um enorme desafio, considerando a instabilidade da
conjuntura socioeconómica bem como das exigências normativas que refletem, sem que se verifique o
aparecimento de apoios que nos permitam acompanhar economicamente o cumprimento dessas exigências ao
mesmo tempo que procuramos prestar serviços de qualidade ao público vulnerável a que nos dedicamos.
Assim, consideramos que este Plano se reflete num desafio, que implica mudança, abertura à comunidade bem
como rigor na avaliação dos serviços prestados, estando em linha de conta com os compromissos e os objetivos
insertos no Sistema de Gestão da Qualidade e ainda, com a Missão e Visão Institucional.
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem consciência das suas responsabilidades e
do trabalho que tem sido desenvolvido num contexto económico e social bastante difícil. Pois, o aumento do salário
mínimo nacional ameaça novamente, as receitas vão-se mantendo, no entanto as despesas são cada vez mais
avultadas, pelo que, ao longo do seu exercício, a MA tem procurado dar resposta às necessidades que têm vindo
a ser identificadas como mais prementes sem descurar o equilíbrio financeiro da Instituição e a qualidade dos
serviços por esta prestados, como vimos a referir.
Acreditamos que este Plano se constitui como um excelente guia para o desenvolvimento das atividades dos
diversos serviços/setores que integram a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, rumo à prossecução dos
objetivos aqui delineados, utilizando os recursos mais eficazes e eficientes com espírito de sacrifício, solidariedade
mas, também, com sentido de Missão.
Entendemos que, o perfeito cumprimento destes propósitos exige o envolvimento ativo de todos os irmãos, a
colaboração estratégica dos demais órgãos sociais e o empenho continuado de todos os trabalhadores e parceiros.
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