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1.

INTRODUÇÃO

Apesar do contexto particularmente adverso provocado pela crise económica
e financeira, com os seus impactes sociais a sentirem-se no concelho
sobretudo no ano de 2010, a Santa Casa da Misericórdia de Almada
conseguiu reforçar a sua cobertura junto da população do concelho no
conjunto das respostas sociais, mas também territorial, com reforço da
qualidade e da sustentabilidade económica.
No primeiro ano do mandato da Mesa Administrativa, era imperioso
assegurar que todo o trabalho de preparação com vista a levar a efeito as
decisões tomadas de investimento em novos equipamentos, fosse
concretizado.
Assim, continuaram a decorrer as obras do Arco-Íris, prevendo-se que entre
em funcionamento no início do próximo ano lectivo. Este equipamento trará
uma melhoria significativa na resposta a idosos em Centro de Dia e Centro
de Convívio, e à infância, em Creche.
Ainda em 2010 foi feita a adjudicação do novo equipamento “A Casinha”,
constituído por Creche e Pré-Escolar, em Vale Figueira, que virá a fazer um
conjunto harmónico com o equipamento já existente, que é a sede da Creche
Familiar. Seria também de todo o interesse que ele pudesse iniciar a sua
actividade no início do próximo ano lectivo, muito embora se reconheça que
isso implica um esforço para conclusão da obra antes dos prazos previstos no
projecto.
Com estes equipamentos, melhorará, estamos certos, a resposta dada pela
Santa Casa da Misericórdia de Almada para os idosos e para a infância em
zonas carenciadas do concelho. Além disso, a ênfase na qualidade significará
também uma garantia da sua sustentabilidade, através da procura de novos
públicos.
É de relevar também a continuidade dos outros projectos de investimento
previstos, muito embora tenham decorrido de forma mais lenta.
O projecto do Hospital de Cuidados Continuados, que permitirá integrar de
novo a SCMA na área da saúde, é duma grande envergadura que obriga a
trabalho árduo a nível de projecto e de garantia de parcerias. A sua
dimensão obriga também a exigências financeiras e organizacionais que a
Instiuição não pode desde já assegurar, sobretudo estando em execução
outros investimentos.
O projecto da reabilitação da Igreja da Misericórdia teve também
desenvolvimentos significativos, tendo-se não só adjudicado a obra de
restauro do retábulo, como também a elaboração do projecto de recuperação
arquitectónica da Igreja.
Este foi também o ano da Certificação de Qualidade de quatro respostas
sociais a saber: Centro de Apoio Integrado a Idosos de S. Lázaro – Lar e
Centro Dia, Serviço de Ajuda Domiciliária e Creche do Centro Social da
Trafaria.
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O projecto da Qualidade não foi, e continuará a não ser, um desafio fácil
para a Instituição, nem representa um mero capricho da gestão. É um
desafio que representa um esforço de toda a organização, sendo devido um
reconhecimento a todos os dirigentes e trabalhadores da Santa Casa que o
abraçaram com todo o empenho e profissionalismo.
Agora que se conseguiu, começam a notar-se as vantagens, nomeadamente
na procura das respostas sociais da Santa Casa, em especial da Creche, por
novos públicos, que contribuirão para melhorar a sua sustentabilidade
económica. Por isso, o projecto deve continuar para outras respostas sociais.
Deve ainda notar-se que todo o trabalho desenvolvido ao longo dos anos no
sentido da sensibilização de todos, a começar pelos dirigentes, para que se
garanta a sustentabilidade das respostas sociais, tem dado os seus frutos.
Apesar de se manterem os resultados operacionais negativos, é de salientar
o trabalho já feito, referenciando-se exemplificativamente o Lar Granja Luís
Rodrigues que, fruto do trabalho da sua Direcção Técnica, conseguiu, pelo
segundo ano consecutivo, ter um resultado líquido total (R3) positivo,
invertendo a tendência de anos anteriores.
Por outro lado, somos chegados a uma situação em que verificamos a
necessidade de uma redefinição das respostas a nível da infância, no sentido
do reforço da Creche e do desinvestimento no Pré-Escolar. Nesta resposta
social tem vindo a notar-se um incremento da oferta na Escola Pública, o
que provoca dificuldades, nomeadamente de sustentabilidade, no Sector
Social.
Há que saber fazer a adaptação a este novo cenário, promovendo, em
articulação com os Agrupamentos de Escolas, a garantia do
acompanhamento das crianças no horário extracurricular, incluindo as
interrupções lectivas, tendo como grande objectivo a valorização da escola, a
promoção de sucesso educativo e o combate ao abandono escolar, mas
servindo também como reforço do apoio às famílias nomeadamente na
conciliação da vida profissional com a vida familiar.
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2 - AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO NA ÁREA SOCIAL
2.1 – Impacto da Intervenção na Melhoria das Condições de Vida da
População
2.1.1 - A nível global da intervenção
A Santa Casa da Misericórdia de Almada abrangeu 4714 utentes em
actividades regulares, verificando-se uma diminuição de 679 utentes face a
2009.
Não obstante esta diminuição, se contabilizarmos as admissões decorrentes
de saídas de utentes, nas respostas sociais típicas e na empresa de Inserção
(590), a frequência média de utentes abrangidos pela nossa actividade social
em 2010 sobe para 5305, representando 3,30% da população do concelho de
Almada.
Para uma melhor percepção da evolução da cobertura nos últimos cinco
anos, segue um mapa comparativo de utentes abrangidos e justificação das
alterações mais significativas.
Evolução da cobertura nos últimos 5 anos (dados de cobertura média mensal)
Anos
Nº de
utentes
abrangidos

2006

2007

2008

2009

2010

1700

2600

5325

5394

4714

- Celebração do
Protocolo RSI em
Outubro 2007.
Obs.
- Início do
Atendimento
Quinzenal de
Desempregados
na Sobreda e
Trafaria.

- Implementação
do Protocolo RSI.
- Alargamento do
acompanhamento
em Acção Social
para o Monte
Ocidental.
- Início do
funcionamento dos
postos de recepção
para requerimento
no CSI na Trafaria
e Caparica.

- Maior rigor na
contabilização
dos utentes.
-Pouca procura
para o
Complemento
Solidário de
Idosos.
- Fim (Agosto) do
Atendimento
Quinzenal de
Desempregados
na Sobreda.
- Não
contabilização de
clientes que
beneficiaram de
vendas ao nível
do CRAT.
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Distribuição de utentes por áreas de intervenção
Continua-se a verificar que a área da Família/Comunidade (62,98%) surge em 1º
lugar com mais de metade dos utentes, seguida da área da Infância (16,33%),
surgindo a seguir a área dos Idosos/Dependentes (15,54%) e por ultimo a área da
Juventude (5,13%).

16,33%

Infância
Idosos
Juventude
Familia e
Comunidade

15,54%

62,98%

5,13%

Distribuição de crianças por tipo de resposta ao nível de freguesia/concelho
Constata-se que a Santa Casa da Misericórdia de Almada abrange crianças
de todas as freguesias à excepção de Cacilhas, mantendo-se com maior
cobertura a Trafaria com 46% (339 crianças) do total da cobertura da Santa
Casa da Misericórdia de Almada na área da Infância, seguida da Caparica
com 17,61% (133 crianças). Se considerarmos esta cobertura face ao número
de crianças residentes nestas freguesias, verificamos que na Trafaria
abrangemos aproximadamente 44,23%% do total das crianças residentes e
na Caparica 10,57%.
Na Caparica, onde se perspectiva a breve prazo um reforço da cobertura
para mais 66 crianças em Creche, e na Trafaria, onde a taxa de cobertura é
tão expressiva, aumenta a responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia
de Almada face à oportunidade de poder intervir em idades precoces. Esta
oportunidade, aliada à qualificação das famílias e desenvolvimento de
parcerias estratégicas com as escolas e associações locais para o incremento
da Escola a Tempo Inteiro, contribuirão certamente para a diminuição de
situações de risco, para o sucesso educativo e para o combate ao abandono
escolar, nestas duas freguesias tão carenciadas a este nível.
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Distribuição de Idosos e Dependentes por tipo de resposta ao nível da
freguesia/concelho

Verifica-se que a Santa Casa da Misericórdia de Almada abrange, no âmbito
dos serviços que presta, idosos de todas as freguesias, mantendo-se Almada
com a maior taxa de cobertura (34% - 243 idosos), seguida da Caparica
(30,49% - 212 idosos) e Trafaria (15,31% - 108 idosos). Se relacionarmos esta
cobertura, com os idosos residentes nestas freguesias (censos de 2001),
verificamos que a nossa taxa de cobertura é respectivamente de 3,52% em
Almada, 6,62% na Caparica e 7,23% na Trafaria.
Na freguesia de Almada o universo de idosos abrangidos pela intervenção da
SCMA é mais significativo, mas isto não se reflete ao nível da taxa de
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cobertura da Instituição face aos idosos residentes, dado ser esta a freguesia
mais envelhecida do concelho com 20,03% de idosos em contraponto com o
Pragal e Caparica (11,15% e 11,78% respectivamente).

Outros
E. I. A. I./F.
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Número de famílias abrangidas

Estas ascendem a 1816, que correspondem a 2,96% das famílias residentes
no concelho, constatando-se que 36,83% das familias acompanhadas pela
Santa Casa da Misericórdia de Almada (669) têm rendimento precário ou
seja, apresentam capitação abaixo do valor da pensão social. As famílias são
abrangidas de forma directa ou indirecta (por via da cobertura dos filhos e
ou progenitores)
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Comparando com os dados de 2009 (393 famílias), verifica-se que as famílias
com rendimento precário quase duplicaram, o que evidencia o
empobrecimento da comunidade, provavelmente por via da crise económica
que assola o país. Esta situação levou-nos ao desenvolvimentode projectos de
apoio ao nível de bens essenciais (roupas, enxovais de bebé, mobiliário,
géneros alimentares,..) e a um reforço no apoio ao acesso a prestações sociais
a que as famílias têm direito, destacando-se aqui o empenho e
disponibilidade das equipas RSI e da Acção Social para colaborar com as
famílias na Prova de Condições de Recursos.
Sinalizaram-se 14,97% (272) de famílias multiproblemáticas, entendendo-se
por multiproblemática quando se constatam comportamentos problemáticos,
estáveis no tempo e suficientemente graves. em dois ou mais membros da
mesma família.
Comparando com os dados de 2009 (223), verifica-se um ligeiro aumento
decorrente do número de novas famílias acompanhadas, existindo um núcleo
de famílias em que persistem factores de exclusão (ao nivel económico,
educativo, de saude,…), que exigem uma intervenção mais especializada e
prolongada no tempo. Outra das constatações é o número crescente de
famílias que integram doentes psiquiátricos, situação que inviabiliza muitas
vezes a sua autonomia. Note-se que a comunidade apresenta poucos
recursos para o tratamento/acompanhamento destas doenças.
Quanto a famílias com menores em risco, sinalizaram-se 9,19% (167),
número ligeiramente inferior ao verificado em 2009, embora em 2010 já se
contabilizem dados das crianças que frequentaram as AEC e CAF. Reforçase a necessidade de se continuar a apostar na formação/qualificação das
famílais, passando a ser esta uma actividade prioritária transversal às
respostas sociais, e de desenvolver projectos que visem a prevenção de
comportamentos de risco das crianças/jovens acompanhados.
Mapa comparativo de famílias abrangidas por tipologia de situação/problema
Ano

Nº famílias

Famílias
Multiproblemáticas

2009

2395

2010

1816

223
(9,31%)
272
(14,97%)

Famílias com
Rendimento
Precário
393
(16,40%)
669
(36,83%)

Famílias com
Crianças/Jovens
em risco
203
(8,47%)
167
(9,19%)

Taxa de cobertura por resposta social, face à taxa de cobertura do concelho
Quanto à taxa de cobertura por respostas sociais, face à taxa de cobertura do
concelho, destaca-se a cobertura do Lar de Crianças e Jovens (100%)por ser
o único no concelho, seguido da Creche Familiar (60,38%), do Protocolo RSI
(46,45%), do Serviço de Ajuda Domiciliária (24,83%) e do Lar de Idosos
(24%), verificando-se que onde é menor a nossa taxa de cobertura é no PréEscolar (4,90%) e Creche (7,70%), pese embora relativamente a estaa última
Página 9 de 154

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010
resposta se perspective um aumento de cobertura da Santa Casa da
Misericórdia de Almada para o próximo ano lectivo face à capacidade actual
da Instituição.
Cobertura
concelhia

Cobertura SCMA

Creche Familiar

313

189 (60,38%)

Creche

1225

147 (7,56%)

Resposta Social

Pré-Escolar

2999

147 (4,90%)

45

45 (100%)

238

36 (15,12%)

Centro Dia

794

139 (17,50%)

Serviço Ajuda
Domiciliária

910

226 (24,83%)

Lar de Idosos

708

170 (24%)

Lar de Crianças e
Jovens
Centro Convívio

Obs.

Os dados da cobertura
concelhia do Pré-Escolar
dizem respeito à rede
pública e solidária.

Os dados do RSI dizem
respeito
a
processos
deferidos em Dez/2010.
Dados recolhidos na Carta Social, CMA (Pré-Escolar) e SAS de Almada (Protocolo RSI)
Protocolo RSI

4991 (805
familias)

374 familias (46,45%)

No respeitante à lista de espera, constata-se que:
- o Lar de Idosos é onde se situa a maior procura, seguida da Creche e do
Serviço de Ajuda Domiciliária;
- esta é inexistente no Centro de Dia e de Convívio, respostas que devem ser
ajustadas ao nível do alargamento da cobertura diária e semanal e na
qualificação dos serviços, face às novas necessidades e perfil dos idosos, facto
aliás diagnosticado pelo Grupo Concelhio de Idosos de Almada no documento
“Repensar os Centro de Dia e de Convivio”.
- no Pré-Escolar verificam-se algumas inscrições, situação que não acontecia
em 2009. Este facto pode justificar-se com o horário de funcionamento que
praticamos (12 horas diárias) e com o leque de actividades que oferecemos
(natação, passeios, praia, …) que estão mais de acordo com as necessidades e
expectativas de algumas famílias.
Apesar desta “tímida” procura em 2010, tem de ser reequacionado o
investimento futuro nesta resposta social nas freguesias da Trafaria e
Caparica, porquanto para além de ser deficitária em termos financeiros, em
termos de resultados para as crianças a médio/longo prazo, será mais
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vantajoso complementarmos a resposta dada pela rede pública e
promovendo-se a criação de CATL’s para o 1º e 2º ciclos nos periodos de
interrupção lectiva, em estreita articulação com os Agrupamentos Escolares,
contrariando a desocupação e os comportamentos de risco, combatendo o
abandono e promovendo o sucesso escolar.
Lista de Espera
Resposta
Social/Serviço

Nº de Inscrições
2009
2010

Creche Familiar

97

44

Creche

73

67

Pré-Escolar

_

11

Lar de Crianças e
Jovens

_

_

Centro Convívio

_

_

Centro Dia

_

_

Serviço de Ajuda
Domiciliária

50

43

Lar de Idosos

375

332

CRAT

3

4

Empresa de
Inserção de Apoio a
Idosos/Famílias

23

5

Obs.
Apenas se contabilizou as inscrições
efectuadas em 2010, ao contrário de 2009 que
foram contabilizadas as dos anos anteriores.
29 em 1º Berçário; 13 em 2º Berçário; 22 em
Sala de Transição

As vagas são geridas pela Segurança Social
Continua a não existir lista de espera

Continua a não existir lista de espera

Verificou-se uma ligeira diminuição das listas
de espera por efeitos de actualização de dados
(óbitos, desistências,…)
Nº de pedidos para aluguer de apoios técnicos
(camas articuladas)
Em 2010 houve um alargamento de Empresa
de Inserção e, consequentemente, um
alargamento da cobertura.

No respeitante aos voluntários, constatou-se que em 2010 houve um
aumento de 60% face a 2009, passando todas as respostas sociais com
protocolo de cooperação, à excepção da Creche Familiar, a dispor de
voluntários, dando-se um salto quantitativo muito significativo, que deverá
ser incrementado em 2011, “Ano Internacional do Voluntariado”,
promovendo um avanço no que respeita à autonomização organizativa desta
actividade.
Em 2010 os voluntários realizaram um total de 8.155,85 horas, nas
diferentes respostas sociais. Esta mais valia traduziu-se na efectivação de
pequenas tarefas do quotidiano (apoio nas consultas externas e passeios, na

alimentação dos mais dependentes, no convívio/animação dos idosos isolados
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no seu domicílio, …), contribuindo significativamente para a humanização
dos serviços.
Distribuição de voluntários por equipamento/serviço
Resposta Social

Nº de voluntários
2009
2010

Horas realizadas em
2010

Centro Social da Trafaria

5

19

1783

Lar Granja Luís Rodrigues

11

9

3 178,3

Serviço de Ajuda Domiciliária

6

13

894

Centro Comunitário PIA I

-

4

92

Centro Comunitário PIA II

-

2

55

23

20

1 049,55

Creche Familiar

-

-

-

Lar de Crianças e Jovens

5

13

1104

Total

50

80

8 155,85

Centro de Apoio Integrado a Idosos

No apoio de elementos da comunidade ressalta-se o número de indivíduos
envolvidos (22) em 2010 no âmbito do Serviço de Apoio à Comunidade. Este
projecto de parceria com o Instituto de Reinserção Social (IRS) permitiu
atingir dois objectivos: a realização de algumas tarefas na Instituição e a
colaboração na reinserção de indivíduos com penas por pequenos delitos,
através da realização de actividades socialmente úteis.
Nº de integrações no âmbito de Serviço de Apoio à Comunidade (parceria
com IRS – Instituto de Reinserção Social)
Respostas Sociais/Serviços

Centro Social da Trafaria
Lar Granja Luís
Rodrigues

Áreas
Jardinagem/limpeza de
espaços exteriores

Nº de
integrações

Horas
efectuadas

3

210

3

70
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Centro Comunitário PIA I
Centro de Apoio Integrado
a Idosos

Pequenas reparações
Apoio aos idosos e à
manutenção
das
instalações

1

40

8

765

Serviço de Ajuda
Domiciliária

Marketing

1

100

Empresa de Inserção

Apoio administrativo

1

60

Manutenção

Manutenção

5

530

22

1775

Total

Em 2010, a Santa Casa da Misericórdia de Almada comemorou 455 Anos. O
aniversário coincidiu com a Certificação da Qualidade de quatro respostas
sociais a saber: CAII – ERI e Centro Dia, Serviço de Ajuda Domiciliária e
Creche do Centro Social da Trafaria.
É, portanto, de toda a justiça que se louve o esforço empreendido pelos
trabalhadores de todos os sectores, que permitiu uma divulgação/valorização
da Instituição junto da comunidade.
Esta divulgação foi feita através da comunicação social (17artigos em
jornais/boletins concelhios), da realização em espaço público de uma “Mostra
de Actividades” que abrangeu cerca de 1000 pessoas da comunidade, do site
da SCMA que foi totalmente restruturado e no qual as respostas sociais
colaboraram com 74 notícias , bem como da distribuição de cerca de 1000
folhetos elaborados para as Comemorações dos 455 Anos da SCMA.
2.1.2 – Por respostas/áreas específicas
Infância/Juventude
A avaliação da satisfação das famílias (Creche Familiar, Creche e PréEscolar) foi globalmente positiva, ressaltando a confiança que os pais/tutores
legais depositam na Instituição. Os aspectos pior avaliados são os espaços
exteriores do Centro Social da Trafaria e do Centro Comunitário PIA I,
situação que neste equipamento será resolvida com a transferência para o
Centro Integrado Arco-Íris. No Centro Social da Trafaria poderá ser
minimizada em parte, caso se concretize o financiamento da Fundação
Montepio para a criação de um espaço de recreio para o Pré-Escolar.
A situação económica das famílias manifesta-se difícil; 79 famílias fizeram
pedidos de redução de mensalidades (20 Creche Familiar, 11 Centro Social
da Trafaria e 48 Centro Comunitário PIA I) verificando-se uma ligeira
diminuição das comparticipações face a 2009. No Centro Social da Trafaria,
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evoluiu-se para a existência de um maior equilíbrio entre famílias com
rendimento precário (34) e outras com alguma capacidade económica,
consubstanciando-se assim o princípio da subsidiariedade, a que não terá
sido estranha a certificação de qualidade. Face a estes problemas, os três
equipamentos (Centro Social da Trafaria, Centro Comunitário PIA I e
Creche Familiar) implementaram projectos específicos de apoio de alguns
bens, nomeadamente roupas e brinquedos.
A implementação do Serviço de Gestão da Qualidade foi outro objectivo. A
Creche do Centro Social Trafaria apostou na melhoria contínua do seu
processo de certificação e apresentou a sua experiência nesta área em dois
Fóruns que envolveram várias entidades públicas e privadas. Foi ainda
convidada pelo Departamento de Cooperação do Instituto da Segurança
Social-IP (ISS.IP), para apresentar a sua boa prática no 2º Congresso de
Educadores de Infância, iniciativa de âmbito nacional a realizar em 2011.
A certificação da qualidade da Creche Familiar e do Lar de Crianças e
Jovens iniciou-se em 2010, tendo sido já concluídas, respectivamente 8 e 7
Instruções Técnicas (IT). Perspectiva-se para finais de 2011 a primeira
auditoria externa de 1ª fase de concessão nestas respostas sociais.
Deu-se continuidade à aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual
(PDI) na Creche e no Pré-Escolar (no caso do Pré-Escolar do C.C. PIA I,
apenas para as crianças sinalizadas), salientando os bons resultados ao
nível das competências adquiridas pelas crianças e no despiste precoce de
atrasos no desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem. Verifica-se
ainda um maior envolvimento das famílias no processo educativo dos seus
filhos, participando quer no questionário de expectativas, quer na
planificação e avaliação do PDI, e gerando uma maior empatia e
corresponsabilização com a equipa pedagógica e com a Instituição. A Creche
Familiar, no âmbito do seu processo de certificação, aplicou um novo
instrumento, a Ficha de Acompanhamento da Criança (FAC), introduzindo
igualmente o registo diário das crianças em casa da Ama. Este novo
instrumento melhorou a comunicação entre as famílias e o serviço.
No respeitante às situações de risco/perigo (Creche e Pré-Escolar), foram
sinalizadas 12 crianças, que passaram a ser acompanhadas pela Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Equipa Multidisciplinar de
Apoio aos Tribunais (EMAT), número ligeiramente inferior a 2009, quando
foram sinalizadas 15 crianças. No Centro Social da Trafaria verificou-se
uma diminuição do número de crianças com alterações de comportamento (9
em 2010/2011 para 14 em 2009/2010).
Ao nível do Projecto de Intervenção Precoce de Almada (PIPA), foram
acompanhadas 9 crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), no
conjunto dos equipamentos de Infância.
Deu-se continuidade à formação parental no Centro Social da Trafaria e no
Centro Comunitário PIA I, dado considerar-se uma área carenciada,
contando estes dois equipamentos com a parceria do Movimento de Defesa
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da Vida (MDV), e abrangendo no global uma média de 29 pais/encarregados
de educação.
Salienta-se ainda que 72 prestadores de cuidados (47 Amas e 25 Ajudantes
de Acção Educativa) beneficiaram de formação, tendo 10 Ajudantes de Acção
Educativa do Centro Comunitário PIAI obtido a certificação nesta área e o 9º
ano de escolaridade, através do RVCC.
A Componente de Apoio à Família (CAF) e as Actividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) representaram, na Trafaria, uma maisvalia para as famílias, pois possibilitaram o alargamento da cobertura
diária. Desta forma diminuíram as potenciais situações de risco e exposição
a modelos de comportamento desviante, evitando-se que muitas crianças
ficassem entregues a irmãos menores ou simplesmente na rua, e permitiram
o acesso a aprendizagens complementares ao currículo escolar.
Estabeleceu-se uma melhor comunicação e articulação com as escolas. A
partir de Setembro passou a haver de uma Educadora de Infância em
Estágio Profissional a meio tempo, para colmatar as faltas dos professores.
Apesar das melhorias introduzidas, a mobilidade dos professores (8) revelouse um grande constrangimento que afectou um pouco a relação entre
professores e alunos e, consequentemente, as aprendizagens e a disciplina
na sala de aulas. No ano lectivo 2010/2011 e seguintes, o novo financiamento
da Autarquia no referente à Componente de Apoio à Família CAF permitirá
alargar a cobertura em Julho e Setembro, possibilitando a conciliação da
vida familiar com o trabalho e garantindo também uma maior estabilidade
contratual às Ajudantes de Acção Educativa contratadas.
Pretendeu-se promover uma candidatura a Centro de Actividades de
Tempos Livres (CATL) na Trafaria mas não foi possível ser implementado,
tendo-se identificado 45 crianças do 1º ciclo interessadas nesta resposta
social. Considera-se, contudo da maior relevância a sua implementação em
zonas críticas, caso da Trafaria e do PIA, como medida preventiva para os
comportamentos de risco.
As actividades sócio-recreativas, fundamentais para uma maior oferta de
estímulos, foram realizadas conforme o planeado, mantendo-se algumas
actividades extracurriculares. Foi o caso da natação que, em Setembro, viu
substancialmente melhoradas as condições, com a sua transferência para o
Complexo Municipal de Desportos da Sobreda. A Creche Familiar contou
com a colaboração do Gymboree (espaço privado que disponibiliza variadas
actividades lúdico pedagógicas), permitindo às crianças a fruição do seu
leque de actividades a preços reduzidos.
O grande “acontecimento” de 2010, relativamente ao Lar de Crianças e
Jovens, foi, em Dezembro, ter-se concluído finalmente a renegociação do
acordo de cooperação, o que permitirá diminuir os défices orçamentais
acumulados, pelo menos, nos últimos cinco anos
No Lar de Crianças e Jovens verificou-se um investimento na definição e
consolidação de uma intervenção psicossocial mais concertada com os
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residentes, um trabalho mais direccionado com as famílias, um reforço da
articulação com os Tribunais e equipas de acompanhamento, com vista à
concretização sustentada dos projectos de vida dos residentes . Nesse
sentido foram elaborados 56 Planos de Intervenção Imediata (PII), 168
relatórios para diversas entidades (Tribunais, CPCJ, EMAT, ECJ), com
realização de 47 reuniões formais com estas entidades, bem como 174
atendimentos a pedido das escolas.
Em 2010 admitiram-se 12 crianças/jovens, com idades entre os 5 e os14
anos, mantendo-se a predominância no acolhimento de fratrias (73,21%).
Foram desinstitucionalizados 12 residentes (2 adopções, 4 reintegrações
familiares, 3 autonomias de vida e 3 manutenções em acolhimento
institucional, referindo que, relativamente a estes últimos, um residente
apresentava deficiência mental acentuada, tendo sido orientado para um lar
apropriado e as outras duas apresentavam alterações de comportamento
com fugas frequentes, tendo transitado para lares mais distantes, onde não
dominavam o território).
Contata-se o aumento dos residentes cujo projecto de vida é a
autonomização (por desresponsabilização dos progenitores e admissão de
utentes mais velhos com inexistência de vínculo familiar, por
desmembramento ou disfuncionalidade das famílias e/ou desconhecimento
do paradeiro dos progenitores), pelo que é imperioso que se reforce a
aquisição de competências pessoais, profissionais, sociais e de gestão
doméstica. Os jovens precisam de ferramentas para a sua inserção futura na
vida activa, trabalho que já foi iniciado, mas que necessita ser mais
aprofundado e consolidado.
Apesar de a maioria dos residentes apresentarem indisponibilidade
emocional para as aprendizagens, 78,94% transitaram de ano. Cada vez há
mais necessidade de serem orientados para percursos educativos e
formativos alternativos, identificando-se como um constrangimento a
inexistência destas respostas para jovens com idades inferiores a 15 anos.
Ressalta-se o aumento dos voluntários, a parceria com o Teatro Azul
(ingressos gratuitos para espectáculos e disponibilização de espaços para
actividades) bem como o apoio no Natal em géneros e em equipamentos de
algumas entidades, nomeadamente do Lions Clube de Almada (lanche),
Super FM (almoço e prendas), Cabo Visão (cadeiras), CTT (home cinema) e
Serunion (plasma). Com estes apoios criaram-se melhores condições de
entretenimento (mini sala de cinema) bem como relacionais e emocionais,
num período tão sensível, principalmente para aqueles que não dispõem de
contacto familiar (10) e/ou quando existe, é extremanente precário e
irregular (13).
O projecto “Geração Cool”, como vem sendo habitual, foi avaliado com Bom
em 2010 pelo Programa Escolhas, sendo um dos projectos selecionados para
visita da Sra. Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, no
Natal. A última candidatura, que se iniciou em Janeiro de 2010, contempla
as 4 medidas usuais (promoção da escolaridade e competencias básicas,
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formação profissional, ocupação dos tempos livres, promoção da formação ao
nível das TIC), tendo ainda uma 5ª medida, direccionada para a
capacitação/organização juvenil.
O projecto, pese embora a mudança de coordenador em finais de 2009,
manteve uma grande dinâmica. Foram introduzidas algumas actividades
muito criativas, ressaltando-se os “Putos do Bairro”, “Lounge Cultural”. A
participação nas Marchas Populares foi premiada com o 2º lugar, prémio
para os trajes e música, contribuindo para a valorização e reforço da
identidade dos jovens participantes e restante comunidade.
Em parceria com o Centro de Formação Profissional do Seixal, iniciou-se um
curso de Jardinagem e Espaços Verdes, cuja frequência é de 12
jovens/adultos, contabilizando o relatório anual 413 iindvíduos abrangidos
(225 destinatários e 188 beneficiários), no total das inúmeras actividades
realizadas ao longo de 2010.
Idosos/Dependentes
Na área dos idosos/dependentes, a avaliação da satisfação dos utentes e
famílias foi globalmente boa destacando-se, pela positiva, a higiene das
instalações e o desempenho dos profissionais; as refeições e as questões de
infra-estruturas, conforto e segurança no Lar Granja Luís Rodrigues
(número de utentes por quarto, piso desadequado, falta de climatização),
foram pior avaliados, embora de forma positiva.
Este aspecto é relevante porquanto a dependência dos utentes é elevada no
global das valências (70,14%) representando os parcialmente dependentes
(D1 e D2) 48,50%, os dependentes (D3) e os grandes dependentes (D4 e D5)
cada um 10,82%. Torna-se premente a adequação das infra-estruturas, para
criar melhores condições de conforto e segurança, garantindo uma melhor
qualidade de vida e de serviços.
Grau de Dependência (Centro Convívio, Centro Dia, SAD e Lar )
Grau de Dependência

2009

2010

Autónomos (A)

147

160 (29,85%)

Parcialmente Dependentes
(D1 e D2)

204

260 (48,50%)

Dependentes (D3)

79

58 (10,82%)

Grandes Dependentes (D4 e
D5)

48

58 (10,82%)
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TOTAL

478

536

Considerando esta dependência elevada, houve a preocupação de adequar os
serviços e capacitar os recursos humanos. Assim, os Centros de Dia, no final
do 3º trimestre, alargaram o período da cobertura diária, passando a fazer o
transporte da manhã mais cedo e mais tarde ao fim do dia, permitindo aos
utentes usufruir de mais horas na resposta social. Daí resultou um maior
dispêndio de horas das Ajudantes de Centro de Dia no transporte dos
utentes, em detrimento do trabalho em sala. Também se efectuou o reforço
alimentar a alguns utentes, prevenindo diminuições de peso e de índice de
massa corporal.
Outro aspecto relevante foi o acompanhamento psicológico, que abrangeu 51
idosos (9,32%).
37 prestadoras de cuidados a idosos usufruiram de formação, contando a
equipa do SAD com o apoio de uma psicóloga nas reuniões da equipa
operativa.
Como vem sendo habitual nos últimos anos, e dada a dependência dos
idosos, foi feito um grande investimento na melhoria e/ou manutenção da
autonomia destes, contando 216 (40%) com acções ao nível da terapia
ocupacional (mobilizações, treinos de marcha, massagens,…)e 84 (15,67%)ao
nível da reabilitação (sessões de movimento, piscina, sessões expressivas,
cognitivas, sensoriais), facto para o qual foi precioso poder contar com
estágios académicos de Terapeutas Ocupacionais.
Nesse sentido deu-se continuidade aos projectos “Movimento Saudável em
Meio Aquático”, “Oficina do Movimento”, “Música no Hospital e nas
Instituições de Solidariedade”, “Grupos de Memória”, entre outros.
484 idosos (90,29%) beneficiaram de actividades de socialização,
representando os dependentes 18,47%. Neste âmbito realizaram-se passeios,
comemorações de datas festivas, festas temáticas, entre outras, revelando-se
estas actividades extremamente importantes para combater o isolamento,
permitindo a interacção entre utentes, familiares e pessoal. Dos idosos
abrangidos, 56 (10,44%) não tinham família e 52 (9,70%), tendo-a, não
contaram com o seu apoio. O Serviço de Ajuda Domiciliária apresentou 22
idosos nestas circunstâncias, facto que levou este serviço a beneficiar do
projecto “Uma Palavra um Alento” promovido pela APCA – Associação de
Professores do Concelho de Almada-, abrangendo 8 utentes ao nível da
animação no domicílio.
24 idosos isolados e/ou sem retaguarda familiar, na sua maioria
dependentes, beneficiaram de complementaridade de respostas do Serviço
de Ajuda Domiciliária e dos Centros de Dia, contribuindo para a sua
permanência na habitação.
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Outros 19 utentes (14 do SAD e 5 dos Centro de Dia) transitaram para os
Lares de Idosos da Instituição, por não se poder dar uma resposta ajustada
às suas necessidades, o que constitui 33,92% das admissões efectuadas em
2010 nesta resposta social.
29 utentes do Serviço de Ajuda Domiciliária, viram o seu espaço
habitacional intervencionado, através do projecto “Oficina Domiciliária”.
Foram objecto de reparações 86 fogos, que envolveram utentes de 7
Instituições do concelho de Almada. O projecto contou com a parceria de 4
Juntas de Freguesia e de 10 Instituições de Solidariedade.
Não obstante a pertinência e as mais valias deste projecto, como contributo
para a qualidade de vida dos utentes beneficiados, verificou-se que o número
de utentes sinalizados pelas Instituições parceiras é manifestamente
insuficiente para a sustentabilidade económica do projecto. Assim, procedeuse à alteração do regulamento, no sentido de permitir alargar o serviço a
pessoas da comunidade, continuando, contudo a priorizar os idosos. Pode vir
a perspectivar-se igualmente a criação de um “Estaleiro Social” onde se
possa armazenar mobiliário e materiais de construção, permitindo a
reutilização destes materiais e o apetrechamento de habitações de utentes
com maiores carências.
Quanto ao Sistema de Gestão da Qualidade, o Centro de Apoio Integrado a
Idosos (Estrutura Residencial de Idosos (ERI) e Centro de Dia) e o Serviço
de Ajuda Domiciliária mantiveram a sua certificação, sendo realizadas uma
auditoria interna e outra externa, de acompanhamento. Foram superados os
objectivos inicialmente previstos, quanto aos requisitos de nível A e B do
Manual de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais (MAQRS) do
Instituto ds Segurança Social. IP (ISS.IP), participando ambas as
responsáveis destas respostas sociais em dois encontros promovidos por
entidades externas, onde apresentaram o seu processo de certificação.
O Plano Individual (PI) foi reajustado, tendo em conta o processo de
candidatura/admissão, facilitando a sua aplicação e envolvimento da família
na sua elaboração e avaliação.
Outra mais-valia foi a possibilidade de, através de um financiamento do
Gabinete de Responsibilidade Social do Montepio Geral, se ter adquirido
para o Serviço de Ajuda Domiciliária um software que vai permitir
monitorizar os serviços prestados aos utentes, garantindo uma melhor
sistematização da informação e um maior controlo da intervenção.
No respeitante ao Atendimento Integrado, verificou-se um total de 420
atendimentos (mais 7% relativamente a 2009), passando o tempo de espera
de dois meses para três dias. Este atendimento permitiu igualmente,
através do pré-diagnóstico realizado, identificar as situações de maior
emergência, agilizando a resposta a dar, bem como apoiar a população que
procura este serviço, orientando-a para os vários recursos diponíveis na
comunidade. A boa perfomance deste atendimento deveu-se também à
integração de uma estagiária profisisonal.
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No que respeita à valorização do pessoal, o Serviço de Ajuda Domiciliária
dinamizou, pelo 2º ano consecutivo, o projecto “Funcionária do Ano”, e o
Centro Social da Trafaria iniciou o projecto “CIT ao Espelho”. Ambos os
projectos contribuiram para a promoção do mérito e coesão das respectivas
equipas.
No que se refere ao Centro de Recursos de Ajudas Técnicas (CRAT) e
Empresas de Inserção de Apoio a Idosos/Famílias e Transporte Adaptado, de
uma forma geral aumentaram os proveitos, com destaque para o CRAT e
Empresa de Inserção de Transporte Adaptado.
O CRAT aumentou as receitas de exploração em 3,9% (5.475,31€,
diversificando os produtos disponibilizados, tendo a Empresa de Inserção de
Transportes Adaptados “saído” do negativo, situação que se deve em grande
parte a ter iniciado o transporte regular de crianças deficientes de algumas
escolas do concelho.
Relativamente à Empresa de Inserção de Apoio a Idosos/Famílias, embora
tenha sido alargada por via de uma candidatura ao IEFP, só a partir do final
do 2º semestre contou com as cinco novas colaboradoras e com a aquisição
das duas novas viaturas, tendo-se concretizado o aumento de utentes e
receitas previstos.
Família e Comunidade
Tratando-se da área de maior peso na Santa Casa da Misericórdia de
Almada, teve como equipamentos de suporte o Centro Social da Trafaria e o
Centro Comunitário PIA II, equipamentos que em 2010 abrangeram, em
termos médios mensais, respectivamente 1262 e 1962 iindivíduos. A
intervenção centrou-se nos territórios do PIA (freguesia da Caparica) e
bairros clandestinos do 1º e 2º Torrão (freguesia da Trafaria), onde a
envolvente degradada, de uma forma geral, conduz à estigmatização dos
seus residentes, apresentado várias problemáticas que obstaculizam a sua
inserção e autonomia.
Assim, a intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Almada assentou
numa perspectiva multisectorial, definindo como grupos prioritários as
crianças, jovens e famílias e as seguintes áreas estratégicas:
Atendimento/Acompanhamento de Indivíduos/Famílias
Ensino, Formação e Emprego
Animação Comunitária
Atendimento/Acompanhamento de Indivíduos/Famílias
No atendimento/acompanhamento de Indivíduos/Famílias, 2010 revelou-se
um ano em que a situação económica das famílias se agravou, verificando-se
um aumento da procura dos serviços essencialmente ao nível dos Gabinetes
de Inserção Profissional (GIP) e do Atendimento de 1ª linha. Este último
serviço foi obrigado a alargar os períodos de atendimento e a afectar outra
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técnica, adequando a intervenção às necessidades emergentes, de forma a
garantir o direito básico do cidadão à informação e ao exercício da cidadania.
O número de famílias acompanhadas foi na ordem das 680, representando
2033 indivíduos (dados de Dez/2010), dos quais 429 na edida Rendimento
Social de Inserão (RSI) (160 pelas equipas do Centro Social da Trafaria e
269 pelas equipas do Centro Comunitário PIA II), e 251 no
acompanhamento em Acção Social.
No referente ao RSI, houve um ligeiro decréscimo face a 2009 que se explica
por inicialmente (1º semestre) não se terem recebido novos processos e,
posteriormente, pela cessação e ou cancelamento da prestação de alguns
beneficiários. Contribuiu igualmente para esta situação a pouca celeridade
no envio de processos pendentes pela Segurança Social no 2º semestre,
apesar da Instituição se ter disponibilizado para receber processos até ao
limite da taxa de variação imposta pela Segurança Social (33%).
No respeitante às famílias acompanhadas, verificou-se:

239 (35,14%) famílias receberam géneros alimentares através do
Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados (PCAAC), tendose conseguido criar condições de armazenamento na Instituição, no 2º
período de remessa por parte do Centro Distrital da Segurança Social de
Setúbal (Nov. e Dez/2010). O armazenamento permitiu fazer as entregas de
forma faseada às famílias, conseguindo estas fazer uma melhor
rentabilização dos produtos fornecidos., Prevê-se desenvolver em 2011 pelas
equipas do C.C. PIA II um trabalho de formação com estas famílias ao nível
da nutrição e a criação de ementas equilibradas.
Salienta-se que a capacidade de armazenamento criada se deve à utilização
de um armazém na Fonte Santa, após a sua reabilitação, do qual a Santa
Casa da Misericórdia de Almada é proprietária. Este espaço poderá no
futuro ser ainda melhor aproveitado, se vierem a proporcionar-se
oportunidades para isso. Para os produtos que necessitavam de frio foi
possível a utilização de câmaras frigoríficas gentilmente cedidas pela
empresa “António Castela, Eventos Festivos”.
Para além das 239 famílias já referenciadas, usufruiram pontualmente de
apoios alimentares outras 45 famílias, estando perspectivado em 2011 a
Santa Casa da Misericórdia de Almada reverter o apoio em géneros que
recebe do Banco Alimentar em cabazes para 50 famílias que apresentem
menores capitações.

184 iindvíduos foram abrangidos em sessões de esclarecimento ao
nível na Prova de Condição de Recursos (PCR), condição básica para acesso
a algumas prestações (abono de família, subsídio social de desemprego, RSI).
Efectuaram-se 338 registos para pedido de senha electrónica na Segurança
Social Directa (SSD), dos quais 10 sem sucesso, e 634 PCR, das quais 159
sem sucesso.
Trata-se de uma prova que é obrigatória e é feita de forma informática.
Considerando
que a população acompanhada é maioritariamente
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infoexcluída, e a não realização da PCR inibia o acesso às prestações sociais,
foram feitos todos os esforços (logísticos e humanos) por parte da Instituição,
para o apoio da população que solicitou os nossos serviços.

154 famílias foram autonomizadas 7 (4,5%) ao nível da Acção Social,
no respeitante aos processos contratualizados, e 147 (34,26%) no respeitante
ao RSI , superando-se as metas definidas no plano de acção 2010 para o RSI.
Foram identificadas 98 menores em risco/perigo, dos quais 58
acompanhadas pela CPCJ e 40 pela Equipa Multudisciplinar de Apoio aos
Tribunais (EMAT), número bastante inferior ao verificado em 2009. Esta
situação carece de ser melhor analisada, para se perceber se tal se deve ao
encerramento de processos por parte das entidades referidas, ou se já é fruto
do investimento realizado junto das famílias acompanhadas.
O C. C. PIA II deu continuidade aos projectos que apostavam na prevenção
de comportamentos de risco e no reforço da qualificação das famílias, sendo
os mais relevantes:

Smile - proporcionou actividades ocupacionais a 14 crianças em
potencial risco nos períodos de interrupção lectiva (Natal e Páscoa) o
aumento de conhecimentos ao nível da alimentação e direitos humanos,
intensificando-se o envolvimento dos cuidadores face a 2009, representando
estes em 2010, 60%;

Bem Me Quer - apostou na prevenção de gravidezes precoces,
trabalhando a sexualidade e os afectos junto de 12 adolescentes (11 a 16
anos). A avaliação revelou que as adolescentes adquiriram 78% dos
conhecimentos administrados;

Maié - apresentou um decréscimo de jovens acompanhados, facto que
pode estar relacionado com a não sinalização de grávidas adolescentes pelo
Hospital Garcia de Orta (HGO), perspectivando-se em 2011 melhorar a
comunicação e perceber a razão deste decréscimo;

Formação Parental - desenvolveu os projectos “Trampolim” e “Tear” (26
famílias) cujos pré e pós teste permitiram perceber que a formação
ministrada contribuiu para o aumento dos valores médios ao nível da auto
estima, satisfação com o quotidiano e optimismo.
No Centro Social da Trafaria, deu-se prioridade à ocupação de 13 crianças
entre os 6 e os 12 anos, residentes no 1º e 2º Torrão, que normalmente
ficavam entregues a si próprias. Organizaram-se ateliês fora do horário
escolar, que visavam o desenvolvimento de valores familiares e de
entreajuda, através de actividades lúdico-pedagógicas, de expressão plástica,
etc. Também se realizou uma colónia de férias na Herdade das Parchanas,
que abrangeu 15 crianças de famílias desfavorecidas, permitindo-lhes o
acesso a novos horizontes.
Em parceria com o Movimento Defesa da Vida (MDV) – foram desenvolvidas
três acções de planeamento familiar e duas sessões sobre saúde oral, que
envolveram jovens adolescentes e adultos.
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Deu-se continuidade ao projecto “Pronto a Vestir Social” tendo-se efectuado
uma candidatura à Fundação EDP (projecto Criarte), projecto que ficou
entre os 19 seleccionados de 445 candidaturas apresentadas. Com este
projecto pretende-se aplicar a política dos quatro R’s – Reduzir, Recuperar,
Reciclar e Revalorizar, facultando o acesso a vestuário, calçado, acessórios e
texteis para o lar, por preços sociais.
Em 2010, para além da candidatura apresentada,
regularmente feiras no espaço do Centro Social da Trafaria.

realizaram-se

Ensino, Formação e Emprego
Considerando que a população abrangida no Centro Social da Trafaria e no
Centro Comunitário PIA II apresenta de uma forma geral baixas
qualificações, factor que condiciona a sua inserção em mercado de trabalho,
esta é uma área estratégica no qual há um grande investimento por parte da
Instituição.
Assim, na área da Formação e Emprego, deu-se continuidade ao
funcionamento dos GIP’s no PIA e Trafaria, tendo estes abrangido
mensalmente em média 175 indivíduos. Verificou-se uma melhor articulação
e comunicação com o Centro de Emprego de Almada e um aumento
considerável de indivíduos que procuraram estes serviços. Decorrente do
trabalho realizado, divulgação de ofertas de emprego e formação através de
sessões colectivas e ou esclarecimentos individuais, foram integrados em
mercado de trabalho 106 indivíduos dos quais 52 em Medidas Sociais de
Emprego.
Foi efectuada uma candidatura ao Programa Operacional do Potencial
Humano (POPH) para a realização de uma formação, “Desenvolvimento de
Competências para uma Gestão Familiar e de Apoio à Comunidade”, que
abrangeu 16 formandas acompanhadas ao nível do RSI e da Acção Social,
que apresentavam baixas qualificações. 15 formandas concluíram a
formação (10 aprovadas e 5 reprovadas com unidades validadas).
No Centro Comunitário PIA II, para além das actividades referidas no
âmbito de uma candidatura ao PEI – Programa Empreendedorismo
Imigrante (financiamento ACIDI) -, foram organizados dois cursos de “ Apoio
à Criação de Negócios”, que abrangeram 29 formandos, na sua maioria
imigrantes. 19 formandos concluíram a formação, e seis apresentaram
candidaturas ao Concurso de Ideias de Negócio, em termos locais, tendo sido
implementados duas micro empresas.
Deu-se continuidade ao apoio às Actividades Económicas Autónomas
existentes, tendo-se apoiado a implementação de outras duas, sendo uma na
área da jardinagem e outra um café, com a criação de 10 postos de trabalho.
Quatro Actividades Económicas Autónomas (cabeleireiro, estofador,
restaurante e casa da costura) beneficiaram de um estágio de pós-graduação
do Instituto Superior de Educação Jean Piaget, na área da HST – Higiene e
Segurança no Trabalho, e de um estudo de avaliação do controlo de riscos,
que permitiu introduzir várias melhorias nos respectivos espaços.
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No respeitante ao Ensino no C.C. PIA II, e a exemplo dos anos anteriores,
continuou a parceria com o Agrupamento Vertical de Escolas do Monte de
Caparica. Funcionaram cinco cursos de Ensino para Adultos (1 de
alfabetização, 2 EFA B1 e EFA B2) que abrangem 203 alunos nos anos
lectivos 2009/2010 e 2010/2011. No ano lectivo 2009/2010 houve 20
aprovações e 75 retenções, das quais 41 com validação de uma ou mais
unidades de formação.
Apesar das tentativas junto do Agrupamento de Escolas, no Centro Social da
Trafaria não foi possível mais uma vez implementar nenhuma turma de
ensino de adultos, inviabilizando-se o acesso a vários beneficiários do RSI
que tinham esta acção contratualizada, bem como a outros elementos da
comunidade.
No que respeita a jovens em absentismo/abandono escolar deu-se
continuidade:
- ao CEF (9º ano) na área do Acompanhamento de Crianças e Jovens, em
parceria com o Agrupamento Vertical de Escolas do Monte de Caparica
(projecto Roda);
- ao funcionamento de duas turmas PIEF (2º e 3º ciclo), no âmbito do
projecto Geração Cool que, no seu conjunto e no ano lectivo 2009/2010,
tiveram uma frequência de 33 jovens. 22 jovens do PIEF foram certificados e
9 do projecto Roda transitaram para a conclusão do 9º ano.
Animação Comunitária
Trata-se de uma área transversal à intervenção realizada, bastante
importante pelos contributos ao nível da valorização das diferentes culturas
em presença, interacção etária e étnica e pelo reforço das sociabilidades.
Em 2010, no C.C. PIA II, foram realizados 5 passeios e 7 comemorações de
datas festivas que envolveram em média 22 e 180 residentes
respectivamente. Algumas actividades tiveram a colaboração da Junta de
Freguesia de Caparica e de duas associações locais, bem como de alguns
elementos da comunidade.
No Centro Social da Trafaria, foram comemoradas várias datas festivas com
a participação dos utentes das respostas típicas, colaboradores e famílias.
Realizaram-se três animações na comunidade, no âmbito do projecto EcoEscola, tendo colaborado quatro parceiros deste projecto. Participaram em
média 200 elementos da comunidade, bem como o projecto “Vive as Tuas
Escolhas”.
Salienta-se o esforço da equipa do C.C. PIA II na aplicação de questionários
de avaliação de satisfação dos utentes, tendo sido estes aplicados a 11
actividades/projectos específicos. Esta aplicação permitiu avaliar os
impactos da intervenção e ajustá-la nos casos em que foi necessário.
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2.1.3 – Por projectos significativos
Neste ponto, vai-se evidenciar os projectos que permitiram saltos
qualitativos e visam a persecução da Missão e Visão da Santa Casa da
Misericórdia de Almada, no que se refere à qualificação e inovação da
intervenção.
Projectos
Sistema de Gestão da
Qualidade
DOM- Desafios,
Oportunidades e
Mudanças
Inserção e Autonomia
Económica
Educação e animação
ambiental na Trafaria
CRIARTE

Contributos
Manutenção da certificação de quatro respostas sociais
e início da implementação de outras duas.
Redefinição e reorientação da resposta Lar de Crianças
e Jovens
Autonomização de elementos da população:
desenvolvimento económico e social de indivíduos e
território.
Criação de uma consciência ambiental – articulação
entre o social e o ambiente.
Implementação de um novo conceito no acesso a bens
essenciais com aplicação da política dos 4R – Reduzir,
Recuperar, Reciclar e Revalorizar.

Comemorações dos 455
Anos da SCMA

Divulgação e valorização da Instituição.

Fórum de Participação
de Técnicos, Chefias e
dirigentes

Partilha/construção colectiva dos colaboradores da
SCMA na identificação de projectos inovadores e
redefinição das Linhas e Objectivos Estratégicos da
Organização.

Qualificação da
Intervenção Técnica
Criação de novos
equipamentos para
Creche, Pré-Escolar e
Centro de Dia
RSI e atendimento e
Acompanhamento Social
Smile, Bem-Me-Quer,
Maié, Geração Cool,
Espaço Jovem, Roda,…
Formação Parental,
Saberes,…
Animação e coesão das
equipas e valorização do
mérito pelos funcionários

Melhoria da eficácia e eficiência da intervenção.
Aumento da cobertura de respostas sociais em áreas
geográficas deficitárias (Acolhimento, Reparação e
Prevenção).
Respostas à medida das famílias, com
corresponsabilização destas na sua inserção e
desenvolvimento.
Integração de metodologias de intervenção no percurso
de excelência pretendido pela Instituição.
Prevenção/reparação de condutas de risco ao nível de
crianças e jovens e promoção do sucesso escolar.
Qualificação de famílias para o exercício da sua função
parental e cidadania.
Fortalecimento dos trabalhadores, construção de um
“Corpo Institucional” e promoção de um Bom Clima
Organizacional.
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2.2 – Avaliação da Execução de Projectos Desenvolvidos por Objectivos
Estratégicos
Do conjunto dos 44 projectos priorizados para Direcção de Coordenação
Técnica, dos quais 2 não estavam previstos, verifica-se que:
- 61,36% estão nos 100% ou acima dos 100% de taxa de execução;
- 9 projectos superaram as metas previstas;
- 18 estiveram em conformidade com o planeado;
- 12 ficaram aquém das metas previstas (11 entre os 70 e os 100%, 3 entre
os 50 e os 70% e 3 abaixo dos 50%).
Se compararmos estas taxas de execução com o Relatório de Actividades de
2009, verificamos que, não obstante o aumento percentual de 209,52% nos
projectos desenvolvidos, o grau de execução destes é substancialmente mais
elevado. Denota-se um esforço das equipas no cumprimento das acções
previstas, a que não é alheia a aposta feita na qualificação das Direcções
Técnicas e respectivas equipas, ao nível do planeamento, monitorização e
avaliação das actividades.
Mapa síntese do Grau de Avaliação dos Projectos
Escalões por
Grau de
execução

+100% de
realização

100% de
realização

De 70 a 100%
de realização

Nº de
projectos

9 (20,45%)

18
(40,90%)

11 (25%)

Projectos

Justificação

- Rentabilização dos espaços e serviços da
Instituição;
- Estimulação e desenvolvimento de crianças
- Teias de relações
- DOM – Desafios, Oportunidades, Mudanças
- Candidatura e Admissão contratualizada no
SAD
- Atendimento Centralizado
- Animação Comunitária
- Centro de Recursos
- Inserção e autonomia económica
- Animação e coesão de equipas e valorização
do mérito pelos funcionários
- Comemoração dos 455 Anos da SCMA
- Fórum de Participação de Técnicos/Chefias e
Dirigentes
- Qualificação da Intervenção Técnica
- Projecto Educativo do C.C. PIA I
- Melhoria do sistema de transportes do SAD
- Qualificação de espaços e instalações do CIT
- Educação e Animação Ambiental na Trafaria
– projecto “Eco-Escola”

Áreas prioritárias
Monitorização
das
actividades
e
acompanhamento
mais
sistemático
pelas equipas.

- Divulgação/Desenvolvimento de comunicação
das respostas sociais da SCMA
- Melhoria do Sistema de Segurança dos
Clientes
- Melhorar a Qualidade de Vida dos Clientes
com dependência física e cognitiva
- Animação e estimulação de competências
- CRAT

Áreas
prioritárias,
sendo
alguns
projectos decorrentes
de parcerias com
entidades externas,
com planificação e
avaliação
muito
rigorosas.

- Mobilidade do
pessoal do RSI
(equipa da Trafaria) e
alteração da
legislação ao nível
desta Medida que
implicaram novas
prioridades.
- Insuficiente
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- RSI (Caparica, Trafaria e Sobreda)
- Atendimento e Acompanhamento Social
- Formação Parental
- Saberes e Práticas de Gestão Doméstica
- Desenvolvimento de competências para uma
gestão familiar e de apoio à comunidade

- Manual de Boas Práticas das respostas
sociais
- Escola de Amas
De 50 a 70%
de realização

3 (6,81%)

- Criação de novos equipamentos para Creche
e Centro de Dia para idosos

- Espaço de socialização e animação de
indivíduos/famílias.
- Implementação de parceria para Bolsa de
Voluntários

-50% de
realização

3 (6,81%)
- CATL

envolvimento das
parcerias na
dinamização e
criação de recursos
(Acção Social)
- Dinâmicas internas
e externas que
decorreram ao longo
do desenvolvimento
dos projectos que
reorientaram para a
redefinição de
prioridades.
- Redefinição de
prioridades (Creche
Familiar avançou com a
implementação do SGQ
tendo deixado cair uma
actividade na Escola de
Amas; alteração da
legislação do RSI
obrigou à revisão do
Manual)

- Dependência de
aprovações de
entidades
oficiais/camarárias
(“A Casinha”)
- Necessidade de
planificação mais
rigorosa
- Reorientação de
actividades,
priorizando-se a
reorganização do
modelo
organizacional do
voluntariado na
SCMA
- Projecto de
parceria, dependente
da dinâmica do
parceiro.
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Objectivos
Estratégicos
Rentabilizar os
activos da
organização e
incrementar as
receitas de
exploração

Projectos

Rentabilização dos
espaços e serviços da
Instituição

Objectivos/Metas definidos para
2010
Rentabilizar
espaços
e
equipamentos
existentes na Quinta de Sta. Bárbara,
aumentando as receitas em €5.000,00
durante o ano 2010: Receitas do
arrendamento do espaço e do equipamento
para formação qualificante (Curso de
Jardinagem e Espaços Verdes)

Indicadores de Medida

Receita angariada/receita prevista no ano

Grau de execução dos projectos (em
%)
120% de realização global
As verbas angariadas foram de 6.482,00€, e
não 5.000,00€ como previsto, decorrentes do
arrendamento do espaço (2.450,00€) e receita
indirecta por rescisão da prestação de serviços
com empresa Flor da Quinta (4.032,00€).
Projecto valorizado na componente social de
formação qualificante (EFA B2); 18 adultos
integrados, permanecendo 11.
Projecto de continuidade até Outubro de 2011 –
perspectiva-se protocolar com o Centro de
Formação do Seixal, instituir este espaço para
formação qualificante.
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Objectivos
Estratégicos
Desenvolver e
consolidar a
organização pela
implementação de
um modelo de gestão
e controle
organizacional, de
uma política de
desenvolvimento e
qualificação de
Recursos Humanos e
gestão de Marketing

Projectos

Objectivos/Metas definidos para
2010

Implementação
de um Sistema
Integrado de
Recursos
Humanos

Envolver 80% dos funcionários em actividades
de animação/coesão de grupo (2 globais e 2 por
equipamento) com responsabilidades definidas
por funcionário ou por grupos de funcionários
e por Resposta Social, durante 2010

“Animação e
coesão de equipas
e valorização por
mérito ”

Envolver 100% da equipa operativa do SAD na
execução do projecto “Funcionária do Ano” e
100% dos trabalhadores do CIT na
identificação do colaborador por quadrimestre
e por sector durante 2010

Envolver 100% da equipe operativa do CIT
num processo de avaliação interna durante
2010

Indicadores de Medida
- % de funcionários envolvidos por
equipamento na preparação e realização
das actividades de animação globais e por
equipamento.

- % de elementos de equipe operativa do
SAD envolvidos em diferentes actividades
do projecto “Funcionário do ano”.

- % de trabalhadores do CIT e por sector
envolvidos nas acções do projecto
“Identificação do colaborador do
quadrimestre”
- % de elementos de equipe operativa do
CIT envolvidos nas diferentes etapas do
processo de avaliação interna.
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(em %)
100% de realização global

Destacam-se as Resposta Sociais SAD e CST
com os projectos “Funcionária do Ano” e “CIT
ao Espelho” com contributo significativo para a
coesão e valorização das equipas.

Pretende-se alargar os objectivos deste
projecto a irmãos da Sta. Casa, voluntários e
famílias consolidando um processo de
participação já iniciado.
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Objectivos
Estratégicos
Desenvolver e
consolidar a
organização, pela
implementação
de um modelo de
gestão e controle
organizacional,
de uma política
de
desenvolvimento,
da qualificação
de Recursos
Humanos e da
gestão de
Marketing

Projectos
Desenvolvimento
de uma área de
gestão de
marketing
Institucional
“Comemoração do

455 Aniversário
da SCMA”

Objectivos/Metas definidos
para 2010
Garantir
o
reconhecimento,
valorização e reforço da SCMA pela
população
em
geral,
entidades
concelhias, distritais e nacionais,
irmãos e colaboradores da Instituição,
através da participação em acções de
forte impacto (Maio a Junho de 2010) a
saber:

Indicadores de Medida
- Número de actividades realizadas face ao programado

100% de realização global

- % e grau de participação dos diferentes públicos por
tipo de actividade

No que se refere a objectivos e actividades
programadas.
Destacam-se
objectivos
atingidos não previstos:
Participação activa da Misericórdia na
dinamização e envolvimento de parceiros
concelhios e na execução da Mostra
Interactiva de Formação, Emprego e
Empreendorismo (relatório especifico).
Participação na dinamização do site da
SCMA – Evidencia-se aumento de
consultas em 2010
Noticias na comunicação social (17)
Não se realizou a sessão solene prevista

- Depoimentos recolhidos junto dos participantes nas
diferentes actividades

- Média (rádios, televisão, jornais e
folheto de divulgação)
- Informação/formação (conferência
sobre
o
papel/desafios
das
Misericórdias hoje) com divulgação
áudio visual e documental dos
projectos inovadores e acções de
qualificação da SCMA
- Actividade religiosa (Missa Solene)
dirigida à Comunidade em geral
Actividade
de
animação
e
confraternização
(passeio
barco)
dirigida a irmãos e colaboradores
Desenvolvimento
de um Sistema de
Comunicação com
base tecnológica
“Divulgação/

Desenvolvimento
de comunicação
das Respostas
Sociais da SCMA”

Alargar durante o ano 2010, o processo
de
divulgação
/informação
das
Respostas Sociais de:
- Centro Comunitário PIA II (Blogue) Abranger 100% de serviços a nível
concelhio e Respostas Sociais da
SCMA,
80%
das
IPSS’s
e
Colectividades da Caparica, 100% de
entidades do PIA e 5% da população do
PIA.
- SAD – Abranger, através de folhetos,
lettering de carrinhas e actualização
mensal do Site, 100% de Serviços e
Instituições do concelho e população
em geral.

Grau de execução dos projectos (em
%)

- % de serviços concelhios, respostas sociais da
Misericórdia, IPSS e colectividades da Caparica,
entidades e população do PIA, com contacto
estabelecido através do blogue até ao final de
Dezembro de 2010.

- % de serviços, Instituições e população em geral
abrangidos pela distribuição de folhetos informativos
durante o ano 2010.
- % de carrinhas da SCMA com renovação do lettering.
- Nº de actualizações mensais do site realizadas no ano.
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carrinhas com referência à certificação da
Qualidade da Resposta. No C.C.PIA II a
abrangência de 70,4% de serviços/instituições
concelhias com consultas ao blogue e no C.C.
PIA I - 6500 visitas - evidenciando-se a
valorização pelos familiares dos utentes.
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Objectivos
Estratégicos

Desenvolver e
consolidar a
organização pela
implementação
de um modelo de
gestão e controle
organizacional,
de uma política
de
desenvolvimento
e qualificação de
Recursos
Humanos e
gestão de
Marketing

Projectos
Consolidação
dum Modelo de
Gestão, suportado
num sistema de
planeamento,
avaliação e
controle
Organizacional
com definição e
normalização de
procedimentos.

Objectivos/Metas definidos
para 2010
Abranger 90% dos técnicos, chefias e
dirigentes da SCMA num Fórum de
participação até ao fim do 1º trimestre
de 2010 a fim de definir:
- Linhas e Objectivos Estratégicos e
definição de projectos inovadores e ou
reformulação dos existentes

Indicadores de Medida
- % de participantes a nível de técnicos, chefias e
dirigentes na preparação e realização do Fórum.
- Grau de contribuição dos participantes nas diferentes
fases do processo de preparação e realização do Fórum,
relativamente à planificação efectuada.
- Grau de concretização das acções de preparação e
realização do Fórum, em relação ao planificado.
Resultados obtidos no Fórum face à
redefinição/actualização de:
- Linhas e Objectivos Estratégicos
- Projectos Inovadores
- Projectos Reformulados

“Fórum de
Participação de
Técnicos/Chefias
e Dirigentes”

Grau de execução dos projectos (em
%)
100% de realização global
Destaca-se da avaliação realizada
documento próprio) no que se refere à:

(em

Participação da Direcção, Chefias e
técnicos na organização, execução e
avaliação do Fórum;
Organização e metodologia seguidas;
Resultados obtidos, a nível da reflexão
temática,
redefinição
de
objectivos
estratégicos e projectos inovadores.

Grau de satisfação dos diferentes participantes
relativamente à preparação e resultados do Fórum
100% de realização global

“Qualificação da
Intervenção
Técnica”

Abranger 100% das DT’s, e respectivas
equipes das respostas sociais, num
processo de planeamento (anual) e
avaliação (semestral e anual) da
intervenção por projectos e por área
territorial/problemática,
com
referência aos objectivos estratégicos
da SCMA e aos projectos institucionais
globais, numa perspectiva de melhoria
da qualidade e eficácia de acção.

- % de Directoras Técnicas e equipes envolvidas no
plano de acção e avaliações semestrais e anuais.
- Melhorias verificadas a nível de capacidade técnica de
planeamento e avaliação das diferentes equipes por
resposta social: Planos de Acção e Relatórios
elaborados (coerência entre áreas e objectivos
estratégicos, projectos específicos, objectivos
operacionais e metodologia de intervenção)
- Propostas de intervenção inovadoras, correspondentes
a novas dimensões de avaliação identificadas.
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Envolvidas todas as DT’s e respectivas equipas
técnicas, na planificação/avaliação ao longo do
ano. Destaca-se a evolução da avaliação da
informação e da apresentação de propostas
inovadoras, pese embora se verifique a
necessidade de acompanhar algumas equipas
no sentido de consolidar e aplicar os
conhecimentos adquiridos ao nível do
planeamento e avaliação.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Desenvolver e
consolidar a
organização,
através da
implementação
de um modelo de
gestão e controle
organizacional,
de uma política
de
desenvolvimento
e qualificação de
Recursos
Humanos e da
gestão de
Marketing

Projectos
“Projecto
Educativo do
C.C. PIA I”

Objectivos/Metas definidos para
2010
- Construir e implementar o projecto
Educativo.

Indicadores de Medida
- Projecto Educativo do CC PIAI elaborado e
implementado na data indicada.

Grau de execução dos projectos (em
%)
100% de realização global
Projecto educativo elaborado e validado pela
Mesa Administrativa, cuja implementação
decorre desde o inicio do ano lectivo 2010/2011.

68% de realização global

“Manual de
Boas Práticas
das Respostas
Sociais” (Creche

- Construir e implementar o Manual de
Boas Práticas da Creche do CCPIAI
(fluxograma, descrição de procedimentos,
IT’s) pela equipe técnica, até Dezembro
de 2010.

- Manual de Boas Práticas da Creche do CC PIA I e
Manual de Boas Práticas de Intervenção em Acção
Social do CC PIA II, elaborados e implementados no
prazo indicado.

do CC PIA I,
Atendimento e
Acolhimento em
acção Social do
CCPIAII)

- Projecto em curso, evidenciando-se a
necessidade da sua conclusão e implementação
com o apoio da Responsável da Qualidade na
SCMA (MBP do CC PIA I)
- Projecto elaborado no que se refere aos subprocessos de Atendimento de 1ª linha e
Acompanhamento de 2ª linha.
(MBP -Atendimento e Acompanhamento em
Acção Social do C.C. PIA II).
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Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Certificação do
Sistema de
Gestão da
Qualidade da
SCMA pela
Norma ISO
9001:2008

Projectos
Manutenção do SGQ
da SCMA

Implementação do
SGQ em novas
respostas sociais

Objectivos/Metas definidos para
2010
Manutenção do SGQ das respostas sociais
CAII, SAD, e CIT – Creche

Implementação e certificação do SGQ das
respostas sociais Lar de Jovens e Centro
Comunitário PIA II

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em
%)

Não conformidades obtidas nas auditorias
internas efectuadas às respostas sociais
certificadas pela norma ISO 9001:2008

75% de realização global

Nº de reuniões da qualidade planeadas / nº
de reuniões realizadas

50% de realização
Projecto alterado tendo-se definido como
objectivo operacional – Implementação e
certificação do SGQ das Respostas Sociais, Lar
de Crianças e Jovens e Creche Familiar (Creche

Nº de processos implementados / Nº total de
processos do SGQ
Nº de auditorias internas realizadas / nº de
auditorias internas previstas
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100% de realização
Realizados dentro do planeamento previsto as
auditorias internas e externas e fechadas as NC
identificadas.

Familiar concluídas 4 das 8 IT’s previstas; Lar de
Crianças e Jovens concluídas 7 das 10 IT’s previstas ).

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção,
autonomia e
desenvolvimento
social

Projectos

Objectivos/Metas definidos para
2010

Indicadores de Medida

Criação, adequação e
requalificação das
infra estruturas e
equipamentos ás
exigências da
Qualidade
“Melhoria do Sistema

de Segurança dos
Clientes”

“Melhoria do Sistema
de Transportes do
SAD”

Grau de execução dos projectos (em
%)

75% de realização global

Qualificar o sistema de chamadas e
iluminação dos quartos e apartamentos do
LGLR, o quadro de chamadas de 100% dos
quartos do CAII e alargam 12 portas de
quartos, para a largura legislada no LGLR.

Elaborar e apresentar 3 candidaturas a
entidades públicas e privadas (Socorro
Social, GRS do Montepio Geral e
Gulbenkian) para aquisição de 2 carrinhas
isotérmicas para transporte de refeições e
programa de monitorização de veículos e
serviços durante o ano de 2010.

- % de quartos e apartamentos do LGLR com
sistema de chamada e iluminação alteradas
e % de quartos do CAII com sistema de
chamadas alteradas.
- % de portas do LGLR com alargamento
realizado conforme orientação legal, no ano
2010.

Foram redefinidos objectivos devido a novas
prioridades identificadas:
LGLR – substituição de 40 janelas dos quartos,
aquisição de máquina de lavar e secador
industrial, lançamento e adjudicação de
projecto ao nível da renovação da instalação
eléctrica
(inclui
ramal
do
posto
de
transformação) – 100% realização
CAII – Auscultadas 4 empresas – projecto
suspenso por alteração de prioridades, 25% de
realização considerando recursos disponíveis.
100% de realização global

- Nº de candidaturas apresentadas (S. Social,
GRS do Montepio e Gulbenkian) para
aquisição de carrinhas e programa
monitorização de veículos.

Aprovada candidatura apresentada ao GRS do
Montepio e sequente aquisição de programa de
monitorização de veículos e serviços para o
SAD.
100% de realização global

“Qualificação de
espaços e instalações
do CIT”

Acompanhar as obras a realizar pelo CDSS
de Setúbal, ao nível do arranjo dos espaços
exterior, com criação de uma área de recreio
para o Pré-Escolar e aumento do recreio
coberto, substituição das calhas das águas
pluviais e substituição do telhado do edifício
em alvenaria e do pré-fabricado, durante o
ano
2010.
(projecto
dependente da
capacidade de execução do CDSSS)

- Grau de acompanhamento efectuado às
diferentes fases de obras de arranjo do
espaço exterior e telhado do CIT da
responsabilidade do CDSSS, no ano 2010.
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Apresentada candidatura ao GRS do Montepio
para requalificação do espaço de recreio do Préescolar com recebimento de informação de
previsão de financiamento para 2011. Colocado
ao ISS necessidade de obras de requalificação e
efectivação de deslocação de 1 técnico do GAT,
aguardando-se decisão.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção,
autonomia e
desenvolvimento
social

Projectos
Criação/adequação/qualificação de
respostas sociais, promotoras de
inserção, autonomia e
desenvolvimento
“Criação de Novos Equipamentos

para Creche e Centro de Dia para
Idosos” (“Arco Íris” no PIA e a
“Casinha” em Vale Figueira)

Objectivos/Metas definidos para
2010
No 1º semestre iniciar a construção da
“Casinha” para 66 crianças de Creche e
dar continuidade à construção do “Arco
Íris” para 66 crianças em Creche e 60
Idosos em Centro de Dia, conforme metas
definidas.
no 2º semestre, preparar a abertura dos
equipamentos a nível de formação de
pessoal
(plano
de
formação
e
contratualização
com
entidade
formadora), do plano de marketing e
respectiva divulgação e plano de negócio,
de 2010.

Indicadores de Medida
- Construção da “Casinha”para 66
crianças em Creche iniciada no 1º
semestre de 2010 e grau de
continuidade da construção dos 2
equipamentos, no ano 2010 em
referência às metas definidas.
- Grau de preparação da abertura dos
equipamentos a nível de:
- Plano de formação elaborado
- Contratualização estabelecida com
entidade formadora
- Planos de marketing e negócios
efectuados

Grau de execução dos projectos
(em %)
68,75% de realização global
Projecto “Casinha” – Lançado o concurso e
adjudicada a obra
Projecto “Arco-Íris” – construção em curso
conforme previsto – 87% de realização
Negociação com o CFPS (rentabilização de
formação para Ajudante Acção Educativa
em curso) – 50% de realização

100% de realização global
Implementação e consolidação de
práticas ambientais numa
perspectiva sustentável
“Educação e Animação Ambiental
na Trafaria” - Projecto Eco-Escola

Envolver 100% de crianças de PréEscolar, respectivas famílias e elementos
da comunidade, em actividades de
sensibilização e práticas ambientais nas
áreas dos resíduos, água, energia e
biodiversidades durante o 1º semestre
2010.

- % de crianças, famílias e elementos da
comunidade abrangidos pelas
actividades/áreas temáticas.

Realizadas as actividades e abrangidas a
população prevista. Alargada a parceria
conforme o previsto.

-Nº de novos parceiros envolvidos.

Projecto com impacto na comunidade, com
reconhecimento exterior. aA manter e
desenvolver.

Alargar o número de parcerias no
projecto em 40% (mais 2) no 1º semestre
2010.

- % de elementos da comunidade e
parceiros abrangidos nas iniciativas
comunitárias.
- Avaliação dos participantes:
identificação de novas práticas
ambientais.

Sensibilizar e envolver 150 elementos da
comunidade e 50% das parcerias do
projecto em novas práticas ambientais no
desenvolvimento de três iniciativas
comunitárias durante o 1º semestre de
2010.

Página 35 de 154

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção,
autonomia e
desenvolvimento
social

Projectos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia e
desenvolvimento
social

Objectivos/Metas definidos para
2010

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em
%)

Abranger 95% das crianças em Creche
Familiar num processo de acompanhamento
sistemático
garantindo-se
ofertas
de
estímulos adicionais a 80% das crianças,
60% em actividades mensais dirigidas pelas
educadoras
e
acompanhar,
a
nível
psicopedagógico,
100%
as
crianças
identificadas
com
problemas
de
desenvolvimento até ao 1º semestre de 2010.

- % de crianças da Creche Familiar com:
Acompanhamento sistemático
Ofertas de estímulos adicionais
Actividades mensais directamente
orientadas pelas educadoras
Acompanhamento psico-pedagógico

106% de realização global

Elaborar, monitorizar e avaliar o PDI a
100% das crianças do CC PIA I durante o 1º
semestre e em 90% das crianças de Creche
do CIT durante o 1º trimestre.

- % de crianças do CCPIAI e do CIT com PDI
monitorizado e avaliado durante o 1º
semestre.

100% de realização
Aplicação, monitorização e avaliação do PDI a
100% das crianças da Creche do CIT e do CC
PIA I.
Projecto a consolidar dadas as mais-valias na
promoção do desenvolvimento.

Abranger 23 crianças com necessidades
específicas em idade do Pré-Escolar (8 no
CIT e 15 CC PIAI), em actividades de reforço
de competências sociais num conjunto de 20
sessões durante o 1º semestre de 2010.

- Nº de crianças do CIT e do CCPIA I com
necessidades específicas abrangidas por
actividades de reforço de competências
sociais e nº de sessões realizadas por
equipamento.

119% de realização
100% de crianças acompanhadas ao nível do
seu desenvolvimento; 90% de crianças com
oferta de estímulos adicionais, 90% de crianças
com
problemas
de
desenvolvimento
acompanhadas ao nível psico-pedagógico.

“Estimulação e
Desenvolvimento de
Crianças” (Creche
Familiar, Centro
Comunitário PIA I,
CIT)
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100% de realização
Abrangidas 100% de crianças com necessidades
específicas, do Pré-Escolar, em actividades de
reforço de competências (8 no CIT em 20
sessões e 11 no CC PIA I em 15 sessões)

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos
“Intergerações” (CIT)

“CATL” (CIT)

“Escola de Amas”
(Creche Familiar)

“Teias de Relação”
(Creche Familiar”

Objectivos/Metas definidos para
2010
Envolver 71 crianças em idade de PréEscolar e 10 idosos, em 9 actividades
conjuntas/ateliers de animação convívio e de
estimulação sensorial, durante o ano 2010.

Criar uma resposta complementar às AEC á
Escola e de apoio à família, abrangendo 20
crianças do 1º ciclo durante o ano 2010.
Abranger 90% de Amas da Creche Familiar
num processo de formação contínua e um
aumento de 2 pontos em média na avaliação
das rotinas das Amas, durante o ano 2010.
Consolidar um espaço de acolhimento e de
construção de um projecto pedagógico
comum, abrangendo 20% das famílias ao
nível do atendimento e 50% em dois
momentos colectivos da criança.
Aumentar em 50% o número de famílias
apoiadas em situação de carência, num
projecto solidário de atribuição de bens
essências.

Indicadores de Medida
- Nº de crianças e idosos do CIT abrangidos
em actividades conjuntas de animação e
estimulação sensorial.

- Nº de crianças integradas em CATL

- % de Amas abrangidas num processo de
avaliação continua
- % alteração da avaliação média das
rotinas das Amas.

- % de famílias abrangidas no espaço de
acolhimento e em momentos de animação.
- evolução verificada nas famílias no final
do ano, relativamente a questões centrais
do projecto educativo.
- % de famílias em situação de carência
abrangidas na atribuição de bens
essenciais.
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Grau de execução dos projectos (em
%)
100% de realização global
Abrangidas 71 crianças e 10 idosos em 10
ateliers.
Salienta-se o contributo destas acções, ao nível
dos afectos e respeito entre crianças e idosos.
33% de realização global
Iniciado
processo
de
candidatura,
identificaram-se 45 crianças interessadas.
54% de realização global
98% das amas abrangidas com formação
continua, não se tendo avaliado a rotina das
amas
por
redefinição
de
prioridades
(implementação do SGQ)
105% de realização global
43% de famílias atendidas e 26 famílias
abrangidas em actividades colectivas.
Aumento de 21% de famílias apoiadas, a que
correspondem 103 crianças

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção,
autonomia e
desenvolvimento
social

Projectos

“DOM” (Lar de
Crianças e Jovens)

Objectivos/Metas definidos para
2010
Abranger 100% de Crianças e Jovens
institucionalizadas
com
definição
/actualização de projectos de vida no prazo
de 2 meses, após a admissão no Lar e ou por
alteração de projecto de vida.

Indicadores de Medida
- % de crianças e jovens com projecto de vida
definido/actualizado no prazo estipulado

108,71% de realização global
93% de realização
93% de crianças/jovens com projecto de vida
definido/actualizado no prazo estipulado. Dos
restantes 3 projectos por definir, 1 foi de uma
admissão em Dezembro, outra de redefinição do
projecto de vida anteriormente definido e a 3ª
por fugas constantes e prolongadas da menor.

- %de crianças com projecto concretizado

300% de realização
Concretizado o projecto de vida de 24% das
crianças/jovens acolhidos

- % de famílias abrangidas num plano de
intervenção

40% de realização
40% das famílias possuem plano de intervenção
realizado em articulação com entidades
competentes.
Salienta-se que dos 26 processos familiares:
6 são crianças confiadas à Instituição, havendo
inibição de contacto com família biológica; 8
possuem plano de intervenção; 12 não têm
colaborado com a Instituição.

- % de crianças e jovens acompanhadas pela
figura de tutor no seu processo de integração

83% de realização
83% das crianças/jovens institucionalizados
beneficiaram de um tutor no período de
integração.
Apenas 2 dos 12 jovens institucionalizados não
contaram com um tutor, por se tratar de
entradas de emergência.

Concretizar o projecto de vida de 8% de
crianças e jovens acolhidos.

Abranger 50% das famílias das crianças e
jovens, num plano de intervenção para a
inserção.

Garantir a 100% de crianças e jovens
institucionalizados,
uma
integração
securizante através da figura de tutor.

Grau de execução dos projectos (em
%)

- % de crianças com apoio psicológico
80% de realização
80% dos residentes sinalizados beneficiaram de
apoio psicológico.
Este acompanhamento permitiu maior controle
emocional e capacidade relacional.

Aumentar em 25% o número de crianças
com apoio psicológico.
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Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção,
autonomia e
desenvolvimento
social

Projectos
“DOM” (Lar de
Crianças e Jovens)

Objectivos/Metas definidos para
2010

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em
%)

Promover uma articulação próxima com
escolas do Pré-Escolar e 1º ciclo, através de 5
momentos de informação/convívio.

- Resultados do contributo do apoio
psicológico na evolução do comportamento
da criança jovem

Promovidos 7 momentos de convívio com 3
escolas do Agrupamento António da Costa.
140% de realização

Garantir uma preparação para a integração
na vida activa dois anos e meio antes da
saída, a 100% dos jovens cujo projecto de
vida e a autonomização, dois anos e meio
antes da saída (cujo projecto de vida e a
autonomização)
nas
vertentes:
empregabilidade,
habitação,
gestão
financeira e gestão de vida diária

- % de jovens com projecto de vida de
autonomização, abrangido num processo
gradual de aprendizagem para exercício de
autonomia
. Aprendizagem de competências por cada
jovem, ao nível das diferentes áreas
priorizadas.

Realizadas apenas 2 acções de sensibilização.
Projecto a redefinir e a priorizar dada a sua
pertinência.
25% de realização
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Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Grau de execução dos projectos (em
%)

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2010

Indicadores de Medida

“Roda; Geração

Abranger 30 jovens sinalizados na freguesia
de Caparica, em respostas educativas
alternativas (CEF e PIEF) em 2010, tendo em
vista a certificação de 40% dos alunos da
turma PIEF e a transição de 40% para o 2º ano
do CEF.

- Nº e tipo de respostas implementadas
relativamente às previstas
- % de jovens certificados relativamente à %
jovens integrados
- % de jovens com assiduidade
- % de jovens não certificados mas com
assiduidade
- % de jovens do CEF que transitaram para
o 2º ano relativamente à % de alunos
integrados

Abranger 100 jovens, até Dez./2010, em
actividades lúdico-pedagógicas e ocupacionais
reforçando as sociabilidades e estilos de vida
saudável.

- Nº de jovens abrangidos face ao nº de
jovens previstos
- Nº e tipo de actividades implementadas
relativamente às previstas
- Grau de satisfação dos jovens

128% de realização global

Abranger, até final do 1º semestre, 10
adolescentes com idades compreendidas entre
os 11 e os 16 anos, através do programa de
educação ao nível dos “afectos e sexualidade”
tendo em vista um aumento de conhecimentos
e de responsabilização pelos seus
comportamentos.

- Nº de jovens abrangidas
-Nº de sessões realizadas em conformidade
com objectivos e metodologias definidas
- Grau de satisfação das jovens
- Aumento de conhecimentos verificados
- Interiorização de comportamentos
responsáveis

100% de realização global

Cool” (CCPIAII)

“Espaço Jovem”
(CCPIA II)

“ Bem me Quer”
(CCPIA II)

100% de realização global
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Abrangidos 43 jovens sinalizados em 2 turmas
PIEF e 1 CEF com:
Turmas PIEF – 60% dos jovens certificados
Turmas CEF – 70% dos jovens transitaram
para o 2º ano para conclusão do 9º ano

Abrangidos jovens e realizadas todas as
actividades previstas

Sinalizados 18 jovens com frequência média
de 9 jovens em 10 sessões realizadas.
Verificadas alterações nas relações com os
pares e aumento de conhecimentos acerca dos
métodos de contracepção e DST.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2010

“Melhorar
a
Qualidade de Vida
dos Clientes com
dependência física
e cognitiva”

Implementar e monitorizar o PI a:
- 20% dos dependentes do LGLR;
- a 100% dos clientes do Lar de S. Lázaro e
SAD;
- 27% e a 20%, respectivamente, dos idosos do
Centro de Dia do PIA I e do CIT.

“Animação e
estimulação de
competências

Indicadores de Medida
- % de idosos com PI implementado e
monitorizado por resposta social, por idoso

Formar 90% dos prestadores de cuidados na
área das demências no LGLR e 100% no C. S.
Lázaro.

Abranger 20% dos clientes com défice motor e
cognitivo ligeiro e 10% dos clientes autónomos,
em actividades de expressão e dinâmicas de
entreajuda no LGLR e 88% dos clientes com
défice cognitivo, em grupos de memória, no
L.S. Lázaro.

98% de realização global
100% no LGLR, CSL,SAD,PIA I, e 91,6% no
CIT.
Foram reajustados os instrumentos de
verificação/validação e monitorização do PI
face aos requisitos do MAQRS do ISS.IP,
adequando-o ao processo de Atendimento,
Admissão e Acolhimento das respostas sociais
Lar e Centro de Dia.

- % de prestadores de cuidados nos Lares
com formação na área das demências

Abranger
em
actividades
de
animação/socialização 90% dos clientes e 50%
de famílias em 10 acções no LGLR, 100% dos
clientes no C.S. Lázaro (Música no Hospital) e
33% de clientes do SAD (16% de clientes
autónomos, 11% de dependentes e 6% de
clientes isolados).

Grau de execução dos projectos (em
%)

88,16% de realização global
Abrangidos 100% dos prestadores de cuidados
no CSL (14 Ajudantes de Lar, 1 Ajudante de
Centro de Dia) e 50% no LGLR (12).

- % de idosos e famílias abrangidas em
actividades de animação/socialização nos
Lares de idosos e SAD.

100% de realização
Abrangidos 90% dos utentes e 51% das
famílias (41) no LGLR, 100% dos utentes no
CSL e 46% no SAD.

- % de clientes autónomos e com défice
motor e cognitivo ligeiro, abrangidos em
actividades de expressão e dinâmicas de
entreajuda nos Lares de Idosos.

100% de realização
Abrangidos 7 utentes autónomos e 15 com
défice motor e cognitivo ligeiro em actividades
de expressão e entreajuda no LGLR e 40
idosos em grupo de memória no CSL.
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

“Animação
estimulação
competências”
(cont.)

Objectivos/Metas definidos para 2010

e
de

Abranger 20% de clientes com demências e
famílias, na aprendizagem de novas técnicas
de comunicação no LGLR, e 100% de clientes
com demências numa terapia sensorial no C.
S. Lázaro.

- % de clientes e famílias abrangidos no
LGLR e CSL em aprendizagem de novas
técnicas de comunicação e actividades de
terapia sensorial.

Estimular competências sociais, afectivas e
cognitivas a 27% e 40% respectivamente dos
idosos do Centro de Dia do PIA I (20 sessões) e
do CIT (40 sessões) durante o ano 2010.

- % de idosos do CIT e CCPI I abrangidos
em actividades de estimulação de
competências sociais, afectivas e cognitivas
e nº de sessões realizadas.

Abranger 100% dos clientes do Lar de S.
Lázaro em avaliação psicológica e garantir o
acompanhamento a 100% das situações
diagnosticadas nesta Resposta Social e ainda a
3 idosos do Centro de Dia do PIA I (sessões
quinzenais).

“Candidatura
e
admissão
contratualizada no
SAD”
“Oficina
Domiciliária”
(SAD)

Indicadores de Medida

Abranger 100% dos clientes admitidos com PI
(construído na base de uma avaliação
diagnóstica) e contrato de serviços.

Gerir e monitorizar o projecto, respondendo a
100% das situações durante o ano 2010.

- % de idosos do CSL e C. Dia do PIA I com
avaliação e acompanhamento psicológico e
nº de sessões realizadas.

Grau de execução dos projectos (em
%)
54% de realização
Abrangidos apenas 4 famílias das 22
identificadas numa sessão informativa no
LGLR e 15 idosos com demência em 6 sessões
de terapia sensório motora no CSL.
Ressalta-se a necessidade de se proceder à
criação de condições de segurança nos terraços
do CSL a fim de serem mais rentabilizados.
100% de realização
Abrangidos 10 utentes (18,18%) em 25 sessões
de estimulação de competências no Centro Dia
do PIA I e 24 utentes (40%) em 40 sessões no
CIT.
100% de realização
Efectuada a avaliação psicológica de
acompanhamento a todas as situações
sinalizadas no CSL, não tendo sido sinalizada
nenhuma situação para acompanhamento no
C.C.PIA II.
151% de realização global

- % de clientes com PI e contrato de serviços
celebrado.

Elaborados 236 PI (128%) e celebrados 204
contratos
100% de realização global

- % de situações abrangidas
- Adequação das reparações efectuadas às
necessidades dos idosos.
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Efectuados 100 pedidos de reparações das
quais 86 foram efectuadas, 10 desistiram por
motivos alheios ao projecto e 4 aguardavam
em lista de espera.
Salienta-se que fazem parte da parceria 3
Juntas de Freguesia e 10 IPSS’s.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

“ Atendimento
Centralizado”

“Empresa de
Inserção de Apoio /
Famílias no
Domicilio”

Objectivos/Metas definidos para 2010
Atendimento, por um TSSS, de 100% dos
candidatos às Respostas Sociais: Lar, SAD e
Centro de Dia do C. S. Lázaro, qualificando o
serviço prestado, garantindo triagem e
atendimento imediato às situações urgentes,
diminuindo em 30% o tempo de espera para
atendimento.

- Aumentar em 34% o número de clientes (20)
e alargar a cobertura diária (8h/20h) e
semanal (7 dias semana) a 10% dos clientes a
partir do 2º trimestre
- Aumentar em 30% as receitas de exploração
a partir do 2º trimestre
(estes objectivos só serão concretizados caso a
candidatura ao alargamento da Empresa de
Inserção seja deferida)

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em
%)

% de atendimentos efectuados
% de diminuição do tempo de espera para o
atendimento
% das respostas dadas às situações
consideradas como urgentes
% de respostas relativamente às situações
identificadas, por integração e por tempo
média de espera

161% de realização global

% de clientes abrangidos
% de clientes abrangidos em alargamento de
cobertura diária e semanal

104,7% de realização global

Receitas angariadas/receita prevista

Efectuados 420 atendimentos do qual
resultaram 148 integrações nas respostas
sociais da SCMA (45em Lar, 12no C. Dia do
CSL, 91 no SAD) na sua maioria urgentes e
192 encaminhamentos para serviços /recursos
da comunidade (47 encaminhados para a
Segurança Social, 75 para Complemento de
Dependência, 28 para CSI, 40 para Empresa
de Inserção, 1 para habitação e 1 para Centro
Emprego).
Verificada uma diminuição do tempo de
espera, de 60 para 3 dias, entre o pedido e o
atendimento face a 2009.

100% de realização
Abrangidos mais 21, clientes relativamente a
2009, e alargada a cobertura ao fim de
semana a 9 clientes (11,39%).
109,4% de realização
Aumentada a receita de exploração em 32,82%
(47.525,70€ em 2009 para 63.123,75€ em
2010)
Esta empresa foi alargada em 2010 (2º
semestre), por via de uma candidatura ao
IEFP.
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos serviços
/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

“ CRAT”

Objectivos/Metas definidos para 2010

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em
%)
94,5% de realização global

- Aumentar em 5% as receitas de exploração a
partir do 2º trimestre

- Receita realizada/receita prevista
Aumentada a receita de exploração em 3,9%
(142,033,58€ em 2009 para 147.508,89€ em
2010).

- Manter o tempo de espera, de uma semana
para concessão de ajuda técnica

- Tempo máximo de espera

O tempo médio de espera para aluguer de
ajudas técnicas foi de 1 dia, à excepção das
camas articuladas.

- Alargamento da oferta pela introdução de
novos produtos através de 3 acordos
comerciais a partir do 2º trimestre

- Produtos introduzidos e % de procura dos
mesmos
- Acordos realizados

Introduzidos 4 novos produtos através de 3
acordos comerciais.

- Divulgação dos serviços disponíveis e formas
de acesso, junto da comunidade em geral,
através da participação em eventos concelhios
(Semana da Mobilidade e Mês do Idoso)

- % de pessoas que tem acesso à informação
- % de pessoas que procuram o serviço pela
divulgação proporcionada nos eventos
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Participação em 2 eventos públicos “Mostra de
Actividades da SCMA” e “Feira da Mobilidade
da CMA”, com distribuição de 2300 folhetos.
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Relatório de Actividades e Contas de 2010

Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 20

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em
%)
101,81% de realização global

“Animação
Comunitária”

“Espaço de
Socialização e
animação de
indivíduos
/famílias”

Abranger 220 residentes em 11 momentos de
socialização (visitas culturais e colónias de
férias – fechada e aberta), realizados durante
o ano, para reforço das sociabilidades e
aumento de conhecimentos.

Nº e tipo de actividades realizadas face ao nº
e tipo de actividades previstas
Nº de indivíduos abrangidos face ao nº de
indivíduos previstos
Grau de satisfação da população

Abranger 300 indivíduos na comemoração de 5
datas festivas (Dia da Mulher, Dia de África,
Santos Populares, S. Martinho e Natal), e 2
Associações/colectividades tendo em vista a
valorização da comunidade.

Nº de actividades realizadas face ao nº de
actividades previstas
Nº de Associações/colectividades envolvidas
Nº de indivíduos abrangidos

Abranger 5 residentes na EN do PIA, nas
acções de planeamento, execução e avaliação
de actividades de animação comunitária,
visando a sua autonomização enquanto grupo
organizado

Nº de elementos envolvidos
Grau de participação nas diferentes fases
Grau de satisfação dos elementos
participantes

Abranger 60 indivíduos através da
dinamização de 6 sessões de informação,
realizadas bimestralmente entre Janeiro e
Dezembro, nas áreas da saúde, educação,
Nutrição, Ambiente, Cidadania e Cultura.

Nº de indivíduos abrangidos
Nº de sessões realizadas face às sessões
previstas
Grau de satisfação

Garantir à população que acorre ao C.C.
PIAII, um espaço de acesso a informação
organizada (documental e audiovisual), de
estabelecimento de relações informais e de
debate livre.

76% de realização
Realizados 4 passeios e 1 colónia de férias que
abrangeram em média 22 residentes.

140% de realização
Realizados 7 comemorações de datas festivas
que em média abrangeram 178 residentes,
com envolvimento de 2 colectividades e 1
autarquia.
120% de realização
Envolvidos 6 residentes na organização e
execução das actividades.

25% de realização global

Reorganização do espaço no que respeita ao
equipamento/mobiliário e disponibilização de
alguma informação.
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

“RSI” (Caparica,
Trafaria e
Sobreda)

Objectivos/Metas definidos para 2010
Cumprir as etapas do processo de
acompanhamento de 95% das famílias
beneficiárias, nos prazos legalmente definidos.
Abranger 60% dos processos recebidos durante
o ano 2010, pela aplicação do Manual de Boas
Práticas para o RSI, a nível das orientações
procedimentais e metodológicas nele contidas

Abranger 100% dos técnicos da equipa RSI
num processo de qualificação/formação em
exercício, através da realização de 9 sessões de
aprofundamento e avaliação da intervenção na
aplicação do Manual (orientações
metodológicas e procedimentais)

Indicadores de Medida
- % de famílias cujo acompanhamento
cumpre os prazos legalmente definidos

Grau de execução dos projectos (em
%)
96,80% de realização global
84,3% de realização
(85,6% pela equipa do CIT e 83% pela equipa
do C.C. PIA II)

- % de famílias cujos processos de
acompanhamento seguem todas as
orientações procedimentais e metodológicas
do Manual:
. Impressos utilizados segundo instruções;
. Cumprimento timings segundo legislação;
. Nº de casos seguidos segundo metodologia
constante em IT;
. Participação das parcerias nos processos
de inserção;
- Indicadores de avaliação RSI mensal,
semestral e anual
- Nº de técnicos abrangidos com assiduidade
de 80%
Nª de sessões realizadas de acordo com a
metodologia prevista, a partir da
apresentação da intervenção dos técnicos
- Não conformidades identificadas e
orientações de melhoria produzidas
- Melhorias identificadas por cada técnico a
nível da sua prática: metodologia e
cumprimento de orientações constantes no
manual
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54% de realização

100% de realização
(10 sessões que abrangeram 100% da equipa
RSI)
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

“RSI” (Caparica,
Trafaria e
Sobreda) - cont.

Objectivos/Metas definidos para 2010
Abranger 40% de famílias em 10 sessões de
informação e aprofundamento sobre temáticas
“RSI e Inserção” e implicação dos beneficiários
no processo de inserção (20 famílias por
sessão)
Abranger 60% dos beneficiários da Trafaria e
Sobreda em acções colectivas de
informação/formação nas áreas da saúde,
educação, formação, emprego e ocupação de
tempos livres.

Indicadores de Medida
- % de famílias abrangidas
- % de acções e temas tratados
- Grau de participação das famílias nas
sessões

- % de beneficiários abrangidos
- % de acções realizadas
- Nº e tipologia de áreas abrangidas
- % de parceiros envolvidos

Grau de execução dos projectos (em
%)
113% de realização global
(16 sessões (7 no CIT e 9 no PIA II) num total
de 132 famílias.

85% de realização
Abrangidos 295 beneficiários em 17 acções nas
área da saúde, educação, emprego, formação e
ocupação de tempos livres.

Ressalta-se a adequação e validade dos
objectivos definidos na informação/formação
às famílias/beneficiários.
Relativamente aos restantes objectivos
identificam-se como principais
constrangimentos à sua obtenção:
- A alteração da legislação e introdução do
ASIP (aplicação informática) que implicaram
a priorização ao nível da formação da equipa,
revisão de processos de acompanhamento,
revisão do MBP bem como a priorização das
situações para a PCR.
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Objectivos
Estratégicos

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2010

Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

“Atendimento e
Acompanhamento
Social”

Finalização da construção do Manual de Boas
Práticas em Atendimento e Acompanhamento
Social no PIA II e apresentação do mesmo à
Mesa Administrativa da SCMA para
aprovação, até final do 1º trimestre. Da
responsabilidade de 3 elementos da equipa,
com participação dos restantes (5), de acordo
com as responsabilidades previamente
definidas (constantes no documento de
planificação de elaboração do Manual)

Testagem da aplicação do Manual, através da
monitorização da implementação do mesmo a
75% dos casos novos entrados a partir de
Abril.

Indicadores de Medida
Manual ultimado integrando: descrição
processual; descrição processo-chave e subprocessos, fluxograma. Instruções de
Trabalho, Impressos, auditorias/avaliação,
legislação, enquadramento e bibliografia.
Nº de elementos da equipa responsável que
efectivaram construção do Manual

Grau de execução dos projectos (em
%)
79,33% de realização global
70% de realização
- Elaborado e revisto o processo geral e subprocessos do atendimento de 1ª linha e 2ª
linha, tendo sido envolvidos 3 elementos
responsáveis e os restantes a nível de
consulta.

Nº de elementos da equipa que participam
activamente na elaboração do mesmo

% de novas situações a que foi aplicado o
Manual no 1º semestre e no final do ano.
Periodicidade do acompanhamento/
/avaliação da aplicação do Manual,
relativamente ao nº de casos definidos
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100% de realização
- Testagem da aplicação do Manual a todas as
situações que acorrem à 1ª linha.
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Objectivos
Estratégicos

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2010

Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

“Atendimento e
Acompanhamento
Social” – (cont.)

Aumentar a eficácia do Serviço de 1ª Linha,
garantindo o atendimento a todas as situações
sinalizadas no prazo máximo de três dias;
aumentar o grau de satisfação dos utentes no
que se refere ao tempo de resposta
(atendimento.
Aumentar em 5% do número de processos
informatizados (relativamente à % prevista
em 2009)
Abranger 90% da população acompanhada em
processos de contratualização: formalização
dos planos de inserção
Autonomizar 10% da população acompanhada
e com plano de inserção formalizado

Indicadores de Medida
- % da população atendida no período
máximo de 3 dias após sinalização da
situação;
- Grau de satisfação dos utentes;

Grau de execução dos projectos (em
%)
98% de realização global
Foi feita a avaliação do grau de satisfação a
uma amostra de 38 beneficiários (13,97%) do
universo atendido, com uma avaliação
positiva (98%) do serviço ao nível da
informação facultada e na resolução dos
problemas apresentados.

- % de processos informatizados
relativamente à % de processos previstos
informatizar.

93% de realização
O número de processos
aumentou 4,6% face a 2009.

% de planos de inserção estabelecidos face à
% de população acompanhada

70% de realização
Efectuadas
156 contratualizações
universo de 270 situações.

% de população que se autonomiza
relativamente às famílias com Plano de
Inserção formalizado

45% de realização
Foram autonomizadas 4,5% de situações (7)
acompanhadas e com plano de inserção
formalizado.

realizados

(77)

num

Identificaram-se
como
principais
constrangimentos ao desenvolvimento deste
projecto:
- Insuficiente envolvimento das parcerias na
dinamização e criação de recursos para a
inserção deste público, com trajectórias de
desinserção/exclusão muito acentuadas; a
inadequação das ofertas de medidas de
emprego e formação; a conjuntura sócio
económica desfavorável.
- Alteração de prioridades face à nova
legislação (PCR); limitações orçamentais.
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos
“Smile”

Objectivos/Metas definidos para 2010

Indicadores de Medida

Abranger 16 crianças entre os 6 -10 anos
sinalizados com necessidades específicas na
área da saúde e estilos de vida, tendo em vista
aumentar e reforçar os comportamentos
saudáveis, através da participação em 13
actividades lúdicas, a nível do desporto,
cultura e saúde, a realizar no 1º semestre de
2010.

- Nº de actividades previstas e realizadas
- % crianças abrangidas na totalidade das
sessões e em mais de 50% das mesmas
- Alterações verificadas ao nível do
conhecimento e comportamento das crianças
medidas através de: questionários e
comportamentos verificados em actividades
praticadas no início e no final

Abranger 60% das famílias em 7 momentos de
formação/informação, a realizar no 1º
semestre, tendo em vista a implementação de
práticas saudáveis ao nível da alimentação e
saúde.

- % de participação dos familiares nos
momentos de formação/informação;
- Competências adquiridas pelas famílias
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Grau de execução dos projectos (em
%)
100% de realização global
89,5 de realização
Abrangidos 14 crianças (80%) em 13
actividades a nível da alimentação, prevenção
de acidentes e direitos humanos, verificandose aumento de conhecimentos nestas áreas e
melhoria de comportamentos.

128% de realização
Abrangidos 60% das famílias em 9 momentos
de formação com aumento de conhecimento ao
nível da alimentação, segurança rodoviária e
doméstica e direitos.
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

“Espaço Maié”

“Formação
Parental”
(CCPIAI,
CCPIAII, CIT)

“Centro de
Recursos” (CIT)

“Saberes e práticas
de gestão
doméstica” (CC
PIA II)

Objectivos/Metas definidos para 2010
Abranger 100% de adolescentes e jovens
grávidas ou mães, em actividades de
acompanhamento psicossocial e formação,
numa perspectiva de aquisição de
competências pessoais, sociais e parentais.
Abranger 56 famílias em 4 grupos de trabalho
por Resposta Social (CCPIA I, CCPIAII e CIT),
na área da formação parental, em 48 sessões
durante o ano de 2010.

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em
%)

- Nº de adolescentes acompanhadas em
relação às sinalizadas
- Competências adquiridas ao nível pessoal,
social e parental, com base em critérios a
definir

100% de realização global
Abrangidos 4 adolescentes sinalizados para
acompanhamento.
Não houve elementos suficientes de avaliação,
por desistência de 3 elementos.

- Nº de famílias abrangidas por grupo e grau
de participação nas sessões
- Nº de sessões realizadas face às previstas
- Competências adquiridas e/ou melhoradas

86% de realização global
Abrangidos 55 pais (CIT 15 + PIA I 14+ PIA II
26) em 4 grupos num total de 43 sessões (CST
7 + PIA I 8 + PIA II 28)
Verificou-se interesse nos temas, participação
activa e satisfação dos pais , sendo uma mais
valia a participação do MDV em algumas
sessões.

Criar e dinamizar um centro bibliográfico de
informação e sensibilização nas áreas da
saúde, educação, ambiente e cidadania, com
abrangência para 44 profissionais e 121
famílias em 2010.

- Centro bibliográfico criado nas áreas
referidas
- Nº de profissionais e famílias que
acederam ao centro e por áreas.

Abranger 15 jovens e 45 famílias em situações
de risco e ou vulnerabilidade social em 6
acções de prevenção e educação nas áreas da
saúde e cidadania.

- Nº de jovens e famílias abrangidas no
conjunto das acções e por área temática
- Aquisições feitas pelos participantes por
temática.

Abranger 10 mulheres com idades
heterogéneas, entre Fevereiro e Maio, em 6
sessões na área da gestão doméstica, através
da aplicação de um programa de aquisição de
conhecimentos e melhoria de práticas
domésticas.

Nº de mulheres abrangidas face ao nº
previsto;
Nº de sessões realizadas e áreas abrangidas
face ao nº de sessões previstas
Competências adquiridas, medidas de
acordo com parâmetros e metodologia a
definir
Grau de satisfação das mulheres
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201,5% de realização global
Criado
Centro
Bibliotecário
desenvolvimento de 15 temáticas.

com

Desenvolvidas 7 temáticas (segurança,
prevenção rodoviária, saúde oral, poupança,
ambiente,
alimentação
e
planeamento
familiar) abrangendo 251 participantes.
71% de realização global
Sinalizadas 11 mulheres com frequência
regular de 63% (7) em – sessões.
Verificado um aumento de competências que
se reflectiu na melhoria da organização da
higiene da habitação de 5 mulheres
participantes.
Este projecto contou com a participação da
Fundação Agir Hoje.
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos
Ensino Adultos/
Parceria nos
Cursos EFA

Objectivos/Metas definidos para 2010
Acompanhar a nível técnico-pedagógico o
funcionamento de 5 cursos de ensino de
adultos abrangendo 60 indivíduos (1 Curso
Alfabetização, 2 Cursos EFA B1 e 2 Cursos
EFA B2), com vista ao aumento da eficácia dos
cursos e das competências escolares

Indicadores de Medida
Nº de cursos criados face ao nº
previsto/proposto
Nº de indivíduos abrangidos;
Nº de reuniões realizadas com a equipa
pedagógica e elementos da direcção do
Agrupamento e propostas apresentadas
Nº de certificações ou competências
validadas

Grau de execução dos projectos (em
%)
100% de realização global
Ano lectivo 2009/2010
Funcionamento de 5 cursos que abrangeram
uma média de 95 formandos sendo:
- Alfabetização – 7aprovações, 13 retenções e 6
desistências.
- Curso EFA B1 – 3 aprovações, 19 retenções
com validação de 1 ou mais unidades de
formação, 12 retenções sem validação de
unidades de formação.
- Curso EFA B2 – 10 aprovações, 22 retenções
com validação de 1 ou mais unidades de
formação, 9 retenções sem validação de
unidades de formação, 8 desistências.
Ano lectivo2010/2011
Funcionamento de 5 cursos que abrangeram
108 formandos.
- Alfabetização – 21 formandos
- Curso EFA B1 – 44 formandos
- Curso EFA B2 – 43 formandos
Realizadas 26 reuniões (equipas pedagógicas 14,
Equipa
Pedagógica/responsáveis
Agrupamento Vertical de Escolas do Monte de
Caparica – 6, Directora do Agrupamento
Vertical de Escolas Monte Caparica e Direcção
Sta. Casa 1, Gestores de caso 5)
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos
Criação e
consolidação de
serviços ou
estruturas
autónomas na
comunidade, de
âmbito social,
económico ou
cultural

“Inserção e
autonomia
económica”

Objectivos/Metas definidos para
2010

Indicadores de Medida

Dinamizar 48 sessões colectivas, abrangendo
340 indivíduos e aumentar em 15% os
atendimentos individuais, tendo em vista o
acesso a respostas no ensino, emprego e
formação profissional e consequente
inserção social.

- % de atendimentos realizados face à
% de atendimentos previstos,
- Nº de sessões realizadas face ao nº de
sessões previstas
-Nº de indivíduos abrangidos nas
sessões -relativamente ao nº previsto

177,33% de realização global
175,5% de realização
Recorreram aos GIP’s 965 utentes que resultaram em
1950 atendimentos (+52%) face a 2009.
Realizadas 61sessões (37 no CC PIA II e 24 no CST)
que correspondeu a mais 27% do que o previsto

Captar 45 ofertas de emprego no concelho de
Almada, tendo em vista a integração
profissional de 25 indivíduos.

Nº de ofertas captadas face ao nº
previsto
Nº de integrações profissionais
relativamente ao previsto

GIP

AEA

Grau de execução dos projectos (em %)

Implementar 2 novas AEA e melhorar o
funcionamento de 3 AEA existentes, ao nível
da Higiene e Segurança no Trabalho

Nº de AEA Implementadas face ao nº
de espaços físicos disponíveis;
Nº de postos de trabalho criados
Grau de satisfação dos empresários
% de alterações introduzidas ao nível
da Higiene e Segurança no Trabalho

Página 53 de 154

256,5% de realização
Captadas 145 ofertas de emprego.
Integrados profissionalmente 115 indivíduos dos
quais 52 em Medidas Sociais de Emprego (CEI,
CEI+, Empresa Inserção, Estágios Profissionais)
100% de realização
Realizado o processo de avaliação para o qual se
inscreveram 26 indivíduos; 14 foram seleccionados
para sessão colectiva; 9 apresentaram candidatura.
Realizados 25 atendimentos para apoio à
apresentação de candidaturas, sendo seleccionadas 2
para 2 espaços disponíveis, com a criação de 10
postos de trabalho:
- Empresa de Jardinagem implementada em Maio (9
postos de trabalho)
- Café implementado em Dezembro (1 posto de
trabalho)
- 1 Estágio de HST (pós graduação do ISEJP –
Estudo “Avaliação de Controle de Riscos”
- Envolvidos 4 AEA
- Cabeleireiro e Estofador introduziram 75% de
melhorias
- Restaurante e Casa da Costura introduziram 50%
de melhorias.
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Objectivos
Estratégicos
Criar novos
serviços/respostas e
qualificar os
existentes, numa
perspectiva de
inserção, autonomia
e desenvolvimento
social

Projectos

“Implementação de
parceria para
Bolsa de
Voluntários”
PEI – Projecto
Empreendedorismo
Imigrante
(projecto não

Objectivos/Metas definidos para 20

Grau de execução dos projectos (em
%)

Criar parceria de 5 Instituições locais, para
elaboração e Implementação do projecto
“Bolsa Local de Voluntários” até Dezembro
de 2010.

- Parceria criada e nº de Instituições envolvidas
- Projecto elaborado e implementado

25% de realização global
Actividade reorientada, tendo-se dado
prioridade à reorganização do modelo
organizacional do voluntariado na SCMA e
na alteração do regulamento.

Organização e Acompanhamento de 2 cursos
de formação de “Apoio à Criação de
Negócios”

Nº de cursos criadas face ao nº de indivíduos
previstos.

100% de realização global
Realizados 2 cursos “Apoio à Criação de

Nº de indivíduos abrangidos face ao nº de
indivíduos previstos

- 29 formandos abrangidos:
18 com nacionalidade estrangeira,11 com
nacionalidade portuguesa, dos quais 5 são
imigrantes, 19 certificações, 6 candidaturas
ao concurso local Ideias de Negócio, 4
formandas encaminhadas para técnico da
ANDC (parceiro PEI), 4 formandos
encaminhados
para
Gabinete
de
Empreendedorismo da ASDL.

previsto em plano
de acção que
decorre de uma
candidatura ao
ACIDI)

Desenvolvimento
de Competências
para uma Gestão
Familiar e de
Apoio à
Comunidade

Indicadores de Medida

Nº de certificações.

Organização e acompanhamento de 1 curso
de formação, abrangendo 16 formandos
acompanhados ao nível do RSI e acção Social
no C.C. PIA II e CIT.

Nº de cursos criados face ao nº de cursos
previstos
Nº de indivíduos abrangidos face ao nº de
indivíduos previstos
Nº de certificações

(projecto não
previsto em plano
de acção que
decorre de uma
candidatura ao
POPH)
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Negócios”

85% de realização global
Criado um curso com carga horária de 800h.
Abrangidos 16 formandos (9 do C.C. PIA II e
7 do CIT)
Concluíram o curso com aproveitamento 10
formandos (45%)
Curso realizado em parceria com a empresa
formativa Nova Etapa. As formandas que
concluíram com aproveitamento vão dar
continuidade à formação através de parceria
com o CFPS (RVCC), para conclusão do 9º
ano de escolaridade e certificação do curso
“Agente de Apoio Familiar e de Apoio à
Comunidade”.
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2.3 – Parcerias Desenvolvidas
Parcerias constituídas

Resultados

Agrupamentos Escolas:
Implementação de 1 CEF e cedência de
Agrupamento de Escolas do Miradouro de espaços para ateliês desportivos e ensaio da
Alfazina
marcha popular.
Agrupamento de Escolas do Monte de Implementação de 5 cursos na área do
Caparica
Ensino de Adultos.
Implementação
de
actividades
extra
curriculares
(AEC),
alargamento
da
Agrupamento de Escolas da Trafaria
cobertura diária ao nível do Pré-Escolar da
Rede Pública, implementação de um
projecto direccionado para jovens.
Escolas:
Escola Secundária do Monte de Caparica

Implementação de 2 turmas PIEF

Escola Secundária Francisco Simões

Integração de estágios curriculares

Escola Profissional Educação para o
Integração de estágios curriculares na área
Desenvolvimento (EPED)
da animação.
Escolas Superiores:
Instituto Politécnico de Setúbal – ESE
Instituto Superior Educação Jean Piaget
Instituto Superior de Psicologia Aplicada Integração de estágios académicos
(ISPA)
Universidade Lusófona
Escola Superior Tecnologias do Porto
Universidade Lusíada

Faculdade Ciências e Tecnológica

Colaboração num estudo da evolução do
número de indivíduos que vão carecer de
Cuidados Continuados

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Disponibilização de recursos para formação
Centro de Emprego de Almada
e emprego (GIP, CEI, Estágios Profissionais, …)
Implementação de 1 curso na área da
Centro de Formação Profissional do Seixal
jardinagem para jovens e aumento das
qualificações profissionais e escolares de 10
Ajudantes de Acção Educativa, ao nível do
RVCC.
Empresas de Formação
Implementação
de
um
curso
de
“Desenvolvimento de Competências para
Nova Etapa
uma Gestão Familiar e de Apoio à
Comunidade”
Integração de estágios na área da cozinha e
Tecnoforma
administrativa.
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- Slot Recursos Humanos
- Multipessoal
- Select
- Multitempo
- A.P.E. de Educação da E.B. José Cardoso
Pires
- Instituto Particular Desenvolvimento
Sociocultural
- Casa dos Sempre Jovens
- Lar a União
- Lar Jardim dos Avós
- Sherhogarsystem
- Caparica Argolas Supermercado
- Mário Catarino e Barroso Lda.
- Manpower
- ADECCO
- Pingo Doce de Almada
Instituto de Reinserção Social (IRS)
Movimento de Defesa da Vida (MDV)
Fundação AGIR
Alto Comissariado para a Integração e
Diálogo Intercultural (ACIDI)
Unidades de Saúde Familiar da Trafaria e
do Monte Caparica
- Sofisant
- Dentiszon
- Dentarmed
- ABAE
- Deco
- Costa Polis
- Silopor
- Grupo Flamingo
- Lions Clube Almada
Jumbo de Almada
Gymboree
Colégio do Vale
Teatro Municipal de Almada

Câmara Municipal de Almada

Associação Nacional de Famílias para a
Integração da Pessoa Deficiente (AFID)
Gabinete Responsabilidade Social do
Montepio

Divulgação
e
encaminhamento
de
candidatos para ofertas de trabalho (GIP’s –
Centro Social da Trafaria e PIA II)

Integração de indivíduos com penas por
pequenos delitos, em trabalhos socialmente
úteis
Aumento de competências parentais de
famílias acompanhadas
Aumento de competências de mulheres
acompanhadas, na área da gestão doméstica
Implementação dos projectos Geração Cool,
Vive as Tuas Escolhas e PEI
Disponibilização de técnicos para formação
na área da saúde (projecto Bem Me Quer)
Disponibilização de recursos na área da
psicologia, terapia da fala, acupunctura e
saúde oral
Participação no planeamento, realização e
avaliação do projecto Eco Escola com
respectivos contributos (humanos e materiais)

Doação de bens de 1ª necessidade para
projecto Maié.
Disponibilização de actividades pedagógicas
para crianças, a baixo custo.
Doação de prendas para residentes do Lar
de Crianças e Jovens
Disponibilização de espaços e acesso
gratuito a ofertas culturais
Desenvolvimento dos projectos PAC –
Marcha Popular, CAF, participação no
Festival Inter Escolas, Festa Verde, Do
Natal aos Reis em Coro (disponibilização de
recursos financeiros e logísticos).
Protocolo Benchmarking.
Financiamento para aquisição de software
para o SAD
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Banco Alimentar Contra a Fome

Cedência de produtos alimentares para
apoio a famílias carenciadas

2.4 – Representações e Trabalho Interinstitucional
2.4.1 - Representações
Actividades de representação
desenvolvidas
Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens (CPCJ) - Comissão
alargada

Comissões Sociais Inter-Freguesias
- Trafaria/Costa

- Caparica/Pragal
- Sobreda/Charneca
- Cacilhas/Almada/Cova da Piedade

Resultados
Definição de estratégias e metodologias de
intervenção com crianças e jovens em risco do
concelho de Almada e organização de um seminário
sobre abuso sexual.
- Participação no diagnóstico e elaboração do plano
de acção e participação em 2 sub-grupos: idosos e
famílias.
- Participação na avaliação de 2009 e realização do
plano de acção para 2010, ficando a SCMA
responsável pela dinamização de uma acção.
- Identificação das potencialidades e fraquezas da
freguesia, reforço de parcerias e rentabilização de
recursos.
- Conhecimento do plano de acção ( efectuada apenas uma
reunião).

Grupo Concelhio de Idosos de
Almada (sub-grupo dos coordenadores e
plenário)

Conselho Geral Transitório do
Agrupamento Vertical de Escolas
Miradouro Alfazina

Encontro dos Serviços de Creche
Familiar

II Jornadas – O Idoso na
Sociedade – Intervenção em
-

Aprofundamento do diagnóstico na área dos idosos;
articulação
de
actividades
de
animação;
desenvolvimento conjunto dos projectos “Oficina
Domiciliária” e “Uma palavra um Alento”.
Apresentação da parceria da SCMA com o Grupo
Concelhio de Idosos de Almada no Espaço SCM
Lisboa.
Análise e aprovação de: Actividades e Orçamento
para 2010; avaliação das actividades de 2010 e
organização dos horários para o ano lectivo
2010/2011; plano de acção para 2011 e regulamento
interno.
Uniformização de procedimentos; partilha de
estratégias; análise do guião de procedimentos no
âmbito do processo de licenciamento da actividade de
Ama (ISS).
Apresentação do Sistema de Gestão da Qualidade da
Santa Casa da Misericórdia de Almada.

Gerontologia Social, apresentada
pelo grupo das Directoras Técnicas
das IPSS de Apoio a Idosos do
concelho do Pombal.
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- Encontro - Implementação dos

Sistemas de Gestão da Qualidade
no Terceiro Sector promovido pela

Apresentação do Sistema de Gestão da Qualidade da
Santa Casa da Misericórdia de Almada.

REAPN (Torres Vedras).
- Seminário “Viver a Qualidade em
Creche e Jardim de Infância” –
promovido pela revista Coisas de
Crianças.

Apresentação do Sistema de Gestão da Qualidade da
Santa Casa da Misericórdia de Almada.

Encontro
temos nós”

Apresentação do Sistema de Gestão da Qualidade da
Santa Casa da Misericórdia de Almada.

-

“Que

Comunidade

– promovido pela
Associação Luís Pereira da Mota

VI Encontro de Educação –
promovido pela Escola Superior de
Educação Jean Piaget

Apresentação

Parental.

dos

projectos

Roda

e

Formação

2.4.2 – Trabalho Interinstitucional
Trabalho Interinstitucional
desenvolvido

Produtos

Conselho Local de Acção social
de Almada (CLASA)

Participação no Núcleo Executivo do CLASA, com
periodicidade mensal e nas reuniões plenárias.
Participação nas reuniões semanais do Núcleo Local
de Inserção da medida RSI, assim como nas sessões de
assinatura de contratos de inserção com as famílias.
Sinalização de adolescentes e partilha de informações.
Aprofundamento diagnóstico de situações, definição de
estratégias e complementaridade de intervenção.
Disponibilização de espaços para atendimento da
população (Sobreda e Trafaria) e de recursos
financeiros e logísticos para actividades de animação
(Caparica)
Aprofundamento diagnóstico de situações, definição de
estratégias e complementaridade de intervenção e
recursos (5 reuniões).
Priorização de menores para integração em
equipamento de infância (1 reunião).
Acompanhamento de crianças com Necessidades
Educativas Especiais.
Disponibilização de recursos humanos para acções de
sensibilização.
Disponibilização de técnicos para sessões de
informação/formação ao nível da responsabilidade
parental e direitos das crianças e Processos de
Inabilitação e Interdição.

Núcleo Local de Inserção (NLI)
Hospital Garcia de Orta (HGO)
Comissão
de
Protecção
de
Crianças e Jovens (CPCJ)
Juntas de Freguesia (Trafaria,
Sobreda e Caparica)
Reuniões
de
técnicos
com
intervenção na área das famílias
(Caparica, Trafaria e Sobreda)
Reuniões com Instituições locais
com respostas a nível da Infância
Projecto de Intervenção Precoce
de Almada (PIPA)
Escola Segura
União de Mulheres Alternativa e
Resposta (UMAR)

Reunião de Centros Comunitários

Partilha de informação e definição de estratégias
consertadas.
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2.5 - Actividades de Suporte à Actividade Social Desenvolvida
2.5.1 - Harmonização de procedimentos e Metodologias
Actividades
Desenvolvidas
(identificação)
Centro Comunitário PIA
I

Unidades de Pessoal envolvidas

- Elaboração do projecto
Educativo

- DT, 5 Educadoras, Animadora
e Psicóloga

- Projecto Educativo

Elaboração
do
Regulamento Interno do
Centro de Convívio

- DT, Animadora e Psicóloga

Regulamento
Convívio

- Elaboração do Manual
de Boas Práticas da
Creche e Centro de Dia

- DT, 2 Educadoras, Consultor
da Qualidade, Animadora e
Psicóloga

- Manual de Boas Práticas
da Creche e Centro de Dia

Lar de Crianças e
Jovens

- DT, 5 elementos da equipa
técnica e restantes
colaboradores

- SGQ – Definição dos
Processos e Instruções
de Trabalho

- Reformulação do
Regulamento Interno
Centro Comunitário PIA
II

- DT e 5 elementos da equipa
técnica

- Elaboração do Manual
de Atendimento e
Acompanhamento em
Acção Social

- DT, 3 técnicos e consultora
para a área social

Produto

Centro

- Definidos 4 processos e
concluídas 7 IT’s
Processos:
Candidatura,
Admissão e Acolhimento, Plano
Individual, Serviços de Apoio,
Planeamento
e
Acompanhamento
de
Actividades.
IT’s: Atendimento e Admissão
de
Utentes,
Acolhimento,
Cuidados
de
Saúde
e
Assistência
Medicamentosa,
Cuidados
Pessoais
e
de
Higiene, Cuidados de Nutrição,
Apoio Psicossocial, Actividades
de Gestão do Alojamento.
- Regulamento Interno
Conclusão dos sub-processos
1ª e 2ª linha com respectivas
IT’s,
impressos
e
fluxograma.
- Testagem e aplicação do
manual a 100% dos casos
atendidos na 1ª linha.

Centro Social da
Trafaria
- Inicio da construção do
Manual de Boas
Práticas do Centro de
Dia

- DT, 1 técnico e 1 ajudante de
centro de dia

- Elaboração de Planos
Operacionais

- DT, 4 educadoras, 1 médica de
saúde pública

- PO – Planos Operacionais
de diabetes e convulsões
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- Uniformização dos
processos dos utentes do
Centro de Dia

- 1 técnica e 1 estagiária

Creche Familiar
- Desenvolvimento do
Manual da Qualidade

- DT e 4 elementos da equipa
técnica

Serviço de Ajuda
Domiciliária
Manutenção do SGQ
- Criação e alteração de
documentos

- DT, 3 elementos da equipa
técnica e equipa operativa

- Criação e alteração de
documentos

- DT, 3 elementos da equipa
técnica e equipa operativa

- Criação e alteração de
documentos para o
projecto “Uma Palavra
um Alento”

- DT, 3 elementos da equipa
técnica e equipa operativa

Redefinição
de
procedimentos
e
instrumentos ao nível dos
sub-processos: Atendimento,
Candidatura/Admissão e PI
Construção de 8 IT’s:

-Atendimento, Candidatura,
Inscrições e Renovação;
- Plano de Acompanhamento
da Criança;
- Cuidados de Saúde e
Assistência Medicamentosa;
- Apoio Psicoeducativo;
- Segurança dos Utentes;
- Projecto Educativo.

IT
–
Atendimento
Candidatura, Inscrição e
Renovação
IT – Processo Individual de
Cuidados
IT – Cuidados Pessoais de
Saúde
IT – Planeamento das
actividades Instrumentais
da Vida Quotidiana
IT – Transporte de Clientes
IMP – Plano Individual de
Cuidados
IMP – Ficha de Medicação
IMP – Mapa de controle da
Higienização
IMP – Termo de aceitação
IMP – Prestação de Serviços
Regulamento do projecto;
Ficha de referência;
Registo da Intervenção;
Termo de Aceitação;
Ficha de Avaliação do Grau
de Satisfação;
Mapa de Controle.

2.5.2 – Formação
Acções de Formação
3º Fórum de Dirigentes e Técnicos e
Chefias Intermédias da SCMA
(10h)

Unidades de Pessoal
envolvidas
1 DCT, 8 DT’s, 27 Técnicas
Superiores,
15
Administrativas,
5
Ajudantes Acção Directa, 3
Ajudantes
de
Lar,
1
Encarregada
Serviços

Resultados
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Gerais, 5 Ajudantes Apoio
Domiciliário, 3 Amas, 2
Animadoras, 1 Monitor, 3
Ajudantes Acção Educativa
Mostra
Interactiva
de
Formação,
Emprego e Empreendedorismo
(7h)
Escola de Pais
Acolhimento terapêutico de crianças e
jovens
Atendimento ao público

Análise Swot
RVCC
Responsabilidades Parentais
Maus Tratos a Idosos (14h)
Voluntariado Força de Mudança
I Seminário – Viver a Qualidade em
Creche e Jardim de Infância
Reunião temática: A Interculturalidade
Reunião Temática: Direito de Crianças e
Jovens – promovido pelo C.C.PIAI (3h)
Projecto “Escola de Amas”
Inclusão Activa: Onde está? O que é? De
onde veio? Para onde vai?
Formação em saúde mental: Criar
pontes/destruir muros
Sistemas motivacionais: alavanca para a
mudança comportamental
Jornadas: A intervenção social ao
encontro das pessoas
Acções de Formação
Jogos e actividades para grupos
desafiadores
Ponto de partida: estabelecer relações de
confiança com famílias
Fórum Ibérico sobre a Etnia Cigana
Inclusão Social – Eu, Tu, Nós e os
Outros: Como intervir?
Workshop Desenvolvimento de planos de
inserção individualizados
Workshop “A famílias e o doente

Vice-Provedora, 1 DCT, 2
DT’s, 3 Técnicas Superiores
1 DT, 5 Educadoras
1 Psicóloga
1 Administrativa
1DT, 5 Educadoras, 10 A. A.
Educativa, 2 Aj. Centro Dia,
1 Animadora, 5 Aux.
Serviços de Apoio
10 Auxiliares de acção
Educativa
1 DT, Psicóloga, 6
Educadoras Infância
2 DT’s, 1 Socióloga, 1
Animadora Sócio
Profissional, 1 Assistente
Social
1 DT

Maior
capacitação para
o
desempenho
profissional;
Maior
motivação
e
empenho;
- Melhoria nas
posturas
profissionais;
Melhor
compreensão
e
execução
das
tarefas de acordo
com
as
características e
necessidades dos
utentes.

1 DT, 3 Educadoras Infância
3 DT’s, 3 Educadoras
1 DCT, 3 DT’s, 2 Psicólogas,
2 Assistentes Sociais, 1
Educadora Social, 3
Educadoras
47 Amas
3 Técnicos Superiores, 3
AAD- RSI
1 Técnico Superior, 1 AAD RSI
2 Técnicos Superiores AS
2 Técnicos Superiores AS
Unidades de Pessoal
envolvidas

Resultados

1 Monitor Espaço Jovem
1 Técnica Superior
1 AAD – RSI
1 Técnica Superior RSI
1 Técnico Superior AS
2 Técnicos Superiores AS,2

- Maior
capacitação
para o
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portador de HIV/Sida”
Encontro Comunitário sobre a Imigração
Abuso sexual de crianças
Seminário Abuso sexual de menores
Fórum de reflexão e Animação para a
Promoção da Inserção. Desafios no
âmbito dos sectores privados, público e
solidário.
Encontro Internacional de Serviço Social
Orientação para a empregabilidade
Aspectos legais de promoção e protecção
Workshop “Construindo novos caminhos
para a igualdade: Prevenção da
violência”
Fórum Internacional integração de
Imigrantes
Ciclo de Formação Interna: Gestão de
Conflitos, Gestão do stress e Ética e
Deontologia
“Gestão de Equipamentos Sociais”
promovida pela Segurança Social – 7h
Sessão Temática “Aspectos Legais da
Promoção e Protecção” promovida pela
CPCJ de Almada – 7h
Seminário “Abuso Sexual de Menores”
promovido pela CPCJ de Almada – 7h
Seminário “Acção de reciclagem 2010”
promovido pela Segurança Social – 7h
Sessão Temática “Manual da Qualidade”
promovido pelo CIT – 3h
Sessão Temática “Gestão de Conflitos”
promovido pelo LCJ – 3 h
Saúde: Necessidades individuais em
contexto institucional – 50h
Gestão de Recursos Humanos – 8h
Prevenção e controlo da infecção,
associada aos cuidados de saúde 14h
Acções de Formação
Quebras cutâneas – 8h
Pé diabético -24h
Planeamento e controle de gestão – 7h
Prevenção e tratamento de úlceras de
pressão – 20h
Prevenção e primeiros socorros – 50h
A notícia e o Boletim Informativo – 3h
Fórum “Envelhecimento” – 8h

Técnicos Superiores RSI, 2
AAD RSI
1 Técnico Superior AS, 1
Técnico Superior G.Cool
1 Técnico Superior RSI
1 Técnico Superior RSI, 1
Técnico Superior AS
1 DT, 1Técnico Superior AS,
2 Técnicos Superiores AS
1 Técnico Superior GIP,
1 Técnico Superior AS
1 Técnico Superior AS
1 Técnico Superior AS

desempenho
profissional;
Maior
motivação
e
empenho;
- Melhoria nas
posturas
profissionais;
Melhor
compreensão e
execução das
tarefas
de
acordo com as
características
e necessidades
dos utentes.

Colaboradores do Centro
Comunitário PIA II (Técnicos,
AAD, Monitores,
Administrativos, Pessoal de
Limpeza -todo o pessoal)
Vice-Provedora, 1 DT
1 DT
1 DT, 1 Técnico Superior, 1
Psicóloga, 2 Educadoras
1 Técnica Superior, 1 Psicóloga
1 DT, 1 Técnica Social, 1
Educadora Social
1 DT, 3 Educadoras
4 Aj. Lar, 8 A.A. Directa
1 DT
1 Enfermeiro
Unidades de Pessoal
envolvidas
1 Enfermeiro
2 Enfermeiros
1 DT
2 DT,1 Aj Lar, 2
Enfermeiros, 2 Terapeutas
Ocupacionais
7 Aj. Lar, 8 A.A.
Domiciliária
1 DT
1 DT

Resultados

Maior
capacitação para
o
desempenho
profissional;
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Gestão de Conflitos – 3h
Demências – 4h
Higiene e segurança alimentar – 8h
Demências compreender para entender –
10h
Relacionamento Interpessoal – 8h
Liderança e Gestão
Que estratégias de intervenção nas
AEC’s?
Um novo olhar – reflexão educativa
Curso de Lead Auditor ISSO 9001:2008
reconhecido pelo IRCA
Formação Alzheimer
Formação ASIP
Coaching
Saúde Mental
Exclusão e Inclusão
Gestão de conflitos
Fórum Ibérico Etnia Cigana
Saúde infantil, alerta sinais maus tratos
e sinais risco crianças
Plenário NLI Almada
Formação sobre HIV SIDA
Formação “Prova de condição de
recursos”
Workshop “Dinâmicas de Grupo:
Formação Parental”
Formação AAD
Cultura Cigana
Planeta Terra: Agir pela diversidade
Comunicação nas Organizações
Relações Interpessoais
- Gestão de conflitos
- Gestão de stress
- Ética e Deontologia

Fotografia
Primeiros Socorros
Gestão de Voluntários

1 DT
14 Aj. Lar
1 Aj. Cozinha

Maior
motivação
e
empenho;

14 Aj. Lar, 1 Aj. Cozinha

- Melhoria nas
posturas
profissionais;

1 Encarregada Serviços
Gerais
1 Técnica Superior C. Dia
1 DT, 1 Técnica Superior
GIP,
1 Técnica Superior GIP, 1
Educadora Infância
1 DT
1 Técnica Superior
3 Técnicas Superiores RSI
1 DT, 1 Técnicas Superior
RSI
2 Técnicas Superiores RSI
1 Técnica Superior, 2 Aj. A.
Directa
3 Técnicos Superiores, 1 Aj
A. Directa
1 Técnica Superior

Melhor
compreensão
e
execução
das
tarefas de acordo
com
as
características e
necessidades dos
utentes.

4 Aj. Ac. Directa
1 DT, 3 Técnicos Superiores
RSI, 4 Aj. A. Directa
1 Técnica Superior, 1 Aj. A.
Directa
1 Técnica Superior RSI
1 Técnica Superior, 1 Aj. A.
Directa
2 Aj. A. Directa
1 Técnica Superior RSI
2 Educadoras
1 Educadora
1 DT, 1 Técnico Superior de
C. DIA, 1 Técnico Superior
GIP,1 Psicóloga, 7
Educadoras, 15 Aj. A.
Educativa, 3 Técnicos
Superiores RSI, 4 Aj. A.
Directa, 2 Administrativas,
5 A. Serviços Gerais, 2
Porteiros, 3 estagiárias
1 Educadora
1 DT, 5 Educadoras, 5 Aj. A.
Educativa
1 Psicóloga
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2.5.3 – Encontros de Trabalho
Tipo de Encontro

Participantes

Encontros de Trabalho do
Departamento e Mesa Administrativa

Administração e
DCT

Nº
Encontro
s
12
(média 1
por mês)

Mesa Administrativa
e DCT

1

Mesários e DCT

11

Mesários, DCT e
DT’s

3

Coordenação do
Departamento de Acção
Social

DCT e DT’s das
respostas sociais

10

Coordenação por resposta
social

DCT, DT’s,
Responsáveis por
sector/equipas
técnicas

29

Coordenação do RSI

DCT, DT’s do CIT e
CC PIA II,
coordenadoras das
equipas RSI

4

Encontros de Coordenação por Departamento

Coordenação do
Departamento

Coordenação intervalências
Coordenação por sectores e
ou equipas disciplinares
(quando se justificou para
uniformização de
actividades do plano e ou
de carácter especifico)

DCT e DT’s de
algumas respostas
sociais
Animadoras
Socioculturais

11
2

Principais resultados
Gestão e orientações ao
departamento
Informação e validação da
intervenção
do
Departamento, na sua
intervenção especifica e na
sua articulação com outras
áreas/serviços
Informação
e
reflexão
conjunta/orientação
relativa aos diferentes
pelouros
Ponto de situação e análise
de questões comuns às
diferentes respostas sociais
- Gestão corrente das
diferentes respostas
- Partilha de informação e
troca de experiências ao
nível das respostas sociais
Aprofundamento
de
conhecimentos
- Controle da execução do
plano de acção
- Planeamento e avaliação
das actividades (semestral
e anual)
Harmonização
de
procedimentos
- Articulação e integração
de acções/projectos
- Avaliação da execução
dos
projectos
e
das
necessidades do edificado
Orientações,
procedimentos e condução
dos
processos
de
intervenção e planeamento
Controlo do grau de
execução
das
equipas,
avaliação dos recursos
existentes e necessários à
intervenção
Articulação e integração de
acções para projectos e ou
áreas específicas
Planeamento e avaliação
de animações

2
Equipa de Psicologia
7
Animadoras
UNIVA/GIP

Reafectação por respostas
sociais e definição de
competências na área dos
idosos
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5
Unidades de Saúde
(DCC, enfermeiros)

13

Qualidade

Apresentação
de
candidaturas,
acompanhamento
e
avaliação das mesmas;
Preparação da participação
da SCMA na Mostra
Interactiva.

Encontros de Trabalho por Resposta Social

Encontros de Trabalho Inter Departamentos

Análise do funcionamento
dos serviços e redefinição
de procedimentos.

Articulação InterDepartamentos (Acção
Social
/Administrativa/Financeir
a)

Coordenação geral da
resposta social

Coordenação por
sector/serviço/projecto

DCT e DCA

6

DCT e Recursos
Humanos

1

DCT e Contabilidade

1

Acompanhamento
do
processo
de
implementação/manutençã
o do SGQ.
- Planeamento e avaliação
das actividades
(orçamentos)
- Realização de estudos
económicos
- Definição/critérios de
procedimentos e circuitos
- Planeamento e avaliação
da formação
- Articulação nos processos
de recrutamento e
admissão de pessoal
Articulação na elaboração
de candidaturas, controlo
da execução e avaliação de
projectos

DT’s, DCA/ Técnico
de Controlo de
Gestão

LGLR – 2
CAII – 4
SAD – 4
CIT –
CF –
LCJ –
PIA I –
PIA II -

Planeamento e gestão
orçamental

DT’s e equipa técnica
de intervenção social

PIA II –
5
LCJ – 2
CF –
CAII – 13
LGLR –7
CIT –
SAD – 10
PIA I - 46

- Gestão corrente da
resposta social
- Planificação e avaliação
das actividades
- Articulação e integração
de acções a nível de
sectores/serviços, projectos
- Harmonização de
procedimentos
- Orientação técnica e
metodologia

DT e equipa de
sector/serviço/project
o

PIA I –
30
SAD – 16
CIT –
CAII – 8
LCJ – 31
LGLR –
46
PIA II –
29

Controle de execução,
orientações
procedimentares,
planeamento e avaliação
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Sistema de Gestão da
Qualidade

Consultor da
Qualidade e DT’s

PIA I – 2
PIA II –
CAII – 8
SAD – 16
LGLR –
CIT – 11
CF -8
LCJ - 9

Implementação/manutençã
o do SGQ (construção de IT’s,
Impressos, Fluxogramas).

2.6 - Principais Limites/Constrangimentos ao Desenvolvimento do
Plano
Os constrangimentos ao longo de 2010 foram inúmeros, mas a vontade e
perseverança dos colaboradores das diferentes respostas sociais/serviços
permitiram ultrapassar muitos deles.

A nível interno
Continua-se a verificar uma deficiente articulação entre os serviços de apoio e
as respostas sociais, embora se tenha constatado algumas melhorias. Deve-se
melhorar ainda mais a comunicação, apostando cada vez mais num
planeamento atempado dos pedidos dos serviços e no cumprimento
escrupuloso dos procedimentos definidos.
O absentismo do pessoal foi outro factor que afectou o normal funcionamento
de algumas respostas sociais/serviços, nomeadamente do Centro Social da
Trafaria, em cujo sector da infância se verificaram várias baixas por parto, e o
Lar de Crianças e Jovens, com inúmeras baixas de curta duração que
impossibilitaram, em alguns períodos, um acompanhamento eficaz dos
residentes.
Imensas saídas e ausências na equipa da Empresa de Inserção de Apoio a
Idosos/Famílias ao longo do ano, que dificultaram a planificação do trabalho,
obrigando a constantes improvisos e substituições de pessoal. Esta conjuntura
criou alguma instabilidade na equipa operativa e obrigou a um grande
dispêndio de tempo e energia dos responsáveis, no recrutamento, selecção,
integração e formação dos novos colaboradores. Dadas as características do
público que serve, tem de haver um maior rigor na selecção dos candidatos,
apostando-se numa formação contínua.
A excessiva mobilidade de pessoal, ao nível do Protocolo RSI, continuou a
verificar-se, afectando desta vez a equipa da Trafaria que viu sair a sua
Coordenadora e duas Ajudantes de Acção Directa, ou seja, quase metade do
pessoal afeto. Daí decorre perda de informação sobre a Instituição e zona
envolvente, em particular das famílias, bem como a exigência de novo
investimento em qualificação de profissionais. De qualquer modo, daqui
também resulta uma renovação permanente das equipas, transmitindo-se
com a saída dos técnicos a nossa qualificação e cultura institucional,
mantendo-se o desafio da Santa Casa ser uma Instituição aprendente e
formadora.
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A mobilidade dos professores nas Actividades de Enriquecimento Curricular
na Trafaria, verificando-se a saída de oito profissionais em 2010, situação que
se deve ao ingresso destes no quadro do Ministério da Educação e/ou à oferta
de um maior número de horas nas Actividades de Enriquecimento Curricular
de outros Agrupamentos. No ano lectivo 2010/2011 passámos a contar com
uma estagiária profissional a meio tempo, para cobrir algumas faltas de
professores não previstas.
A formação ministrada na área dos idosos/dependentes, foi aquém das
perspectivas, sendo uma área a priorizar em 2011, através de parcerias com
empresas privadas e/ou centros de formação oficiais. Também é de admitir a
hipótese de candidaturas ao POPH, a exemplo do que já acontece com
públicos vulneráveis, permitindo formação “à medida” das nossas
necessidades.
O edificado, especialmente o Lar Granja Luís Rodrigues, criou também
alguns constrangimentos. Esta estrutura residencial, ainda não se enquadra
completamente nos requisitos actuais para os edifícios, situação que resulta
do facto de se tratar de um edifício antigo. Espera-se que em 2011 as
condições possam melhorar dado ter sido apresentada uma candidatura ao
que virá trazer melhorias nomeadamente ao nível de climatização, do piso e
das infiltrações em paredes
Esta situação manifesta-se mais visível nalgumas circunstâncias, por este ser
o equipamento de suporte às outras respostas sociais, quanto ao fornecimento
de refeições e tratamento de roupas, afectando de uma forma transversal,
quase todas as respostas sociais. De qualquer modo, foram promovidas
algumas melhorias, como sejam a aquisição de duas máquinas de lavar roupa
e um secador, e a colocação de 36 janelas de vidro duplo nas alas esquerda e
norte, o que será continuado em 2011. Verificou-se ainda a apresentação de
uma candidatura a financiamento para realização do projecto de renovação da
instalação eléctrica, instalação de um sistema de aquecimento de águas
sanitárias e climatização do edifício. Esta candidatura tem ainda como
objectivo a produção de energia com recurso a painéis fotovoltaicos.
Em 2010, não foram melhoradas as instalações do Centro Social da Trafaria,
no que concerne à substituição do telhado do edifício pré-fabricado e à
reparação do telhado do edifício em alvenaria, bem como no arranjo do espaço
exterior e criação de um espaço de recreio para o pré-escolar. A avaliação
higio-sanitária referenciou alguns destes problemas, que foram comunicados
ao Instituto da Segurança Social (ISS), proprietário dos edifícios e espaço
envolvente. A Santa Casa da Misericórdia de Almada mantém a incapacidade
de intervir na infra-estrutura deste equipamento.
No Centro de Apoio Integrado a Idosos manifestam-se alguns problemas de
segurança nos terraços, pelo que os utentes só os podem usufruir quando
devidamente acompanhados por familiares e ou funcionários.
A falta de adaptação do autocarro para transporte de crianças, a idade do
mesmo e as reparações constantes foi um aspecto que condicionou as
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actividades. Dada a dimensão da Instituição, foram efectuadas uma média de
16 saídas mensais, sendo este recurso determinante para garantir actividades
extra curriculares, como a natação, e assegurar passeios e visitas de estudo,
actividades importantes ao nível da animação sócio recreativa, que constitui
uma dimensão importante na nossa intervenção. Para 2011 perspectiva-se o
recurso a prestação de serviços externos de transporte, dada a inevitabilidade
do abate do autocarro por limite de idade.
Verificou-se uma grande mobilidade dos utentes da Creche Familiar,
representando as admissões nesta resposta social 68,75% dos utentes da
Creche Familiar (132 admissões), o que ocupou grande parte das Educadoras,
retirando-as do trabalho directo com as Amas e respectivas crianças.
O novo perfil de utentes (mais velhos, com percursos de desinserção
acentuados e progenitores ausentes) do Lar de Crianças e Jovens acentuou o
stress da equipa educativa, contribuindo para algumas baixas e processos de
burnout. O edifício onde actualmente está sediado o lar tem algumas
debilidades, nomeadamente a nível da sua dimensão, sendo igualmente
insuficiente o espaço de recreio. A arquitectura das Unidades Familiares
dificulta um acompanhamento efectivo de todos os residentes. Estabilizado
por agora o défice orçamental, será de se começar a equacionar junto das
entidades oficiais, nomeadamente a Segurança Social e a Rede Social de
Almada, a procura de perspectivas de financiamento para a construção de
raiz de um novo edifício.

A nível externo
A nível externo, identificaram-se os seguintes constrangimentos:

No Lar de Crianças e Jovens, manteve-se a dificuldade de ter
interlocutores de referência com poderes de decisão ao nível dos Tribunais de
Família e Menores, à excepção da Comarca de Almada, impedindo a
agilização de alguns processos pendentes. Também nos deparamos com a
insuficiência de recursos para encaminhamento de residentes com doença
mental e/ou portadores de deficiência.

A inexistência de cursos EFA na freguesia da Trafaria, situação que já
se mantém há dois anos, inviabiliza o encaminhamento de beneficiários RSI
com acções contratualizadas no PI neste domínio. Esta carência deve
continuar a ser colocada ao Agrupamento de Escolas e às entidades
superiores do Ministério da Educação assim como à Rede Social do concelho,
de forma a haver mais esforço de todos para colmatar esta necessidade.

A incapacidade de criar um Centro de Actividades de Tempos Livres
(CATL) por parte da Santa Casa e do Agrupamento que dê resposta às
crianças sem cobertura no período das interrupções lectivas condiciona a
intervenção na comunidade.

As alterações verificadas nos procedimentos ao nível de Acção Social,
sem as devidas cautelas por parte do ISS, prejudicaram os utentes,
nomeadamente:
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Obrigatoriedade
de
informatização
dos
processos,
situação
determinante para atribuição de apoio económico, obriga a deslocações
constantes dos técnicos aos SAS de Almada;
As limitações orçamentais por parte da Segurança Social
determinaram atrasos nos pagamentos (autorizados), em especial a Lares,
Comunidades Terapêuticas e Farmácias.
A obrigatoriedade da instituição da PCR, sem a devida formação dos
técnicos, agravada com orientações contraditórias, e a forma desajustada
desta prova (por via informática) face ao público que acompanhamos.

A alteração da legislação, verificada ao nível da Medida RSI, que
obrigou a uma revisão quase total do Manual de Boas Práticas de Intervenção
que, entretanto, já fora concluído.

A ausência de uma política de habitação e deficiente articulação por
parte da Câmara Municipal de Almada e do IHRU.

A Falta de poder de coordenação da parceria das Comissões InterFreguesias, com a respectiva desmobilização e incapacidade de resposta aos
problemas locais.

2.7 – Desafios e Propostas de Intervenção Futura
Considerando a actual conjuntura sócio-económica, o número crescente de
famílias com rendimentos precários e as orientações emanadas no 3º Fórum
da Santa Casa da Misericórdia de Almada, como propostas estratégicas para
2011 aponta-se:

Criar parcerias para a Inserção e Desenvolvimento, dinamizando
práticas e compromissos com outras entidades, implementando recursos
locais para o Desenvolvimento Social, com principal enfoque nos indivíduos
em situação de desvantagem social (indivíduos/famílias acompanhadas ao
nível do RSI e Acção Social) e ou crianças /jovens com insucesso escolar.
Aponta-se como exemplos:

Criar um projecto Educativo no PIA e Trafaria em estreita articulação com
os Agrupamentos de Escolas e Colectividades locais que permita a
implementação da Escola a Tempo Inteiro: complementaridade de acções ao
nível da Componente de Apoio à Família (CAF), promoção das Actividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) e implementação de Actividades de
Ocupação de Tempos Livres para crianças e jovens nos períodos extra
curriculares e de interrupção lectiva. Este projecto, para além do alargamento
da cobertura diária e da conciliação da vida familiar com a vida profissional,
terá também como grande objectivo a valorização da escola, a promoção de
sucesso educativo e o combate ao abandono escolar.
Criar um Estaleiro Social, onde seriam recepcionados excedentes e/ou
reaproveitados materiais de construção, mobiliário e artigos de decoração
para o lar, com respectivo restauro. Estes bens destinam-se a
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indivíduos/famílias com carências, permitindo-lhes melhorar as condições
habitacionais ao nível do conforto e bem-estar e, em simultâneo, implementar
boas práticas ambientais ao nível da redução do desperdício e reutilização de
materiais. Este projecto carece de ser articulado com outras entidades
parceiras.

Dinamizar um projecto na área da agricultura de subsistência,
rentabilizando terrenos não aproveitados, contribuindo para o acesso a bens
de 1ª necessidade de indivíduos/famílias com graves carências económicas.
Implementar a Formação em Exercício nas áreas pessoais e
profissionais para beneficiários da medida RSI cujo Plano de Inserção passa
por actividades socialmente úteis, conforme preconizado pela nova lei em
articulação com medidas/programas do IEFP, com respectiva definição de
procedimentos, responsabilidades e criação de instrumentos de trabalho.
Os projectos apontados, cuja concretização ultrapassa 2011, são propostas
consubstanciadas na análise das necessidades apresentadas pelas famílias
acompanhadas, podendo ser geradoras de grandes sinergias em termos de
parceria local.

Combater a Pobreza e Exclusão Social, contrariando o ciclo geracional
da pobreza, apostando na qualificação das famílias e alteração dos
comportamentos, priorizando os grupos mais desfavorecidos, avaliando de
forma sistemática a eficácia e eficiência da intervenção da Santa Casa da
Misericórdia de Almada neste combate.

Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição , melhorando
ainda mais a gestão dos equipamentos/serviços, pelo rigoroso controlo dos
custos e aumento das receitas através da captação de novos segmentos de
público, utilizando-se como ferramentas fundamentais a divulgação das boas
práticas, da certificação de qualidade e os novos equipamentos: Centro
Integrado “Arco Íris” e a “Casinha”.

Implementar um sistema de informação a nível de gestão , controle e
caracterização dos beneficiários das Respostas Sociais.
Apontam-se ainda como propostas/desafios de intervenção futura as
seguintes:

Manter/melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade no que diz respeito
à implementação gradual dos requisitos de nível B e A nas respostas sociais
certificadas; certificação das respostas sociais Lar de Crianças e Jovens e
Creche Familiar; conclusão do Manual de Boas Práticas de Intervenção em
Acção Social (1 ª e 2ª linha) e revisão do Manual de Boas Práticas do RSI.

Valorizar os trabalhadores através de incentivos a dinamizar nas
próprias respostas sociais, bem como ao nível da Direcção de topo, com o
reconhecimento público de funcionários e/ou voluntários cujo desempenho e
dedicação sobressaem.
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Qualificar os trabalhadores, dando especial atenção aos prestadores de
cuidados formais (Ajudantes de Lar e Ajudantes de Apoio Domiciliário) e
Chefias, cujo desempenho tem elevados níveis de stress.

Melhorar o edificado e a segurança dos equipamentos sociais
apresentando como prioridades o Lar Granja Luís Rodrigues, Centro Social
da Trafaria e o Centro de Apoio Integrado a Idosos.

Diversificar produtos/serviços ao nível da Empresa de Inserção de
Apoio a Idosos/Famílias (baby-sitting, tele-assistência e outros),
rentabilizando e aproveitando sinergias de estruturas já existentes.

Reorganizar as Direcções dos equipamentos e a Coordenação de
algumas actividades (animadoras e psicólogas), ajustando as actuais
necessidades face aos perfis dos dirigentes e técnicos, promovendo novos
desafios e motivações e contrariando rotinas, assim como permitindo uma
melhor integração de recursos e meios e a globalização da actividade dos
sectores.

Reforçar o voluntariado, como forma de aprofundar a humanização dos
serviços prestados.

Monitorizar e estimular o desenvolvimento
acompanhadas, garantindo a identificação precoce de
respectivo acompanhamento.

das crianças
dificuldades e


Desenvolver projectos de prevenção primária para crianças e jovens
integrados em famílias de risco.

Promover projectos intergeracionais nos equipamentos com respostas
para a infância e idosos.



Disseminar boas práticas ambientais.
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3 – AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO NA ÁREA ADMINISTRATIVA
A apresentação do relatório anual, para além de constituir um momento de
balanço do trabalho desenvolvido, tanto na vertente económico-financeira
como nas componentes administrativas de apoio, permite simultaneamente,
fazer uma reflexão sobre pontos vulneráveis da organização, cumprindo-se
igualmente um propósito de informar os seus destinatários e os Irmãos em
particular.
A economia portuguesa no ano de 2010 teve uma contracção bastante forte da
sua actividade. Esta contracção está directamente relacionada com a
deterioração do enquadramento económico e financeiro internacional, que
implicou uma forte redução de despesas de consumo e investimento por parte
dos agentes económicos nacionais.
Fruto da conjuntura económica, colocam-se dois desafios ao sector social. Por
um lado, fruto as alterações legislativas introduzidas no código do IVA, a
entrada em vigor do Novo Código Contributivo em Janeiro de 2011, bem como
nas alterações produzidas ao nível dos benefícios fiscais obrigam a um grande
esforço de gestão de tesouraria das Instituições, com aumento dos custos por
via do aumento dos impostos.
Por outro lado, fruto da deterioração da actividade económica do País,
acentua-se a insegurança quanto à sustentabilidade das organizações sociais,
uma vez que a actividade social é altamente financiada pelo Estado, e se
perspectivam alterações significativas do modelo de financiamento do Estado,
do que pode resultar a sua diminuição real.
Assiste-se hoje ao reconhecimento pelo Estado do papel importante que as
Organizações Sociais têm na Sociedade, mas é esse mesmo Estado que tende
a diminuir esse apoio, nomeadamente por razões que decorrem da sua própria
necessidade de reduzir despesa.
Dentro desta conjuntura, cabe à Santa Casa da Misericórdia de Almada “
Cumprir a Solidariedade com Sustentabilidade”, apostando por um lado na
Qualidade dos seus serviços como factor diferenciador e por outro no trabalho
em parceria com entidades locais, continuando a responder aos desejos,
anseios e necessidades dos públicos alvos que serve.

3.1- Actividades/Projectos Centrais
3.1.1 - Grau de Execução dos Projectos por Objectivos
No ano de 2010, realizou-se um Fórum Técnico no qual foram redefinidas e
sufragadas pela Mesa Administrativas, para o Triénio 2010/2012, as novas
linhas gerais de orientação e objectivos estratégicos, que, no essencial, se
traduzem numa continuação dos anteriormente definidos para o triénio
anterior.
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No que concerne à Área Administrativa, para o ano em apreço foram
definidos os seguintes projectos:
Continuação da Modernização do modelo informático de organização
através de:
o
Instalação de servidores locais nos equipamentos de PIA2, Centro
Infantil da Trafaria e Lar Granja Luís Rodrigues
o

Instalação de um Servidor Central Específico para Recursos Humanos

o
Utilização da intranet com novas funcionalidades em particular da
gestão e tramitação documental. Para tal será promovido um estudo na área
do ECM (Enterprise Content Management) que defina as linhas orientadoras
para a implementação do sistema de gestão documental/arquivo documental,
dando resposta a questões prementes, como redução do espaço físico, acesso à
informação, procura mais rápida de documentos, aumento do nível de
segurança (acesso e físico), desmaterialização de processos, redução do
impacto ambiental e redução de custos, entre outros:
o
Continuação da política de renovação dos equipamentos (hardware) e
actualização das aplicações informáticas (software);
Criação de instrumentos que permitam a prestação de serviços de
maior qualidade, eficiência e celeridade no âmbito do manual de boas práticas
de Recursos Humanos;
Manutenção do esforço de consolidação económico-financeiro da
Instituição, numa lógica de sustentabilidade, com realização de Planos de
Negócio para novas áreas de actuação, bem como reavaliação das existentes;
Consolidação do sistema de informação financeira, optimizando a
utilização dos software existentes, TSR mormente a elaboração electrónica e
integrada do orçamento de tesouraria da SCMA e monitorização do mesmo;
Consolidação do sistema de informação TSR, promovendo o
alargamento a todos os serviços que necessitem de consulta directa ao
sistema;
Registo e controlo contabilístico das operações adoptadas no âmbito do
POC / IPSS;
Alargamento do tableau de bord de informação criado em 2009 a outros
indicadores criando um painel integrado de informação;
Controlo e apuramento de custos com acompanhamento e
monitorização periódica através do controle de gestão da performance da
SCMA através de desenho e implementação de métricas de análise
económico-financeira, com produção de relatórios trimestrais da execução
orçamental por centro de custo e informar a Mesa Administrativa, Conselho
Fiscal, e Direcções Técnicas dos custos apurados;
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Apresentação das contas da SCMA nos termos estatutários e
perspectivar as mesmas a quando da aplicação do sistema de normalização
contabilística;
Efectivação dos recebimentos e pagamentos através da tesouraria e
assegurar as ligações a instituições bancárias;
Renegociação
bancários;

dos

sistemas

remuneratórios

activos

e

passivos

Prestação de contas correspondentes aos projectos desenvolvidos no
âmbito do QREN, IEFP, PARES, ARS, DRELVT, FSE e outros que pela sua
natureza contratual pública obedeçam á prestação de contas
individualizadas;
Criação do Serviço de Estudos, Desenvolvimento de Obras e
Acompanhamento de Projectos;
Promoção da realização de estudos na sequência de acções planeadas;
Formulação de estratégias de investimento;
Conclusão do processo de integração de serviços, recursos e de
centralização das aquisições de bens e serviços comuns com vista à obtenção
de economias de escala, para tal lançando concursos públicos de
fornecimentos à organização;
Melhoria da execução e controlo das prestações de serviços de
assistências técnicas;
Acompanhamento das prestações de serviços de Outsourcing (Catering
e outras);
Estudo permanente das hipóteses de apoio através de financiamento
externo e divulgação aos serviços potencialmente interessados;
Elaboração de candidaturas susceptíveis de serem cofinanciadas por
programas e orçamentos nacionais, em articulação directa com as direcções
técnicas e serviços da SCMA;
Apresentação formal da candidatura do Hospital da Misericórdia –
Unidade de Cuidados Continuados ao QREN;
Apresentação formal no âmbito das candidaturas apresentadas e
aprovadas ao PARES, DRELVT e QREN e no cumprimento do Plano de
Investimento proposto, o dossier de saldos intermédios, e finais;
Apoio ao Serviço de Património no acompanhamento das equipas
projectistas e consultores externos para os projectos Arco-Íris, Casinha
(creche e salas de pré-escolar), Hospital de Cuidados Continuados e outras,
nos termos do Orçamento de Investimentos;
Edição mensal de uma Newsletter Electrónica, para os Colaboradores
da SCMA, dando a conhecer matérias consideradas de interesse comum e
transversal a todos os que integram a Missão da SCMA;
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Edição de uma Newsletter externa, especialmente dirigida aos Irmãos,
informando-os do desenvolvimento da acção e da execução do Plano de
Actividades;
Renovação do sítio da Internet, quer ao nível da imagem, quer da
inclusão de novas funcionalidades, que potenciarão a interacção com os
Irmãos, entidades públicas e a comunidade, permitindo à SCMA sentir e
corresponder às expectativas dos seus diversos públicos;
Continuação do acompanhamento da Área da Saúde, assim como estar
atente às alterações legislativas no âmbito dos Cuidados Continuados,
Farmácias e Cuidados de Saúde Primários, e em particular sobre novas
Unidades de Saúde Familiar, e as consequências e/ou benefícios que possam
advir para a SCMA;
Lançamento de concursos públicos, análise de propostas e proposta de
adjudicações no âmbito das duas novas edificações para uso social;
Aposta na salvaguarda, conhecimento, valorização e divulgação do
Acervo Documental e Arquivístico Histórico da SCMA;
Participação na redefinição das linhas estratégicas da Organização
para o período subsequente a 2009;
Prestação de especial atenção à regulamentação do QREN como
instrumento de recurso para a modernização da SCMA;
Realização de candidaturas no âmbito do QREN para as áreas da
Informática, do Património, da reabilitação da Igreja da Misericórdia.
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Objectivos Estratégicos
Criar um sistema de controlo
Organizacional de base de
Gestão, com sistematização,
definição de procedimentos de
gestão e normalização de
procedimentos

Projectos

Objectivos/Metas
definidos para 2010

Indicadores de Medida

Consolidação do Sistema de
Informação económico-financeiro

Realização de planos de negocio
para:
Centro Integrado ArcoÍris
Casinha - Creche
Casinha - Pré-Escolar
Hospital da SCMA

Nº. de Planos de negócios
efectuados/ nº de planos de
negócios Propostos

Projectos de Candidatura
aprovados no âmbito:

Prestação
de
contas
correspondentes aos projectos
desenvolvidos
Dossiers Contabilístico

Controlar e apurar custos por
centro de custos e por projecto

Arco-Íris
Casinha - Creche
Casinha – Pré-Escolar
Hospital da Misericórdia

Verbas dispendidas/verbas
aprovadas

Envio de documentação
obrigatória

Página 76 de 154

Calendário Executado/
Calendário Planeado

Grau de execução dos
projectos (em %)
50%
(Não foram executados os
planos de negócio do Hospital
da SCMA e do Pré-Escolar)

100%

16%
(Não se iniciaram conforme
previsto as obras da Casinha Creche e Pré Escolar. O
Hospital da SCMA encontra-se
em estudo o modelo de
financiamento)

100%
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Objectivos Estratégicos

Criar um sistema de controlo
Organizacional de base de
Gestão, com sistematização,
definição de procedimentos de
gestão e normalização de
procedimentos

Projectos
- Informática

Objectivos/Metas
definidos para 2010

Indicadores de Medida

Instalação de Servidores locais
nos equipamentos do PIA 2,
Centro Social da Trafaria, Lar
Granja Luís Rodrigues.

Equipamentos adquiridos e a
funcionar

Instalação de um servidor central
para os Recursos Humanos

Equipamento adquirido e a
funcionar

Estudo na área de ECM(
Enterprise Content Manegement)

Concursos Públicos de
Fornecimento

Levantamento de necessidades
Definição de requisitos
Lançamento de concursos para
consumíveis da SCMA
Análise de propostas
Adjudicação
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Grau de execução dos
projectos (em %)
33%
(Foi adquirido em Dezembro o
Servidor para o CST, que por
alterações de ligação publica
de comunicações e cablagem
interna não arrancou o seu
funcionamento)

100%

25%
(Foi realizada reunião para
estudo do modelo a seguir pela
SCMA)

Nº de concursos lançados
submetido e aprovados pela
Mesa Administrativa

100%
(Foram lançados no ano de
2010 27 concursos de
fornecimento à SCMA)
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Objectivos Estratégicos
Criação de serviços à
comunidade com
rentabilização económica

Projectos
- Económico-financeiros

Objectivos/Metas
definidos para 2009
Estudar as hipóteses de apoio
através de financiamento externo
e proceder á divulgação junto dos
serviços interessados
Consultar legislação
Consultar
sites
na
internet
Contactar directamente
os gestores

Indicadores de Medida
Nº de candidaturas
aprovadas/nº de candidaturas
efectuadas

Verbas aprovadas/verbas
candidatadas

Apresentação de candidaturas a
programas de financiamento –
Área da Saúde

Desenvolvimento de
candidaturas a programas de
financiamento – Área do
Património

Candidatura do Hospital da
Misericórdia – Unidade de
Cuidados Continuados ao
Programa QREN
Consultar programa de
concurso
Juntar documentação
Entregar candidatura

Candidatura da Capela da SCMA
ao QREN
Realização de concurso
público para escolha da
equipa projectista
Realização do Programa
Lançamento do
Concurso publico para a
Obra
Adjudicação
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Concursos lançado, submetido e
aprovado pela Mesa
Administrativa

Grau de execução dos
projectos (em %)
62,5%
(Foram realizadas 9
candidaturas tendo-se
conseguido aprovar 5,
encontrando-se em fase de
apreciação a Candidatura para
o Lar Granja Luís Rodrigues de
Eficiência Energética)
68,66%
(Foram efectuadas 9
candidaturas no valor Global
de 155.4468 €, tendo-se obtido
um financiamento de 914.560
€, encontrando-se em fase de
apreciação uma candidatura no
valor de 222.500€

0%
(Não foi aberta candidatura a
qual possibilitaria a
Candidatura)

50%
(Foi realizado o concurso
Publico para escolha da Equipa
Projectista, tendo sido
recepcionado o Programa Base)
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3.2 - Impacto da Intervenção
3.2.1 - A nível Global da Intervenção
Cumprimento em 50% da realização dos Planos de Negócio propostos.
O presente valor, ocorre pelo facto de o Plano Funcional para o Hospital de
Cuidados Continuados estar a ser revisto ainda em 2011 e consequentemente
não existir possibilidade objectiva de traçar metas previsionais de actividade
a desenvolver. Deu-se início no final de 2010 à elaboração do plano de
negócios para Casinha - Creche e Pré-Escolar
Cumprimento em 16% da utilização das verbas aprovadas no âmbito
das Candidaturas Aprovadas para novas construções. Em 2010, ao contrário
do que se previa as obras de empreitada de construção da Casinha, tanto a
Creche como o Pré-Escolar não se iniciaram, muito embora se tenha feito a
adjudicação no final do ano. Por outro lado, no que se refere ao Hospital da
SCMA, encontra-se em estudo o modelo de financiamento para o mesmo, para
além das verbas aprovadas no âmbito do programa modelar.
Cumprimento em 100% do calendário de entrega de documentação dos
diversos projectos.
Cumprimento em 33% da instalação de servidores locais nos
equipamentos do PIA 2, Centro Social da Trafaria e Lar Granja Luís
Rodrigues. O valor alcançado peca por defeito, dado terem surgido
dificuldades de localização de instalação do respectivo equipamento no caso
do Lar Granja Luís Rodrigues, solução apenas alcançada e aceite no final do
ano.
Conclusão em 25% do estudo de ECM (Enterprise Content
Management) para digitalização, gestão e tramitação documental. O valor
alcançado decorre do facto de estar a ser feito um levantamento das áreas a
priorizar após reuniões havidas.
62,5% das candidaturas efectuadas foram objecto de financiamento
aprovado. No ano de 2010 foram realizadas 9 candidaturas, tendo-se
conseguido aprovar 5, encontrando-se em fase de apreciação a candidatura
para o Lar Granja Luís Rodrigues de eficiência energética. Três candidaturas
não foram objecto de financiamento (Frota Solidária, FRAX e Prevenir e Bem
Tratar).
68,66% das verbas candidatadas foram aprovadas. Foram efectuadas 9
candidaturas no valor global de 1.554.468€, tendo-se obtido um
financiamento de 914.560€, encontrando-se em fase de apreciação uma
candidatura no valor de 222.500€
50% do calendário proposto para a obra de recuperação da Igreja foi
alcançado. O presente valor ocorre pelo facto da morosidade da entrega das
especificações técnicas do caderno de encargos.
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3.2.2 - Por áreas específicas
3.2.2.1 – Serviço de Recursos Humanos

Os Efectivos da SCMA
Com referência a 31 de Dezembro de 2010, apresentam-se os indicadores
sociais relativos ao ano de 2010. Incluem-se os trabalhadores efectivos, e com
contrato a termo, colaboradores colocados através de Programas do IEFP e
prestadores de serviços.
Verifica-se que em 31/12/2010, os colaboradores ao serviço da SCMA
totalizam 447 pessoas, verificando-se um acréscimo relativamente ao ano
anterior. Este crescimento é justificado pelas seguintes admissões, no início
de Janeiro de 2010 para os Projectos:
- Oficina domiciliária, 1 pessoa
- Vive as Tuas Escolhas, 4 pessoas,
- Projecto Geração Cool, 3 pessoas.
- Empresa de Inserção de limpezas, 5 pessoas por alargamento do quadro;
Verificou-se ainda a admissão no Serviço de Apoio Domiciliário de 2 postos de
trabalho. Neste caso por consequência da diminuição do horário de trabalho
das ajudantes de apoio domiciliário para 35 horas semanais, por aplicação do
Acordo Colectivo de Trabalho da União das Misericórdias Portuguesas
(UMP).
Nº de Colaboradores ao serviço em 31-12, por Equipamento/Serviço
60

57
54

50

45
42

41

40
34

30

24

24

18

22

20
10

7
4

2

4
1

3

12
5
2

5
1

2
1

Administração
Transportes
Manutenção
Informática
Património
Catering
LGLR
CRAT
Lar Jovens
SAD
Creche Familiar
PIA II
PIA I
CAII
Centro Clinico
CST
Empresas de…
Empª de Ins. de…
Empª de Ins.…
Empª de Ins.…
Geração Cool
Vive as Tuas…
Protocolo RSI
Oficina Domiciliária
Plano DOM
CAF
Acordo Activ…
Parceiros

1

0

11
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8
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Pessoal ao Serviço em 31-12-2010
Efectivo
Administração

Contrato CEI/CEI+

18

Transportes

7

Manutenção

4

Informática

1

Património

1

Catering

3

EP

PS

1

Total
2

1

24
8
4
1

1

4

3

LGLR

40

6

CRAT

1

2
7

2

1

8

57
1

Lar Jovens

19

2

1

2

24

SAD

37

5

1

2

45

Creche Familiar

48

54

PIA II

12

6
1

2

2

5

22

PIA I

23

1

3

4

3

34

CAII

30

1

4

7

42

2

1

1

4

27

6

2

41

Centro Clinico
CST
Empresas de Inserção

1

5

3

Empª de Ins. de Limpezas

3
10

Empª de Ins. Transp Adaptado

10

5

5

11

11

Geração Cool

5

5

Vive as Tuas Escolhas

4

4

Empª de Ins. Catering
Projectos

Protocolo RSI

14

18

Oficina Domiciliária

4

1

1

Plano DOM

2

CAF

3

2
2

5

Acordo Activ Enrriqº Curricular
Parceiros

12

12

88

447

1
Total

239

84

20

1
16

CEI/CEI+ Contrato Emprego Inserção/ Contrato Emprego Inserção+
EP Estágio Profissional/ Estágio Qualificação e Emprego
PS Prestação de serviços

Do total dos colaboradores da SCMA, 72,26% são contratados. Em relação ao
ano anterior, verifica-se um ligeiro aumento na percentagem e número de
contratados, que se explica pelas admissões ao abrigo de projectos já
referidos.
Continua a existir alguma expressividade na percentagem de prestadores de
serviços, cerca de 20%, devido à obrigatoriedade do contrato de prestação de
serviços com as amas de Creche Familiar. De referir ainda que cerca de 8%
dos colaboradores estão integrados por projectos do IEFP, percentagem que se
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mantém nos níveis dos anos anteriores e que reflecte a opção da SCMA em
integrar por um lado, públicos em situação de desfavorecimento em relação ao
mercado de trabalho, através das medidas Contrato Emprego Inserção e por
outro lado, jovens licenciados à procura do 1º emprego, através do Programa
Estágios Profissionais.
Caracterização dos efectivos
No que respeita à caracterização dos efectivos, de 2009 para 2010, as
diferenças não são assinaláveis, uma vez que não se efectivou nenhuma
alteração assinalável na estrutura do efectivo. As diferenças a apontar dizem
respeito à normal mobilidade do efectivo da SCMA.
Apresentam-se pois os gráficos com a caracterização do pessoal ao serviço em
31-12-2010, com contrato de trabalho, ou seja os que se apresentam no
quadro do ponto anterior nas colunas efectivo e contratado.
Em função da idade

Perfil etário
% de colaboradores, por níveis etários

62-64; 0,96%
60-61; 0,96%

55-59 ; 7,72%

65+; 0,96%
18-24; 4,50%

25-29; 11,58%

50-54 ; 10,29%

30-34; 16,40%

45-49; 15,76%

35-39; 12,22%
40-44; 18,65%
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Da análise dos dados dos efectivos da SCMA em função da idade, refere-se:
a) O nível médio etário situa-se nos 40,7 anos, valor igual ao do ano anterior;
b) Taxa de Emprego de Jovens = (Efectivos até aos 29 anos/Efectivo global)
*100 = 16,10%, valor igual ao do ano anterior
c) A classe modal da caracterização etária mantém-se nos 40-44 anos.
d) Procedendo-se ao cálculo do índice de envelhecimento, importante para a
gestão previsional do pessoal, pois revela o peso dos efectivos com mais de
55 anos, obtém-se o valor seguinte:
Índice de envelhecimento = (nº de efectivos com mais de 55 anos/ Total de
efectivos) *100 = 10,84%, valor que se mantém também ao nível do ano
anterior
Em função do Género
Neste indicador, mantém-se a predominância do género feminino no efectivo
da SCMA, com um ligeiro acréscimo de homens, relativamente a 2009, em
cerca de 2,7%.
% de Colaboradores, por Género

H
13%

M
87%
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Em função das Habilitações Literárias

Não Sabe ler
nem escrever
1%

1º ciclo
8%

Bach/Lic
20%

2º ciclo
21%

Ens Sec
15%

3º ciclo
35%

% de Colaboradores, por Nível de Habilitações
Da análise às habilitações dos colaboradores, verifica-se que se mantêm os
valores sem alterações significativas em todos os níveis. De 2009 para 2010,
observa-se uma ligeira diminuição no peso dos colaboradores com o 3º ciclo, e
aumento do peso dos colaboradores com o Ensino Secundário.
Em função da antiguidade
% de Colaboradores, por Escalão de Antiguidade
Mais de 15;
18,39%

Até 1 ; 15,81%

De 1 a 2 ;
10,00%

De 2 a 5;
20,32%

De 10 a 15 ;
10,32%

De 5 a 10;
25,16%

Neste parâmetro de análise, não se registam alterações aos valores
registados em 2009.
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Em função dos Grupos Profissionais
Manutenção
e armazém
2%

Administrati
vo, Finacº,
Informatica
8%

Dirigente
3%

Produção
87%

% de Colaboradores, por Grupo Profisional
A nomenclatura utilizada para esta análise é a adoptada pelo IEFP,
nomeadamente em sede de candidaturas a programas vários, pelo que não se
faz uma comparação directa com o gráfico do ano transacto. No entanto, é
possível afirmar que também neste parâmetro, não se registam alterações
assinaláveis.
2.

Mobilidade dos Efectivos

Neste ponto é feita a análise do movimento de entradas e saídas de pessoal
da SCMA.
Mobilidade do Pessoal
2010
Nº de
trabalhadores em
31/12/2010

Valência

Admissões

Saídas

Subs tituiçõe s

Administração *

23

1

SAD

42

12

8

8

PIA I

24

3

3

2

PIA II

13

2

2

CF

6

LGLR

46

10

7

12

LJ

21

3

1

2

CC

3

CAII

31

13

11

9

CST

33

3

4

4

Catering

7

2

1

2

Transportes

7

Manutenção

1

4

Empresas de Inserção e CRAT

30

22

12

Projectos**

33

14

6

323

85

56

Totais

1
40

* inclui colaboradores de Patrimonio e Inf ormatica
** Inclui colaboradores do RSI, CAF, DOM, Gcool,VTE, Of icina domiciliaria
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O índice de rotatividade traduz a relação entre as entradas e saídas e o
quadro do pessoal do equipamento/serviço num determinado período.
Para efeitos comparativos, deverá utilizar-se o valor do índice e não os
valores absolutos, conforme os resultados no quadro seguinte e a respectiva
explicação.

12,50%

Projectos

19,05%

Empresas de
Inserção

0,00%

Manutenção

12,50%

Transportes

28,57%

Catering

CF

Tx admissão

4,35%

CIT

PIA II

0,00

CAII

PIA I

15,38

CC

SAD

12,50

LJ

Administração

25,00

LGLR

Rotatividade % Indice/ Valência

2,22

Tx saída

Indice de rotatividade, taxas de admissão e saída, por valencia

19,10

10,00

0,00

40,00

10,45

23,08

6,67

0,00

68,00

34,48

15,38% 0,00% 21,74%

14,29%

0,00%

41,94%

9,09%

28,57%

0,00%

0,00%

73,33%

42,42%

15,38% 0,00% 15,22%

4,76%

0,00%

35,48%

12,12%

14,29% 14,29%

0,00%

40,00%

18,18%

Em termos comparativos entre serviços/equipamentos, no ano de 2010, as
maiores taxas de rotatividade verificam-se nas Empresas de Inserção, CAII,
Projectos, SAD e Catering.
No caso das Empresas de Inserção, que promovem a integração temporária
de colaboradores, por período não superior a 2 anos e meio, por meio de
contratos a termo certo, apresentam tendencialmente uma taxa de
rotatividade mais elevada. Durante o ano de 2010, às situações de entradas e
saídas por substituição de colaboradores que assegurem o quadro de pessoal
das Empresas de Inserção, acresce a situação de alargamento em 5 postos de
trabalho na Empresa de Inserção de Limpezas, daí uma taxa de admissão
bastante superior à taxa de saída. Situação semelhante acontece na análise
aos indicadores dos Projectos, devido ao início de 2 projectos em Janeiro de
2010 e à admissão de 3 colaboradores para o Projecto Geração Cool, com
reflexo na taxa. Tendencialmente, o pessoal afecto aos Projectos mantém-se
estável. No CAII, verificou-se em 2010 uma rotatividade elevada, explicada
por movimento de admissões e saídas para substituição de pessoal. Se
compararmos o quadro de Mobilidade do Pessoal deste equipamento nos dois
últimos anos, verifica-se que enquanto se contaram 5 contratos para
substituição em 2009, o número em 2010 subiu de 9. Para além destas
situações imprevistas de substituições, existem as normais situações de
contratação para substituição de férias que se reflectem nestes índices.
No SAD, a taxa de rotatividade é explicada pelas substituições normais em
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períodos de férias, pela diminuição das situações de baixa e pelo acréscimo do
quadro de pessoal em 2 elementos, pelos motivos já explicados.
No caso do serviço de Catering, a taxa de rotatividade é explicada pelo
movimento de entradas e saídas por motivos de substituição de baixa de
colaboradores, situação que se verificou em maior número em 2010, do que
em 2009. No caso dos Centros Comunitários do PIA I e PIA II a taxa de
rotatividade foi resultado de substituições por saída de colaboradores, sendo
as taxas de admissão e saída coincidentes.
No Serviço de Transportes, diminuiu-se um trabalhador contratado a termo
certo e a tempo parcial, por reorganização do serviço.
A rotatividade de pessoal tem custos. Directamente, tem custos relacionados
com os acertos de contas e as indemnizações, e indirectamente, tem custos
relacionados com o recrutamento e selecção, tempo de integração e
aprendizagem do serviço, abertura, fecho e manutenção do processo
individual do colaborador.
Os valores globais da rotatividade na SCMA apresentam-se no quadro
seguinte, podendo referir-se que houve um ligeiro decréscimo da taxa de
rotatividade, influenciado por um movimento de saídas inferior ao registado
no ano anterior, pois manteve-se no mesmo nível o valor da taxa de
admissão.
Indice de rotatividade, Taxas de Admissão e de Saída
SCMA 2010
Indice/
Valência
Rotatividade

Valor
(%)
22,85

Tx admissão

26,32

Tx saída

17,34

Saídas - Motivos
Em complemento da análise à rotatividade do pessoal é pertinente avaliar os
motivos da saída de colaboradores, pois é por via destas que surge
normalmente uma necessidade de admissão e a consequente rotatividade de
pessoal, com os custos que lhe são inerentes.
No quadro abaixo pode observar-se o peso de cada motivo de saída no total
das saídas, por ano de referência.
Assim, à semelhança do ano anterior, mantém-se como principal motivo de
saída a cessação de contratos a termo certo ou incerto, 60%, contratos
justificados sobretudo por substituições de férias e baixas, bem como
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integração em Empresas de Inserção. A antecipação da cessação de contratos
a termo foi bastante superior em 2010, verificando-se sobretudo nas
Empresas de Inserção, desistências no decorrer dos contratos. Em sentido
contrário, as saídas por iniciativa do trabalhador decresceram
significativamente, situando-se nos 7,27%. Desceu igualmente o nº de saídas
por reforma de colaboradores, não sendo significativo. Mantém-se no mesmo
nível o nº de saídas por iniciativa da instituição, tratando-se de situações
pontuais de faltas injustificadas.
Motivos de saída, dados comparativos
2009-2010

Motivos de Saída

2009

2010

Cessação contrato a termo

63%

60%

Antecipação de cessação de
contrato a termo

1,5%

21,82%

Iniciativa do trabalhador

17%

7,27%

Iniciativa da empresa

5%

7,27%

8,5%

3,64%

5%

-

Reforma
Mútuo Acordo

Promoção e Progressão na Carreira
Registam-se no quadro abaixo as situações de promoção e reclassificação de
colaboradores em 2010, por grupos de qualificação profissional. É entre o
pessoal qualificado que se regista maior número de promoções, situação
perfeitamente normal, uma vez que é o grupo profissional com mais
colaboradores na estrutura do pessoal da SCMA.
Promoções/ Reclassificações em 2010, por qualificação
profissional
Profissionais
Quadros
Profissionais não
superiores qualificados qualificados
Promoção
4
20
2
Reclassificação com promoção
1
3
Total
5
23
2

O cálculo da taxa de promoções reflecte o peso desta medida no conjunto de
trabalhadores da SCMA, que se manteve no mesmo nível do ano anterior:
Tx de promoções = (nº de promoções + nº de reclassificações com promoção) /
efectivo médio = 9,72%
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Assiduidade
Neste ponto analisa-se o absentismo da SCMA e as suas causas. Entende-se
por absentismo o tempo de ausência ao serviço, calculado em horas,
considerando também os tempos de ausência inferiores a um dia normal de
trabalho.
Absentismo, por Tipo de Falta, em 2010
Valores Comparativos 2009
Tipo de falta
Baixa Caixa
Baixa Seguro
Baixa Parto/ Maternidade e Paternidade
Falta Justificada- Consultas/ Exames do pp
Outras faltas justificadas
Falta injustificada
Total de horas faltadas
Taxa de Absentismo Global
Taxa de Absentismo s/ baixas
Taxa de Absentismo Global 2009
Taxa de Absentismo s/ baixas 2009

Horas
58202
1584
12653
2987
4236
582
80244
17,59 %
1,71 %
15,69 %
0,26 %

À semelhança dos anos anteriores para cálculo da taxa de absentismo global
consideram-se todos os tempos de ausência, aí incluindo todas as baixas
prolongadas, baixas por doença, baixas de seguro e licenças de
maternidade/paternidade, mesmo que substituídas, o que resulta numa taxa
de absentismo de 17,59%. Este valor não reflecte a realidade do tempo não
trabalhado, uma vez que as baixas prolongadas são, por norma, substituídas
por colaboradores a termo, cuja função é cobrir as horas faltadas pelo
trabalhador do quadro, e portanto tempo efectivamente trabalhado.
Quando excluímos estas ausências, a taxa de absentismo desce para 1,71%,
valor mais próximo da realidade do absentismo na SCMA, porque considera
apenas as ausências ao serviço não previstas, ou previstas, mas não
substituídas, por serem de curta duração.
Este ano verifica-se um aumento da taxa para as 2 situações calculadas, de
cerca de 1,5%. Identificam-se as baixas de parto/maternidade e paternidade
como causa deste aumento, pois o valor em horas faltadas duplicou de um
ano para o outro. Há um ligeiro aumento nas faltas justificadas. Todos os
outros tipos de ausências apresentam uma descida, com excepção das horas
faltadas por baixa de seguro que se mantiveram em valores idênticos. De
realçar que o número de horas por baixas por doença diminuiu em cerca de
5500 horas. O quadro seguinte permite observar o número de horas de falta,
bem como a taxa de absentismo por cada equipamento/serviço e por tipo de
falta considerando todas as horas de falta e apenas as ausências não
previstas, ou previstas mas não substituídas.

Página 89 de 154

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

282 16301 3394 12408 5172
352 424
Baixa Parto/ Maternidade e Paternidade
1024 1597 1168
FJ- Consultas/Exames / Doença sem baixa
190 1054 277 255 154
Outras faltas justificadas
844 1149 229 247 265
Falta injustificada
398
8
Total de horas faltadas
1316 19926 5849 14510 5591
Total de horas faltadas
excluindo baixas
1034 2601 506 510 419
Taxa Absentismo Global (%)
3,60 23,92 15,95 19,94 13,33
Taxa Absentismo s/ baixas (%)
3,12

1,38

0,70

4,68

21

9,09

16,01

3,51

2,21

0,85

1,63

1,00

80

165

100

102

273

319

89,84

2,53

1,40

0,06

0,04

502 1118

586

0,29 1,17

8,13

0,29 1,17

0,90

1,92

1,33

0,74

1,40

0,01

0,01

0,7 14,24

22,41

60,12

1,04

3,68

0,09

0,08

1,57

1,18

0,3

3,68

0,01

0,01

0,12

0,7

0,92

19,29

72
28

2656
248

PROJECTOS

EMPRESAS
INSERÇÃO

MANUTENÇÃO

TRANSPORTES

CATERING

62

41
21

13,15 10,95
0,85

CST

340

1050
17 109
72
77 156 247
8
8
102 3177 1955

Baixa Seguro

2,83

CAII

240

62

2536 3525 10752
312
248
1200 6614
38 238 352
118
42 136 766
15
128
32
80 4550 11257 11165

Baixa Caixa

Tx Absentismo Global 2009
Tx Absentismo s/ baixas 2009

CC

PIA II

PIA I

SAD

LJ

LGLR

Tipo de falta

ADM

Absentismo em 2010, por Tipo de Falta e por Serviço
Valores comparativos 2009

Na análise por Equipamento/Serviço verifica-se a tendência dos valores já
referidos na globalidade, sendo possível constatar a evolução do absentismo
relativamente ao ano anterior.
Atendendo à taxa de absentismo global, o maior peso de situações de baixa,
nomeadamente baixas prolongadas, verifica-se nos serviços/equipamentos:
Catering, LGLR, SAD e CST. Nestes 4 Equipamentos/Serviços existem
diferentes explicações para um resultado mais elevado neste índice.
No Catering aumentou o número de horas faltadas por baixa por doença.
No LGLR o número de horas faltadas por baixa por doença manteve-se
aproximadamente igual ao do ano anterior, mas aumentou o número de
horas faltadas por baixa de seguro, consequência de acidente de trabalho.
No SAD aumentaram substancialmente as baixas por maternidade e
aumentaram também as horas faltadas por baixa por doença, o que é normal,
tendo em conta que a natureza das funções dificulta a permanência no
serviço num estado avançado de gravidez, pelo que as situações de baixa de
maternidade são precedidas por baixas por doença.
No CST verifica-se uma diminuição nas horas faltadas por baixas por doença,
mas duplicam as horas faltadas por baixa de maternidade/paternidade.
Atendendo à análise da taxa de absentismo, não considerando as baixas
prolongadas, os serviços que apresentam valores mais elevados, não são
exactamente os mesmos, reflectindo-se aí todos os outros tipos de faltas,
nomeadamente: consultas e exames médicos do trabalhador, assistência
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inadiável a familiares nomeadamente a menores, licença de casamento e sem
vencimento, nojo, faltas ao abrigo do estatuto de trabalhador estudante.
Nesta segunda situação (não considerando as baixas prolongadas) verifica-se
que a maior taxa de absentismo se observa no LGLR, Administração, CST,
Manutenção, Lar de Crianças e Jovens, Catering, Centro Clínico e CC PIA I.
No LGLR, de 2009 para 2010, há uma duplicação do número de horas de
faltas justificadas, ou seja situações de consultas/exames médicos do
trabalhador.
No caso da Administração há uma diminuição em todos os tipos de faltas,
desce igualmente a taxa de absentismo; no entanto, esta mantém-se entre os
equipamentos/serviços com maior taxa de absentismo.
No caso do CST, é sobretudo o número de horas faltadas por outras
justificações que contribui para a taxa de absentismo apresentada. Cerca de
50% destas faltas ficam a dever-se a licença de casamento e testes escolares.
No caso da Manutenção, verifica-se uma diminuição da taxa de absentismo
superior a 2%, sendo de assinalar a grande diminuição no número de horas
de faltas injustificadas.
No Lar de Crianças e Jovens são sobretudo as faltas justificadas por
consultas e exames do próprio colaborador que contribuem para este índice.
Situação idêntica se verifica no Catering e Centro Clínico, sendo que o
primeiro conta ainda com um aumento ligeiro no número de horas de faltas
injustificadas.
No CC PIA I foi o aumento nas outras faltas justificadas que contribuiu para
o resultado desta taxa.
Trabalho extraordinário
O quadro abaixo apresenta o número de horas extra efectuadas durante o ano
de 2010, por serviço, bem como o motivo que as justificou. Apresentam-se
ainda os totais de 2009, para possibilitar análise comparativa.
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Horas extra e motivo do trabalho extraordinário em 2010
Valores Comparativos 2009
Valência

Administração
SAD

Horas Extra em 2010

11,5

Motivo do trabalho extraordinario
Substituição por
Substituição Necessidade
Formação
por Falta
do serviço
profissional
7,5

16

4
16

PIA I
PIA II
CF
LGLR

806

529

234,5

394,5

223,5

171

43

LJ
CC
CAII
CIT
Catering

64
299

64

Transportes

299

Manutenção
Totais
Totais 2009

1591

760

788,5

43

1186,5

506

663

17,5

Verifica-se um aumento global do número de horas extraordinárias
efectuadas, não podendo afirmar-se que foi transversal a todos os
equipamentos/ serviços. De facto, verifica-se que em alguns serviços diminuiu
o número de horas extraordinárias realizadas: os Transportes registaram um
ligeiro decréscimo no recurso a trabalho extraordinário, menos 37,5 horas em
2010. O SAD, por via do pessoal do Catering imputado a este serviço também
diminuiu substancialmente o número de horas extraordinárias, de 110 horas
em 2009, para 16 horas em 2010.
É nos lares, LGLR e CAII que se verifica um aumento do número de horas
extraordinárias que convém reflectir. No caso do LGLR, verificou-se um
aumento de cerca de 150 horas extraordinárias de 2009 para 2010,
concluindo-se que foram sobretudo situações de substituição por falta que
originaram o aumento do recurso a trabalho extraordinário, que acompanha a
situação já referida na análise ao absentismo. Já no caso do CAII, a situação
apresenta-se diferente, pela existência de necessidades do serviço e
substituições por faltas que não se verificaram no anterior. De facto, no CAII,
o aumento do recurso ao trabalho extraordinário está mais relacionado com a
rotatividade do pessoal do que com o absentismo, que como se verificou atrás
se manteve em valores idênticos, tendo até um ligeiro decréscimo. Para esta
situação anómala contribuíram 2 processos disciplinares com vista ao
despedimento, um deles com situação de suspensão e ainda algumas situações
de baixas de muito curta duração, asseguradas com recurso a trabalho
extraordinário e uma situação de cobertura de férias na portaria. De referir
que nas situações referidas, as funções em causa não permitiram ficar com
horários a descoberto, pois referem-se a situações de prestadores de cuidados
directos e pessoal de vigilância/ portaria.
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Vencimentos
No que se refere ao sistema remuneratório da SCMA, no dia 1 de Janeiro
procedeu-se à actualização salarial por via da aplicação da Retribuição
Mínima Mensal Garantida. O índice 100 da Tabela Geral de remunerações
não sofreu qualquer actualização em relação ao ano anterior.
De referir que a abrangência por novo Acordo Colectivo de Trabalho (ACT)
introduziu alterações nos horários de trabalho que na maioria das categorias
profissionais implicou um aumento real do custo hora, por via da diminuição
do horário de trabalho semanal. Para a generalidade das funções, o horário
semanal passou de 40 para 39 horas semanais, mantendo-se a retribuição
mensal. No caso das ajudantes de acção educativa, o horário de trabalho
passou de 40 para 37 horas semanais; as ajudantes de apoio domiciliário
passaram de 40 para 35 horas semanais. Em qualquer destes casos mantevese o vencimento base.
As ajudantes de lar e centro de dia, por aplicação do ACT, mantiveram o
horário de 40 horas semanais, sendo os salários actualizados de acordo com
uma tabela salarial específica para este grupo profissional que contempla um
aumento remuneratório proporcional ao diferencial de horas semanais
trabalhadas.
Ainda na sequência da aplicação do ACT, foi extinta a categoria de
Escriturário, tendo sido reclassificados os trabalhadores com esta categoria
para 2 níveis remuneratórios acima, como Assistentes Administrativos e
actualizado o valor da isenção de horário de trabalho de 20% para 22%.
Embora não tenha havido actualização salarial directa, por aumento ao índice
100 da tabela, o custo da aplicação deste Acordo Colectivo de Trabalho foi
feito durante o ano de 2010 e implicou um acréscimo ao custo das
remunerações fixas mensais de cerca de 2,55%.
Formação
Para apresentação dos dados referentes à formação, foi tida em conta toda a
informação recebida dos equipamentos/serviços, por via do mapa de registo de
formação, ou de informação com proposta de formação. Aqui se incluem as
acções de formação e os seminários, conferências, jornadas, encontros e
worshops em que participaram os colaboradores da SCMA.
Durante o ano de 2010, implementou-se o procedimento definido para o Plano
Anual de Formação, que prevê a avaliação da formação de activos em 2
vertentes: avaliação da satisfação e avaliação do impacto. Conseguiu-se
produzir o relatório de avaliação da formação em Novembro.
As acções frequentadas em 2010 tiveram duração variável, atingindo no
máximo as 50 horas e totalizaram 69 acções: 6 internas e 63 externas.
A taxa de formação é traduzida pelos cálculos apresentados.
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Taxa de formação = (nº total de acções de formação/ efectivo médio) *100 =
=22,37%
Em 2010, a taxa de formação apresenta um valor ligeiramente superior ao de
2009, que se situou nos 21,63%.
As 69 acções de formação frequentadas abrangeram 178 colaboradores da
SCMA, sendo que o número de participações em acções de formação ascende a
307 colaboradores, o que se explica por um mesmo trabalhador ter
frequentado mais do que uma acção de formação.
Taxa de participação = (nº de pessoas que participaram formação/ efectivo
médio) *100 = 57,70%
O número de horas de formação registada frequentada em 2010, totalizou
4.233,5 horas.
Formação Profissional na SCMA, em 2010

Nº de acções realizadas
Nº de acções
Internas
Externas
Nº de participações e de horas de formação
Nº de participações
Em acções externas
Em acções internas
Nº de horas de formação frequentada
Em acções externas
Em acções internas

Inferior a 100 Superior a
horas
100 horas
6
63

167
140
1684,5
2549

A esta formação acrescem as situações de trabalhadores que prosseguem, ou
retomam os estudos ao abrigo do estatuto do trabalhador-estudante, ou
mesmo sem abrangência do estatuto. Durante o ano de 2010 foi ainda
organizado com o Centro de Formação Profissional do Seixal um processo de
RVCC dirigido a 25 Ajudantes de Acção Educativa dos Centro Comunitário
PIA I e Centro Social da Trafaria, que concluíram o processo com a obtenção
de um Certificado de Qualificações Parcial pelo reconhecimento das
competências adquiridas ao longo da vida.
Sem fazer a relação exaustiva da formação frequentada pelos colaboradores
referem-se as seguintes, por serem as que pela carga horária, ou abrangência
se devem destacar:
- Formação financiada através Centro de Formação Profissional do Seixal e
organizada em parceria com este Centro: Cuidados humanos básicos, higiene
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e apresentação, 25 horas, 12 formandos
- Formação financiada através da União da Misericórdias Portuguesas, e
organizada internamente: Prevenção e 1ºs Socorros – Geriatria, 50 horas, 11
formandos
- Formação financiada pelo POPH, através da Ours Consulting e organizada
em parceria com esta empresa: Geriatria, 25 horas, 5 formandos da SCMA,
acolhendo ainda 5 formandos da AIPICA; Saúde - necessidades individuais
em contexto institucional, 50 horas, 10 formandos
- Formações várias específicas na área da saúde, financiadas através do
Grupo Misericórdias Saúde, abrangendo 19 colaboradores
- Várias acções de formação de curta duração, promovidas pela Entrajuda no
âmbito da gestão de organizações sociais, áreas comportamentais e trabalho
social frequentadas por 11 colaboradores.
- Formação específica na área do HACCP, dada pela Serunion, com duração
de 6 horas, para 10 colaboradores
- III Fórum da SCMA- Eficácia da Intervenção - Que desafios? Abrangendo
115 colaboradores, e com duração de 11 horas
Acidentes de trabalho e SHST
A análise aos acidentes de trabalho ocorridos revela uma taxa de acidentes de
trabalho de 5,19%, totalizando o número de 16 acidentes.
As principais causas dos acidentes ocorridos ficaram a dever-se a
movimentação de cargas e quedas: 5 acidentes por movimentação de cargas; 6
acidentes por queda, 1 acidente por entalamento, 1 acidente por
manuseamento de substância perigosa, 3 acidentes por outras causas.
Nº de Acidentes de trabalho, na SCMA, por
Equipamento/ Serviço, em 2010
Valência
Nº de Acidentes
CAII
6
Catering
2
LGLR
1
Lar de Jovens
3
SAD
1
Manutenção
1
Emp Ins Transp Adapt
1
Emp Ins Catering
1
Total
16
Total em 2009

14

Relativamente à actividade de Medicina no Trabalho, foram atendidos pelos
serviços externos 248 trabalhadores. No que respeita à actividade de
Segurança e Higiene no Trabalho (SHT), a execução de contrato com empresa
externa para a prestação de serviços nesta área, em Dezembro de 2009,
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decorreu durante o ano de 2010, tendo sido este um ano de adaptação ao
funcionamento com uma empresa externa nesta área. Durante o ano foram
realizadas
10
visitas
aos
locais
de
trabalho
nos
diversos
equipamentos/serviços da SCMA, tendo ficado finalizadas em Dezembro de
2010 as visitas a todos os equipamentos da SCMA, com vista à apresentação
dos relatórios de auditoria às condições de higiene e segurança. Na sequência
destas visitas foram entregues 3 relatórios de auditoria.
A principal dificuldade sentida durante este ano foi o agendamento e
acompanhamento desta actividade que implicou a afectação de uma pessoa
interna para planeamento, acompanhamento e articulação com os vários
serviços internos das 1ªs visitas aos equipamentos, o que concentrou esta
actividade em 5 meses do ano. Para minimizar esta dificuldade e dotar estes
técnicos de uma presença mais constante na SCMA, foi planeada a actividade
para todo o ano de 2011, prevendo-se uma deslocação mensal dos mesmos aos
equipamentos, com vista à conclusão das actividades constantes da proposta
inicial.
Alguns indicadores da área administrativa e técnica do serviço de Recursos
Humanos
Neste espaço, indicam-se alguns números que traduzem parte do trabalho
administrativo que é realizado no serviço de recursos humanos. A actividade
realizada não se esgota contudo, nestes indicadores, mas estes são os que
mais facilmente se conseguem registar sem implicar um processo de registos
moroso e incompatível com as necessidades das rotinas do serviço.
Alguns indicadores da actividade administrativa em
2010
Actividade geral
Nº de contratos efectuados
Nº de declarações efectuadas
Contratos Emprego Inserção
CEI
Nº de Processos abertos
CEI+
Nº de Processos abertos
Estágios Profissionais
Nº de Processos iniciados
Nº de Processos finalizados
Apresentação de contas trimestrais
Empresas de Inserção
Nº de Contratos de Formação
Nº de Contratos de Profissionalização
Processos de penhoras de vencimento (Tribunal/DGCI)
Nº de processos
Processos disciplinares
Nº de processos
Informações
Nº de informações analisadas

106
80

4
42
17
16
22
23
19
45
8
214
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Este ano deu-se a substituição de variada documentação de entrega
legalmente obrigatória dispersa ao longo do ano, pelo Relatório Único, o que
implicou revisão de toda a base de dados do pessoal, definição de
equipamentos e inserção dos dados no site oficial para o efeito, sendo grande
parte da informação carregada no site manualmente.
Na área mais técnica da função, a actividade fora das “rotinas” centrou-se
nas áreas das relações laborais e SHT. Na primeira, com elaboração de vários
estudos e simulações para aplicação de novo Acordo Colectivo de Trabalho e
consequente aplicação. Já na área de SHT as intervenções havidas
requereram acompanhamento dos técnicos externos, por ter sido a primeira
intervenção em cada equipamento/serviço, para além do necessário
planeamento da actividade e articulação interna.
Para além destas áreas, a manutenção do trabalho de “rotina” nas áreas de
formação profissional, recrutamento e selecção, carreiras e compensações,
gestão administrativa de pessoal, exigiram um esforço não quantificado e
resultados empiricamente avaliados como sendo meramente satisfatórios do
ponto de vista do desempenho profissional, não por falta de competência
técnica, mas por incapacidade de resposta ao desenvolvimento das
solicitações identificadas como oportunidades de melhoria dos processos. Os
recursos humanos alocados às áreas de desenvolvimento são uma unidade,
que planeia, implementa, executa e avalia. Se até aqui têm sido dificilmente
geridas as prioridades do serviço, acabando por recair no cumprimento das
obrigações legais, a aposta no Sistema de Gestão da Qualidade, criará
dificuldades acrescidas na definição de prioridades. Se as obrigações legais
continuam a ser prioritárias, são-no na mesma medida das obrigações que o
sistema da qualidade impõe, sob pena de existência de não-conformidades.
Tal como há um ano atrás, continua a considerar-se importante e prioritário
o reforço nas competências técnicas do serviço.
3.2.2.2 - Serviço de Aprovisionamento
Assumindo um princípio de continuidade, mantêm-se os seguintes objectivos
para este sector:
o
Melhoria das condições de aquisição e de prestação de serviços, com
efectiva poupança nos concursos a lançar;
o
Normalização, onde possível,
estandardização da aquisição;

dos

bens

e

equipamentos,

com

o
Incremento da eficiência processual com agilização do procedimento de
compras e desenho deste no âmbito do processo de certificação da qualidade.
No ano de 2010 foram realizados 27 concursos de fornecimento à SCMA tendo
sido recebidas 3401 facturas e destas foram identificadas 6 devoluções, com os
motivos referidos.
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3.2.2.3 - Serviço de Contabilidade
O serviço de contabilidade disponibiliza informação contabilística, para ajuda
à tomada de decisões.
No ano de 2010, foram contabilizados 174.416 movimentos, dos quais 3402
facturas. Nos anos anteriores foram contabilizados o seguinte: 156.988
movimentos em 2009; 153.135 movimentos em 2008, 148.555 movimentos em
2007.
A informação de natureza contabilística foi fornecida nas seguintes datas:
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Datas de

Datas de

Datas de

Disponibilização 2008

Disponibilização 2009

Disponibilização 2010

Janeiro

05 de Março

27 de Março

04 de Maio

Fevereiro

20 de Março

09 de Abril

28 de Maio

Março

24 de Abril

30 de Abril

19 de Junho

Abril

21 de Maio

26 de Maio

2 de Julho

Maio

4 de Julho

22 de Junho

26 de Julho

Junho

22 de Julho

23 de Julho

31 de Agosto

Julho

3 de Setembro

10 de Setembro

21 de Setembro

Agosto

23 de Setembro

01 de Outubro

6 de Outubro

Setembro

24 de Outubro

30 de Outubro

29 de Outubro

Outubro

26 de Novembro

27 de Novembro

30 de Novembro

Novembro

19 de Dezembro

07 de Janeiro

7 de Janeiro

Dezembro

25 de Fevereiro

Meses

05 de Março

5 de Março

No ano de 2010 foram efectuadas ainda pelo serviço de Contabilidade as
seguintes tarefas:
Acompanhamento do trabalho e monitorização do CRAT;
Disponibilização de informação de Gestão aos responsáveis dos centros
de custos com alguns indicadores de Gestão;
Realização de reuniões de trabalho com responsáveis dos centros de
custos;
Participação em Acções de Formação na Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas (OTOC).
3.2.2.4 - Serviço de Controlo de Gestão
No Ano de 2010 o Serviço de Controlo de Gestão desenvolveu as seguintes
actividades:
Elaboração do Orçamento Anual
Apresentação à tutela dos formulários orçamentais entre a execução
orçamental do ano de 2010 (dados contabilísticos de Setembro de 2010) e
orçamento inicial de 2011.
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Estudo das Orientações e pressupostos de preparação do orçamento definidos
pela Mesa Administrativa da SCMA e respectiva divulgação/esclarecimentos
aos centros de custos.
Análise e verificação dos orçamentos dos projectos a desenvolver pela SCMA.
Gestão Orçamental.
Recolha e análise dos elementos necessários ao acompanhamento e controlo
da execução orçamental.
Elaboração de relatórios trimestrais de execução financeira do Orçamento de
funcionamento das Respostas Sociais.
Efectuados "pontos de situação" sobre a situação orçamental a pedido das
Respostas Sociais.
Elaboração do relatório de execução financeira do Orçamento de 2009.
Recolha, tratamento e análise de elementos de ordem financeira e material
para elaboração dos relatórios de execução.
Acompanhamento e discussão da execução dos orçamentos de funcionamento
com os responsáveis das Respostas Sociais.
Elaboração e apresentação de relatórios periódicos da execução orçamental e
da situação financeira da SCMA.
Elaboração do relatório da execução orçamental anual da SCMA.
Elaboração Indicadores de Gestão.
Recolha, tratamento e análise dos elementos de ordem financeira e material
para elaboração/alargamento de" tableau de board" de indicadores para a
SCMA.
Elaboração de indicadores de gestão consolidados.
Elaboração de planos de negócios de novos Investimentos a realizar.
Recolha, tratamento e análise de elementos necessários para a elaboração dos
projectos de investimento referentes aos novos equipamentos da SCMA,
nomeadamente "Casinha" e" Arco-Íris" aprovados em sede de candidatura ao
Programa PARES.
3.2.2.5 - Serviço de Informática
No Ano de 2010 manteve-se a equipa de Informática da Instituição sendo a
mesma constituída por dois profissionais um do quadro da SCMA e outro da
empresa de consultadoria PDM & FC.
Ao longo do ano de 2010 foi efectuada uma reorganização da rede interna de
comunicações da SCMA, tendo sido efectuada a substituição de equipamentos
de rede, sistemas de segurança, bem como mudança da VPN contratualizada
com a OPTIMUS, com a criação de uma VPN própria, através da
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contratualização de serviços com operadores de comunicações, sendo alguns
dos serviços através de fibra óptica.
Em paralelo foram iniciados os trabalhos de substituição de alguns servidores
que se encontravam em fim de vida útil. O parque informático da SCMA
conta actualmente com 7 servidores centrais.
Foram introduzidas actualizações aos produtos Microsoft, sistemas de discos
externos, bem como foi parcialmente reconfigurado o sistema de salvaguarda
de dados.
O parque informático da SCMA foi ampliado, em 19 computadores e 5
impressoras, ascendendo assim a 118 computadores e 55 impressoras. A
instalação dos equipamentos levou a uma maior utilização das TIC’s e a um
aumento nos pedidos de assistências técnicas.
Contou-se com o apoio dos consultores informáticos ao nível da gestão de rede
e apoio técnico na interligação com a Optimus e Portugal Telecom
(Operadores Públicos de Comunicações).
Como Indicadores de Actividade apresentam-se os seguintes:
2007

2008

2009

2010

Número de Funcionários ao Serviço

1

1

1

1

Número de Computadores ao Serviço

97

99

102

118

Número de CPU substituídos

11

21

14

19

48

58

55

Número de Impressoras
2008

2009

2010

Assistência técnica presencial

168

181

189

Assistências telefónicas

759

810

962

Assistências remotas

1053

1085

1112

Total

1980

2076

2263
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Assistências Técnicas
2008

2009

2010
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Novo website:
Entre os meses de Março e Junho realizaram-se reuniões entre elementos da
S.C.M.A e a empresa Digital Work de modo ser elaborado um novo website,
que melhor respondesse às necessidades actuais da Instituição. Para tal,
foram também feitas pesquisas e analisados detalhadamente 41 sites de
Misericórdias e de outras instituições, tendo sido solicitada a participação de
todos os interessados, nomeadamente dos membros dos órgãos sociais.
Foram apresentadas, em esquema, todas as propostas necessárias à execução
de um website moderno e adequado à realidade da instituição,
nomeadamente:
o A existência de um campo de Download de documentos em destaque,
o Arquivos de publicações e notícias por anos,
o Destaque de serviços na primeira página,
o Propostas de formatação para as notícias em primeira página,
o Motor de pesquisa de conteúdos do site,
o Sugestão de menus na barra horizontal e barra vertical,
o Modernização do aspecto do organograma da instituição.
Com base nas necessidades e propostas apresentadas, a Digital Work
elaborou uma proposta com base na qual foi feito um debate interno sobre o
tema, tendo sido aprovado o novo site.
Após o lançamento do website, entre os meses de Fevereiro e Dezembro,
foram publicadas 74 notícias, assim como foram colocados editoriais,
elaborados por membros dos órgãos sociais, com periodicidade mensal, tendo
sido publicados 8.
No mês de Fevereiro realizou-se uma formação sobre o webjornalismo, e a
notícia online, como é organizada e que tipo de linguagem utiliza. Estiveram
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presentes representantes de todas as respostas sociais e serviços, tendo
servido igualmente de motivação para que todas as respostas sociais se
preocupem para a colocação de notícias, promovendo, por este meio, as
actividades da Santa Casa.
3.2.2.6 - Serviço de Tesouraria
No Ano de 2010 em continuidade ao trabalho de anos anteriores foram
realizados os seguintes procedimentos:
Recepcionar e conferir os documentos de receita;
Registar os documentos da receita;
Efectuar as cobranças devidas;
Emitir mapa de controlo de Tesouraria;
Verificar as condições necessárias à efectivação dos pagamentos;
Providenciar a assinatura de cheques e ordens de transferência
bancária e efectuar o seu registo;
Elaborar os balancetes e os diários de tesouraria;
Fazer o controlo das contas bancárias;
Preceder à regularização contabilística das transferências em contas
que ocorrem por via das arrecadações de receitas ou pagamento de despesas,
nas diversas instituições de crédito (reconciliações de tesouraria)
Efectuar os pagamentos aprovados superiormente e proceder ao registo
no diário de Caixa ou Bancos, conforme se trate de pagamentos em
numerário, cheque e/ou por transferência bancária, mediante documento de
suporte.
Efectuar levantamentos e depósitos de fundos em Instituições
Bancárias para reforço e/ou libertação de meios monetários em excesso no
cofre;
3.2.2.7 - Serviço de Manutenção
Os Serviços Técnicos e de Manutenção (STM) exercem a sua actividade no
âmbito da manutenção de todos os edifícios, das infra-estruturas e dos
equipamentos de uso geral da SCMA bem como no apoio ao Serviço de
Património na reabilitação de habitações.
Durante o Ano de 2010 foram executados 1792 pedidos de manutenção
correspondentes a 6094 horas conforme discriminativo em Tabela seguinte:
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Intervenções/Horas por Centro de Custo
Intervenções
%
246 13,73%
426 23,77%
163
9,10%
121
6,75%
29
1,62%
117
6,53%
220 12,28%
13
0,73%
390 21,76%
1
0,06%
30
1,67%
20
1,12%
4
0,22%
12
0,67%
1792 100,00%

CST
Lar Granja Luís Rodrigues
Cozinha
Pia I
Mini Creche
Pia II
CAII
Centro Clínico
Lar de Jovens
Creche Familiar
Património
Administração
Serviço Apoio Domiciliário
CRAT
Total

Horas
531
1696,5
176,5
208,5
58
301
507,5
25
686
9,5
1692,5
113
17,5
71,5
6094

%
8,71%
27,84%
2,90%
3,42%
0,95%
4,94%
8,33%
0,41%
11,26%
0,16%
27,77%
1,85%
0,29%
1,17%
100,00%

CRAT
Horas

Serviço Apoio Domiciliário

Intervenções

Administração
Património
Creche Familiar
Lar de Jovens
Centro Clínico
CAII
Pia II
Mini Creche
Pia I
Cozinha
Lar Granja Luís Rodrigues
CST
0

500

1000

1500

2000
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3.2.2.8 - Serviço de Transportes
Cumprindo o plano de manutenção anual da frota, procedeu-se à continuação
da política de substituição anual de viaturas, tendo-se para o efeito adquirido
duas viaturas para o Apoio Domiciliário, procurando-se ainda substituir
viaturas a gasolina por viaturas a gasóleo, com as consequentes economias.
Encontram-se ao serviço 27 viaturas, tendo estas percorrido anualmente 324
087 Quilómetros, assim distribuídos por centro de custos:
Centro de Custo
Administração
Lar Granja Luís Rodrigues
Lar de Jovens
Plano DOM
Serviço de Apoio Domiciliário Ocidental
SAD -Noct.+Trafaria+Almada
Oficina Domiciliaria
Creche Familiar
Creche Familiar,1.2.4
Centro C..Pia2 + Projecto Cool
Centro C. Pia 2 Comum Pia2
Pia2-RSI
Pia 1-Infancia
Pia 1-Minicreche
Pia 1-Centro de Dia
CAII- Lar
CAII- Centro de Dia
CST - Centro de Dia
CST - Infância
CST -RSI
Empresa Inserção .Catering
Empresa Inserção .Limpeza
Empresa Inserção .Transportes
Viaturas Manutenção
Património
Manutenção
Serviços Externos
CRAT
Centro Clínico
Catering
TOTAL GERAL 2010

Km
11.266
11.138
25.045
1.679
87.206
24.798
5.838
443
2.936
2.438
6.828
6.182
3.654
2.466
18.046
11.532
14.092
19.661
4.347
3.645
65
28.325
12.323
1.974
4.312
836
12.414
77
79
442

3,48%
3,44%
7,73%
0,52%
26,91%
7,65%
1,80%
0,14%
0,91%
0,75%
2,11%
1,91%
1,13%
0,76%
5,57%
3,56%
4,35%
6,07%
1,34%
1,12%
0,02%
8,74%
3,80%
0,61%
1,33%
0,26%
3,83%
0,02%
0,02%
0,14%

324.087 100,00%
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Km percorridos por Centro de custo
CATERING
CENTRO CLINICO
CRAT
SERVIÇOS EXTERNOS
MANUTENÇÃO
PATRIMONIO
VIATURAS MANUTENÇÃO

EMPRESA INS.TRANSPORTES
EMPRESA INS.LIMPEZA
EMPRESA INS.CATERING
CIT-RSI
CIT-INFANCIA
CIT-CENTRO DIA
CAII-CENTRO DIA
CAII-LAR IDOSOS
PIAI-C.DIA
PIAI-MINICRECHE
PIAI-INFANCIA
PIA2-RSI
CENTRO COMUM.PIA2
CENTRO COMUM.PIA2-PROJ.COOL
CRECHE FAMILIAR,1.2.4
CRECHE FAMILIAR
OFICINA DOMICILIÁRIA
SAD-Noc.TRAFARIA+ALMADA
SAD
L.JOVENS-PROJ.DOM
L.JOVENS

L.IDOSOS
ADM
0

20000

40000

60000

80000

100000

Analisando os custos de reparações por viatura desde a sua aquisição até à
presente data conclui-se que 37,5% das viaturas da SCMA necessitam de ser
substituídas.
3.2.2.9 - Acervo Histórico
Actividades de fruição, comunicação e acesso ao património histórico:
De modo a divulgar os diversos tipos de documentação que existem no
arquivo histórico, publicaram-se nos meses de Janeiro a Dezembro, 12
boletins compostos por:
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o Enquadramento do assunto,
o Reprodução de um dos fólios, normalmente, o primeiro
o Notas necessárias ao esclarecimento de termos ou factos.
O texto do documento é transcrito de acordo com as regras paleográficas do
Professor Borges Nunes e depois actualizado para a linguagem
contemporânea, tentando manter sempre o cunho original da época em que
foi produzido.
A recolha da maior parte dos textos inéditos, incide na segunda metade do
século XVI, por este ser um período fértil de produção documental relacionada
com os primeiros anos da Misericórdia e que importa divulgar. Este trabalho
permite também fazer a catalogação dos documentos, de acordo com as
normas arquivísticas.
Segue-se a lista das publicações:
o Jan. - Traslado da pauta da sacristia da igreja da Misericórdia de
Almada. - L.º 35, fls. 196-196 v.º;
o Fev. - Registo das despesas que a Misericórdia fez entre os meses Julho
de 1589 e Junho 1590, pelo tesoureiro Manuel Rodrigues. - L.º 13, fls.
33 a 44 v.º;
o Mar. - Alvará do príncipe regente D. João, contendo várias disposições
sobre o governo das Misericórdias e em que se determina que todas as
Misericórdias e Hospitais do reino se regulem pelo Compromisso da
Misericórdia de Lisboa. - Lº 44, fl. 371-374 v.º;
o Abril - Acordo que a Irmandade da Misericórdia de Almada fez sobre a
Quinta-Feira de Endoenças e a distribuição das esmolas. - L.º 115, fl.
32 v.º;
o Maio - Eleição de Manuel de Sousa Coutinho a provedor da
Misericórdia, no ano de 1597 - L.º 14, Fl. 30-33;
o Jun. - Tombo da herança do hospital de Santa Maria de Almada. - L.º
3, fl. 11e 12;
o Jul. - Tombo das propriedades da gafaria de S. Lázaro de Cacilhas - L.º
2, fls. 9 a 13;
o

Ago. - Assento dos irmãos da Misericórdia para que se faça novo tombo
da gafaria de S. Lázaro e da albergaria de Santa Maria de Almada
- L.º 11, fl. 20 e 20 v.º;

o Set. - Eleição do Padre Gonçalo Mendes, beneficiado da igreja de
Santiago, a capelão de S. Lázaro. Ano 1571. L.º 11, fls. 12-13;
o Out. - Escritura da licença que os irmãos da Misericórdia deram à
irmandade de Santa Luzia para usarem e alargarem a capela de S.
Lázaro, a fim de realizarem os seus ofícios. - L.º 25, fl. 22, 23;
o Nov. - Acordo que fez a Misericórdia de Almada para que os filhos dos
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irmãos sejam enterrados da mesma forma como os irmãos. L.º 11, fl. 55
– 55 v.º;
o Dez. - Assento sobre o modo que os irmãos se deviam apresentar para
se reunirem em Mesa. L.º 11, fls. 108-108 v.º
Organização do Arquivo Intermédio
Todos os documentos têm um ciclo de vida, correspondendo cada um a 3 fases:
a fase activa, a fase intermédia e a fase inactiva. Os documentos em fase
intermédia têm um valor primário, pois servem de prova administrativa,
legal e financeira. São esses documentos que passam para o Arquivo
intermédio, vulgo “arquivo morto”, alguns durante 15-20 anos.
Assim, justifica-se plenamente a importância do correcto acondicionamento,
da organização e salvaguarda desses documentos. Em 2010 procedeu-se à
transferência de mais de 225 metros lineares de material de arquivo das
instalações de Costas do Cão para o novo espaço Real Toby em Almada.
O material foi arrumado aleatoriamente nas estantes, i.e., ainda sem
organização temática, cronológica ou outra. Foram já identificadas as séries
documentais a eliminar, de acordo com a tabela de selecção e legislação em
vigor, durante o ano corrente.
Como parte da organização do arquivo intermédio, houve uma adequação da
tabela de selecção e dos prazos de guarda aos conteúdos das séries
documentais, produzidas pelo serviço dos Recursos Humanos, o que permitirá
identificar o tempo de permanência da documentação nos seus arquivos
correntes e encaminhá-los atempadamente para o arquivo intermédio, onde
permanecerão pelo tempo que legalmente for necessário. Como resultado
prático não haverá acumulação de documentos desnecessários junto dos
serviços e em caso de eliminação, o processo será mais célere.

Candidatura PORLISBOA-QREN
A Igreja da Misericórdia:
A reabilitação da Igreja da Misericórdia contempla duas fases distintas, mas
que se complementam, ou seja, o projecto de reabilitação e valorização da
parte arquitectónica da Igreja e a fase de obra. Esta inclui também trabalhos
de conservação e restauro de elementos artísticos integrados, como o silhar de
azulejos do século XVII, os elementos pétreos e de madeira.
Tendo em conta a especificidade e complexidade das obras, foram convidadas
a apresentar propostas de intervenção, num procedimento por ajuste directo,
cinco empresas credenciadas na área da reabilitação de edifícios históricos e
no restauro de obras. A que apresentou a melhor proposta de elaboração de
projecto, tendo em conta o solicitado no caderno de encargos foi a empresa
Ludgero Castro, Lda.
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Actualmente, das quatro fases que conduzem ao Projecto de Execução, foi
concluída a fase de levantamento arquitectónico e relatório de diagnóstico das
patologias, estando neste momento a ser elaborado o programa base e o
estudo prévio.
Importa também referir que em Agosto passado foi submetida a 2.ª parte da
candidatura ao PORLISBOA – QREN, para a celebração do contrato de
financiamento, tendo a mesma sido aprovada e o contrato assinado.
Retábulo
Após a elaboração do caderno de encargos para a obra de restauro do
retábulo, foi feito um procedimento de concurso, convidando-se várias
empresas com reconhecidas capacidades técnicas e científicas a apresentar
uma proposta de conservação e restauro das seis pinturas e estrutura do
retábulo, incluindo todas as mesas de altar. A empresa que apresentou a
melhor proposta de intervenção e as soluções adequadas a cada etapa a
desenvolver, foi a empresa Arterestauro – Escultura e Pintura, Lda., a quem
já foi adjudicada a obra.
Para a avaliação correcta e imparcial das propostas, fizeram parte do júri
especialistas em História de Arte, nomeadamente pintura maneirista e em
conservação e restauro.

3.3 - Principais limites/constrangimentos à obtenção de Metas e
Objectivos Estratégicos
Como limites/constrangimentos apontam-se os seguintes:
Carência do quadro de pessoal do serviço de Recursos Humanos em
termos de qualificação técnica, de modo a se conseguir concluir todas as
metas definidas;
Quadro económico do País e as suas repercussões na vivência da
Organização;
Limites físicos dos serviços de transportes e manutenção face às
solicitações, e que se poderá agravar face aos novos equipamentos a
iniciarem em 2011;
Diminuição das possibilidades de apresentação de candidaturas a
investimento por ausência de programas;
Aplicabilidade do novo código contributivo da Segurança Social, assim
como as alterações ao nível da taxa social única com o agravamento dos
encargos para a Instituição;
Aumento dos custos das matérias-primas por força das alterações no
Código do IVA., sem a respectiva garantia de reforço e retorno das
verbas despendidas;
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Acentuada tendência de aumento do incumprimento e aumento dos
prazos recebimento pelos nossos serviços prestados;
Crescente dificuldade objectiva de resposta por parte da SCMA face às
novas carências resultantes do acentuar da crise;
Deterioração do poder de compra dos trabalhadores face á inexistência
de aumentos salariais;

3.4 - Desafios e Propostas Futuras
Apontam-se como desafios a médio e longo prazo os seguintes:
Apostar no modelo de Certificação da Qualidade como factor
diferenciador da Organização face aos seus concorrentes directos;
Apostar de serviços em nichos de mercado para os quais a sociedade
civil se encontra desprovida, na diversificação das respostas a dar à
comunidade;
Manter a aposta na modernização do modelo informático de
organização através da utilização da intranet com novas funcionalidades;
Formar os colaboradores da Organização dotando-os dos meios
necessários ao desenvolvimento do trabalho a prestar;
Apostar no trabalho em parceria com entidades locais de modo a se
conseguir inovação de processos bem como de respostas;
Promover a “marca” Santa Casa da Misericórdia de Almada, pela
excelência dos serviços prestados;
Manter o esforço de consolidação económico-financeiro da Instituição
numa lógica de sustentabilidade da Organização;
Formular estratégias de investimento;
Criar incentivos não monetários aos trabalhadores tomando por base
um sistema de avaliação de desempenho;
Promover uma política de substituição de sistemas de iluminação
energeticamente mais eficiente, assim como institucionalização de uma
política ecológica na organização;
Promover uma política continuada de substituição dos equipamentos
em uso na organização de modo a diminuir custos de manutenção e
conservação.
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4 - PATRIMÓNIO
O Departamento do Património manteve como principais objectivos a
rentabilização dos activos imóveis da Instituição, através da conservação do
património utilizado pela Santa Casa e do arrendamento das fracções
habitacionais e comerciais existentes e ainda através da exploração de novas
oportunidades.
A par deste trabalho, foi assumida a coordenação das duas candidaturas ao
PARES (Arco-Íris, Centro Comunitário Integrado com valências de Creche
para 66 crianças e de Centro de Dia para 60 utentes e “a Casinha”, (creche
para 66 crianças) e da candidatura ao alargamento do Pré-Escolar, (2 Salas
de Pré-Escolar) e consequentemente o acompanhamento da construção do
edifício do Arco-Íris e no lançamento da obra de “A Casinha” – Creche e PréEscolar.
Continuou-se a discutir com a CMA as obras para a legalização e
transformação da Quinta do Mira-Tejo em Centro de Eventos.
O novo projecto – Hospital de Cuidados Continuados foi continuado com a
busca de parcerias para a valência de Hospital de Dia e ou Clínica,
infelizmente sem sucesso.

4.1 - Património Arrendado (urbano e rural)
Continuou-se o esforço de preservação do património existente, fazendo a
conservação ordinária e extraordinária prevista no Plano.
No que se refere à Quinta do Mira-Tejo, continuaram as diligências para o
registo na Conservatória do Registo Predial da totalidade dos prédios
existentes inscritos na matriz predial e registados em nome desta Santa
Casa.
O prédio da Rua Manuel Febrero nºs 11 e 13, encontra-se, finalmente,
totalmente devoluto e aguardando decisão sobre o seu futuro foram as suas
portas emparedadas.
Quinta do Areeiro
Mantém-se o contencioso judicial com a REN e ao mesmo tempo continuaram
a ser desenvolvidas acções junto da CMA para minorar eventuais prejuízos,
nomeadamente ao nível da revisão do PDM.
Também no que diz respeito à Quinta do Areeiro e Quinta do Brejo, estão a
decorrer uns processos de expropriação onde a entidade expropriante é a
AEBT – Auto Estradas do Baixo Tejo, S. A., como subconcessionária da EP Estradas de Portugal, S. A.
Estas expropriações são referentes a duas parcelas de terreno, a parcela n.º 2
com uma área de 258 m2 e a subparcela n.º 2.1 com uma área de 2.774 m2,
correspondentes à área de terreno a expropriar da Quinta do Areeiro e a
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parcela n.º 7 com uma área de 13.404 m2 correspondente à área de terreno a
expropriar da Quinta do Brejo. Existem possibilidades de acordo com a
expropriação da parcela 2 (Quinta do Areeiro).
Durante a construção do troço da IC32 Lazarim – Trafaria, foi autorizado ao
construtor, a instalação de um estaleiro.
Quinta de Brielas
No que respeita à parcela de terreno vendida à Cantial, continuamos a
receber a prestação anual acordada.
Porto Brandão
Manteve-se a decisão de conservar no nível mínimo os prédios urbanos, não
renovando quaisquer contratos e mantendo a propriedade desocupada de
barracas ou outras construções clandestinas, aguardando-se a definição de
um destino. O armazém conhecido como BAV foi restaurado para servir de
armazenagem de produtos alimentares e não alimentares, para libertar para
o mercado de arrendamento a vivenda que foi do Senhor João Gomes Casaca.
Foram revistos e actualizados os registos de todos os prédios nas finanças e
conservatória do registo predial.
Quinta de Santa Bárbara
O processo a cargo de Vasco da Cunha – estudos e projectos (Lisboa), S.A.
para a urbanização da área, foi “congelado” quer por falta de quórum no
número de proprietários das propriedades circunvizinhas, quer pela falta de
interesse da CMA.

4.2 – Património de Uso Próprio
O ano de 2010 ficou marcado pela realização de algumas intervenções no
património vulgarmente dito de próprio. Assim realça-se ao nível do Lar
Granja Luís Rodrigues a elaboração do projecto para a renovação da rede
eléctrica do edifício, o estudo para a instalação de um sistema de aquecimento
de águas sanitárias e ambiente, bem como o estudo para a construção de um
edifício para alojamento de uma central técnica do edifício. Iniciou-se ainda a
substituição das janelas destes edifícios (fase 1 e 2). Instalou-se no edifício um
sistema de produção eléctrica com ligação e venda à rede pública
No Lar de Jovens procedeu-se a pinturas no edifício de modo a melhorar as
condições de vivência dos utentes.
4.3 - Obras e Projectos em Curso
“A Casinha” - Creche – Durante o período foram refeitos os projectos e o
licenciamento desta nova Creche, para 66 utentes, com 710 m2, que irá ser
construída de raiz, em Vale Figueira, comparticipada pelo programa PARES.
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Foi concluído o processo de licenciamento, foi lançado o concurso público por
ajuste directo, e adjudicada a empreitada, que arrancou no início de 2011.
“A Casinha” - Pré-Escolar – Trata-se da construção de duas salas contíguas à
creche, no âmbito de uma candidatura ao alargamento da rede Pré-escolar,
para a criação de 2 salas com capacidade para 60 crianças (3 a 6 anos). O
licenciamento deste projecto foi concluído, lançado o concurso público por
ajuste directo, e adjudicada a empreitada, que arrancou no início de 2011.
Quinta do Mira-Tejo – Alugada a António Castela Catering, Eventos Festivos,
Lda., com autorização para realizar festas. O licenciamento junto da CMA foi
indeferido nos termos em que foi apresentado, tendo sido reformulado
aguardando-se o processo de legalização como Centro de Eventos, o que
implicará obras substanciais.
Cuidados Continuados – A candidatura ao Programa Modelar para parte
desta Santa Casa foi aprovada com 19 camas. A elaboração do plano de
negócios para esta iniciativa foi atrasada pela busca de parcerias.
Transferência do Património do ex - IGAPHE para a Santa Casa da
Misericórdia de Almada
Continuamos a aguardar a reversão legal das decisões de adjudicação
tomadas e iremos pugnar pelo ressarcimento das despesas em que entretanto
a SCMA incorreu.
Lavandaria Industrial – A necessidade de reapetrechar a nossa lavandaria do
Lar Granja Luís Rodrigues e de transferir a sua localização a curto prazo,
levou-nos à intenção de estabelecer com o SUCH (Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais) um acordo para a implementação de uma lavandaria
industrial. A nossa necessidade aliada à necessidade do SUCH implantar
uma lavandaria na margem sul e ao mesmo tempo de entrar no mercado das
Misericórdias, configuram esta aliança como ideal.
Tratava-se de uma unidade de lavagem industrial com capacidade até 15
toneladas dia e possibilitando emprego até 150 trabalhadores, que se
estenderia por uma área de cerca de 4500 m2 e necessita de acessos
rodoviários bons. Após um ano da conclusão do Plano de Ordenamento de
Almada Poente, continuamos a aguardar a discussão entre a CMA e o IRHU.
Parque de Estacionamento do Pragal – Também dependente do IRHU,
continuámos a aguardar autorização para construir e explorar uma área de
serviço de combustíveis. Esta possibilidade, já aprovada pela CMA, depende
do acordo do IHRU (IGAPHE/INH). Da mesma forma a introdução de sistema
de bilhética terá que aguardar esta decisão.

4.4 - Heranças e Doações
Francisco D'Almeida Alves – Continuamos incapazes de efectuar a venda das
2 moradias em Barril de Alva. Continuámos com diversas acções judiciais
relativas a este processo, nomeadamente a acção judicial contra a Companhia
Página 113 de 154

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010
de Seguros Império, que se tem furtado a cumprir as suas obrigações no que
respeita ao roubo ocorrido na Quinta do Mira-Tejo, assim como outras acções
contra devedores do falecido benemérito.
Real Toby – Esta fracção autónoma que servia de sede deste Clube, situada
na Rua da Judiaria N.º 20 B, em Almada passou a ser utilizada pela SCMA,
para armazenar o seu arquivo.

4.5 - Diversos
Acompanhamento de Beneméritos - A tarefa de acompanhamento de
beneméritos que, ainda vivos, nos têm distinguido com doações ou heranças,
foi mantida com a delicadeza que tal implica.
Serviço de Funerais - Continuámos a providenciar funerais a indivíduos de
identidade desconhecida, indigentes, utentes e irmãos, em condições especiais
e manteve-se o aluguer do espaço de velório existente em Costas do Cão a
uma agência funerária. Dos 42 funerais efectuados, 28 foram a expensas
desta Santa Casa, no cumprimento da sua Missão.
Urge divulgar junto dos Irmãos da Santa Casa esta prestação de serviço que
oferece funerais a preço mais justo.
Seguros
O trabalho desempenhado pela nossa Mediadora - AVS melhorou. Contudo, o
desempenho das companhias de seguros Allianz e Lusitânia, piorou. A
emissão das apólices é um processo muito demorado e o envio dos respectivos
recibos de prémio também. Esta situação é do conhecimento da AVS, que tudo
tem feito, junto das seguradoras, para melhorar o serviço.
Contratação de Serviços - O Departamento de Património continua a
assegurar a gestão de contratos de vários serviços, destacando-se pela sua
importância e tempo consumido a gestão das comunicações móveis.
Conservação e Manutenção - O apoio administrativo às obras de conservação
e manutenção continua a ser tarefa deste departamento.

4.6 - Saúde
Centro Clínico
Devolvida que foi a gestão a esta Santa Casa, procuraram-se alargar os
acordos existentes e garantir outros. No que concerne a acordos com a ARS,
apesar dos contactos efectuados, não foi possível concretizar nada.
O alargamento a outras especialidades, através de uma Direcção Clínica, não
deu frutos.
A Medicina Dentária, através da parceria existente, tem vindo a prosseguir
na captação de clientes, embora a um ritmo mais lento do que era desejável.
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Direcção Clínica – Respondendo à necessidade da existência de uma Direcção
Clínica não só para o Centro Clínico mas para toda a organização, aonde
existem vários profissionais de saúde sem enquadramento técnico, foi feito
contrato com um Director Clínico que efectuou o diagnóstico da situação na
Instituição. Esta acção foi interrompida pela necessidade de contenção
financeira imposta pela situação nacional.
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5 – SITUAÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA
5.1 – Balanço
STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

Contabilidade IPSS

Balanço
2010

Ano
Conta

Exercícios

Descricão

2010

2009

Activo Bruto

Amort./Provis.

Activo Líquido

Activo Líquido

59,993.18
0.00
0.00
0.00
64,065.12
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

59,993.18
0.00
0.00
0.00
64,065.12
0.00

59,993.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

124,058.30

0.00

124,058.30

59,993.18

274,003.00
4,555,763.05
1,314,512.67
505,195.20
5,998.64
350,046.59
0.00
0.00
17,212.21
647,426.19
0.00

0.00
1,051,087.26
1,138,070.92
427,714.10
4,510.49
237,997.82
0.00
0.00
15,652.91

274,003.00
3,504,675.79
176,441.75
77,481.10
1,488.15
112,048.77
0.00
0.00
1,559.30
647,426.19
0.00

274,003.00
3,492,649.17
198,492.22
67,993.64
1,574.40
71,160.60
0.00
0.00
1,621.85
153,959.24
0.00

7,670,157.55

2,875,033.50

4,795,124.05

4,261,454.12

0.00
0.00
0.00
1,167,594.15
1.65
16,734.63

0.00
0.00
0.00
344,259.94
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
823,334.21
1.65
16,734.63

0.00
0.00
0.00
864,612.38
1.65
16,734.63

1,184,330.43

344,259.94

840,070.49

881,348.66

ACTIVO

431
432
433
434
441/6
449

421
422
423
424
425
426
427
428
429
441/6
448

411
412
413
414
415
447

TSR, Lda.

IMOBILIZADO
Imobilizacoes Incorporeas
DESPESAS DE INSTALAÇÃO
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Imobilizações em Curso
Adiantamentos por Conta de Imobili. Incorporeas

Imobilizacoes Corporeas
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES
EQUIPAMENTO BASICO
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
Taras e Vasilhame
Animais Produtivos, de Trabalho e de Reproducao
OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS
Imobilizações em Curso
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILI

Investimentos Financeiros
PARTICIPACOES DE CAPITAL
Obrigacoes e Titulos de Participacao
Emprestimos de Financiamento
INVESTIMENTOS EM IMOVEIS
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVEST. F

Licenciado a STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

Data

24-03-2011
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2010

Ano
Conta

Descricão

36
35
34
33
32
37

CIRCULANTE
Existencias
MAT PRIMAS,SUBSID E CONS
PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Subprodutos, Desperdicios, Residuos e Refugos
PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS
MERCADORIAS
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE COMPRAS

Dividas de Terceiros- Curto Prazo
2111 CLIENTES C/C
2112 CLIENTES - TITULOS A RECEBER
2118 CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA
2121 UTENTES C/C
2128 UTENTES COBR. DUVIDOSA
229 FORNECEDORES COM ADIANTAMENTOS
2619 Fornecedores com Adiantamentos de Imobilizado
24 SECTOR PUB. ADMINIST.
262/8+221 Outros Devedores

151
152
153
159
18

2010

Exercícios

Titulos Negociaveis
Accoes
Obrigacoes e Titulos de Participacao
Titulos da Divida Publica
Outros Titulos
OUTRAS APLICACOES TESOURARIA

Depositos Bancarios e Caixa
12+13+14 Depositos Bancarios
11 CAIXA

DIFERIMENTOS
271 DIFERIMENTOS DE RECEITAS
272 DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO

Activo Bruto

Amort./Provis.

Activo Líquido

Activo Líquido

29,874.26
0.00
0.00
0.00
20,939.81
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

29,874.26
0.00
0.00
0.00
20,939.81
0.00

68,859.48
0.00
0.00
0.00
20,994.76
0.00

50,814.07

0.00

50,814.07

89,854.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21,763.74
0.00
0.00
14,608.57
16,277.53
1,492.14
0.00
124,501.56
442,442.30

0.00
0.00
0.00
0.00
16,277.53
0.00
0.00
76,194.70

21,763.74
0.00
0.00
14,608.57
0.00
1,492.14
0.00
124,501.56
366,247.60

13,233.45
0.00
0.00
26,580.61
0.00
438.00
0.00
13,734.58
138,683.75

621,085.84

92,472.23

528,613.61

182,671.45

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,675,888.86
9,763.85

1,883,521.84
7,387.89

1,675,888.86
9,763.85
1,685,652.71

0.00

1,685,652.71

1,890,909.73

145,950.66
49,293.34

0.00
0.00

145,950.66
49,293.34

211,037.16
52,930.71

195,244.00

0.00

195,244.00

263,967.87

8,219,577.23

7,630,199.25

Total de Amortizacoes

3,219,293.44

Total de Provisoes
Total do Activo

TSR, Lda.

Licenciado a STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

2009

92,472.23
11,531,342.90

3,311,765.67

Data

24-03-2011
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2010

Ano
Conta

Exercícios

Descricão

2010

2009

1,011,306.43
1,532.37
0.00
621,355.71
2,550,870.66

1,011,306.43
1,532.37
0.00
721,355.71
2,376,825.13

4,185,065.17

4,111,019.64

39,145.41
0.00

174,045.53
0.00

4,224,210.58

4,285,065.17

64,527.41

64,527.41

600,000.00
600,000.00

300,000.00
300,000.00

0.00
0.00
0.00
608,658.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,376.89
25,287.60
89,977.84
150,336.74

0.00
0.00
0.00
374,744.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,842.32
36,117.48
85,208.87
131,077.24

880,637.76

639,990.10

624,232.65
1,825,968.83

619,981.00
1,720,635.57

2,450,201.48

2,340,616.57

Total do Passivo

3,995,366.65

3,345,134.08

Total da Situacao Liquida e do Passivo

8,219,577.23

7,630,199.25

SITUAÇAO LIQUIDA E PASSIVO

51
55
56
57
59

Fundo Social, Reservas e resultados Transitados
Fundo Social
Reservas de Reavaliacao
Reservas Estatutarias
RESERVAS ESPECIAIS
RESULT TRANSITADOS

88 Result Liquído Exercício
89 .....................................................................................
Total da Situacao Liquida
29 PROV P/ RISCOS E ENCARG
Dividas A Terceiros- Medio Longo Prazo
231 EMPRESTIMOS BANCARIOS
Dividas A Terceiros- Curto Prazo
231+12 Dividas a Instituicoes de Credito
236 EMPRESTIMOS DOS ASSOCIADOS
269 Adiantamentos por Conta de Vendas
221 FORNECEDORES C/C
228 FORNECEDORES - FACTURAS EM RECEPCAO
222 FORNECEDORES - TITULOS A PAGAR
225 FORNECEDORES COM CAUCOES
2612 Fornecedores de Imobilizado - Titulos a Pagar
219 .....................................................................................
2119 CLIENTES COM ADIANTAMENTOS
2129 UTENTES COM ADIANTAMENTOS
239 OUTROS EMPRESTIMOS OBTIDOS
2611 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C
24 SECTOR PUB. ADMINIST.
262/8+2111 Outros Credores

Diferimentos
273 DIFERIMENTOS DE DESPESAS
274 RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO

TSR, Lda.

Licenciado a STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

Data

24-03-2011
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5.2 – Demonstração de Resultados
STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

Contabilidade IPSS

Demonstração dos Resultados Líquidos
Exercício do Ano Corrente
Conta

Descrição

Exercício do Ano Anterior

2010

2009

CUSTOS E PERDAS

61

CUST MERC.VEND E MAT CONS

62

FORNEC E SERV EXTERNOS

64
641
6411
6412
643
645
646/8

CUSTOS COM PESSOAL
REMUNERACOES
REMUNERACOES CERTAS
REMUNERACOES ADICIONAIS
Encargos Sociais
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES
Outros

66
67

AMORTIZACOES
PROVISOES

63
65
651
652

IMPOSTOS
BENEF PROC E OUT C. OPER
BENEFICIOS PROCESSADOS
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS E PERD EXTRAOR
Accoes de Formacao Financiadas pelo F.S.E.
Outros
(E)

88

TSR, Lda.

Result Liquído Exercício

Licenciado a STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

2,534,583.91

2,538,351.05

3,098,335.05
114,116.83

3,204.88
635,808.25
82,766.28

4,029,010.71

2,138.97
616,344.03
116,317.46

3,947,252.34

280,782.10
29,444.59

310,226.69

252,242.30
22,394.38

274,636.68

2,967.58
49,702.12
376,471.26

5,141.34

429,140.96

20,530.80
157,360.96

8,218,946.51
56,480.64
5,083.09

(C)
69
690
691/8

899,615.84

3,189,952.06
117,279.24

(A)
683 + 684 Amorti. e Provis. de Aplicações e Inves. Financeiros
681+685/9 Juros e Custos Assimilados

915,984.24

61,563.73

7,842,889.01
56,409.61
9,858.09

8,280,510.24

62,850.27
14,346.17

77,196.44

183,033.10

66,267.70
7,909,156.71

2,411.18
65,061.33

67,472.51

8,357,706.68

7,976,629.22

39,145.41

174,045.53

8,396,852.09

8,150,674.75

Data 24-03-2011
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STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

Contabilidade IPSS

Demonstração dos Resultados Líquidos
Exercício do Ano Corrente
Conta

Descrição

Exercício do Ano Anterior

2010

2009

PROVEITOS E GANHOS
71
72

VENDAS
PREST DE SERVIÇOS

75
758
751/7
73
74
741
7411
7412
7413
7414/8
742/8
76

Variação na Produção
TRABALHOS PARA A PROPRIA INSTITUICAO
Para Auto Consumos
Outros
PROVEITOS SUPLEM
COMPART E SUB A EXPL
DO SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO
CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
.......................................................................................
.......................................................................................
De Outros
De Outras Entidades
OUTROS PROV OPERACIO

133,487.81
3,152,826.06

0.00
0.00
33,867.25

3,770,721.26
0.00
0.00
0.00
689,785.48
10,415.02

3,742,266.71
0.00
0.00
0.00
415,126.89
15,768.03

PROV E GANHOS FINANC

PROV E GANHOS EXTRAO
Accoes de Formacao Financiadas pelo F.S.E.
Outros
(F)

3,188,809.83
0.00

0.00
0.00
33,982.14

(D)
79
790
791/9

131,093.30
3,057,716.53

0.00

(B)
78

3,286,313.87

0.00
300,983.92

4,504,903.90

4,207,028.88

7,791,217.77

7,395,838.71

304,650.40

347,743.75

8,095,868.17

7,743,582.46

300,983.92

0.00
407,092.29

407,092.29

8,396,852.09

8,150,674.75

-427,728.74
243,086.67
-184,642.07
39,145.41

-447,050.30
281,476.05
-165,574.25
174,045.53

RESUMO
Resultados Operacionais : (B) - (A)
Resultados Financeiros : (D - B) - (C - A)
Resultados Correntes : (D)-(C)
Resultados Líquidos do Exercício : (F)- (E)

TSR, Lda.

Licenciado a STA. CASA MISERICORDIA ALMADA

Data 24-03-2011
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5.3 – Análise Financeira
A actividade da Santa Casa da Misericórdia de Almada, expressa nas suas
contas de gerência de 2010, integra áreas de abrangência bem distintas,
nomeadamente: Respostas Sociais, Património, Projectos, Empresas de
Inserção, Saúde, entre outras actividades.
Evolução da actividade e estrutura de resultados da SCMA
A estrutura de resultados permite-nos averiguar a evolução da margem
bruta, dos resultados operacionais, dos resultados antes de impostos e dos
resultados líquidos, possibilitando estudar a contribuição das actividades
operacional e extraordinária, bem como a estrutura financeira para a
formação dos resultados líquidos.
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A margem bruta evoluiu negativamente em -1,9% de 2008 (2.333.714,95€)
para 2009 (2.289.193,99€), melhorando este indicador no exercício de 2010
(2.370.329,63€) em 3,5%, ocasionado pela variação positiva ocorrida no
“Volume de Negócios” em 3,1%, apesar do aumento do "Custo das
Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas" em 1,8%, nomeadamente em
Géneros Alimentares (+14.205,81€).
Os resultados operacionais, embora negativos, evoluíram positivamente em
4,32% de -447.050,30€ em 2009 para -427.728,74€ em 2010.
Os resultados correntes, por sua vez, apesar do impacto positivo de
243.086,67€, ocasionado pelos resultados financeiros através dos
"rendimentos de imóveis" no montante de 269.699,03€ e "juros obtidos" no
montante 34.951,37€, evoluíram negativamente em -11,52% de -165.574,25€
em 2009 para -184.642,07€ em 2010.
Estes resultados, acrescidos da componente extraordinária, cujos resultados
foram positivos em 223.787,48€, permitiram completar o exercício económico
de 2010 com um Resultado Líquido positivo de 39.145,41€, reflectindo uma
variação de -77,51% face ao exercício económico de 2009.
Na seguinte tabela, é apresentada a decomposição dos resultados por
natureza da SCMA e sua evolução de 2008 a 2010 e respectiva ilustração
gráfica:
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Resultados Operacionais
0,00

Um. Euros

-100.000,00
-200.000,00
-300.000,00
-400.000,00
-500.000,00

Resultados
Operacionais

2008

2009

2010

-336.418,69

-447.050,30

-427.728,74
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Resultados Financeiros
290.000,00
280.000,00

U.m.Euro

270.000,00

260.000,00
250.000,00
240.000,00
230.000,00

220.000,00
Resultados
Financeiros

2008

2009

2010

282.134,10

281.476,05

243.086,67

U.m. Euro

Resultados Extraordinários
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Resultados
Extraordinários

2008

2009

2010

281.838,79

339.619,78

223.787,48

Resultado Líquido do Exercicio
250000,000

U.m. Euro

200000,000
150000,000
100000,000
50000,000
,000
Resultado Liquido do
Exercicio

2008

2009

2010

227554,200

174045,530

39145,410
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Seguidamente, evidencia-se a evolução comparativa dos resultados líquidos
por área de actividade da SCMA e respectiva ilustração em gráfico:
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R. Líquidos 2010 por Área
100000
80000
60000
40000
20000
0
-20000
-40000

Respostas
Sociais

Projectos

Empresas
Inserção

Património

Outras
Actividades

Saúde

-60000
-80000

R.Operacional 2010 por Área
50000
0
-50000

Respostas
Sociais

Projectos

Empresas
Inserção

Património

Outras
Actividades

Saúde

-100000
-150000
-200000
-250000

R.Financeiros 2010 por Área
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000

Respostas
Sociais

Projectos

Empresas
Inserção

Património

Outras
Actividades

Saúde
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R.Extraordinários 2010 por Área
200000
150000
100000
50000
0
Respostas
Sociais

-50000

Projectos

Empresas
Inserção

Património

Outras
Actividades

Saúde

Proveitos e Ganhos
Os Proveitos Totais consolidados da SCMA no exercício económico de 2010
totalizaram 8.396.852,09€, registando-se um crescimento de 3,02% face ao
exercício transacto.
Nos dois gráficos seguintes, ilustra-se a comparação dos Proveitos e Ganhos
de 2008 a 2010, bem como o respectivo peso na estrutura em referência no
exercício económico em análise.
2010

2009

2008

Proveitos e ganhos extraordinários

Proveitos e ganhos financeiros

Reversões de amortizações e ajustamentos

Trabalhos para a própria empresa

Subsídios à exploração

Proveitos suplementares

Prestações de serviços

Vendas

,0

1000000,0

2000000,0

3000000,0

4000000,0

5000000,0
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0%

3%
4%

2%

0%
Vendas

38%
Prestações de serviços
Proveitos suplementares
Subsídios à exploração
Trabalhos para a própria
empresa
Reversões de amortizações e
ajustamentos

53%

Proveitos e ganhos financeiros

0%
Proveitos e ganhos
extraordinários

A tabela seguinte sintetiza os proveitos por natureza em 2010, distribuídos
por área de intervenção:

Proveitos Operacionais
Os Proveitos Operacionais do exercício de 2010 cifraram-se em 7.791.217,77€,
tendo registado um crescimento de 5,35 % em relação ao ano transacto, e
representando esse acréscimo 395.379,06 euros.
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A análise do crescimento anual do “volume de negócios” e a comparação com a
taxa de inflação verificada permite-nos aferir da situação da Santa Casa em
termos de recessão, estagnação, crescimento ou forte expansão.
No ano de 2010, a Santa Casa da Misericórdia de Almada teve um
crescimento na rubrica “volume de negócios” em 3,06 %, relativamente ao
executado no exercício do ano de 2009.
Tendo-se verificado que o índice de preços do consumidor (IPC) em Dezembro
de 2010 foi de 1,4%, segundo dados do INE, ou seja mais 2,2 pontos
percentuais do que o registado em 2009, ano que havia ficado marcado por
uma deflação de 0,8%, a Santa Casa obteve um crescimento real de 1,66%.
Na componente de Proveitos e Ganhos, pode-se aferir que os proveitos
operacionais representam 92,79% do total, assumindo especial relevo as
rubricas de “subsídios à exploração” e "volume de negócios" (vendas e
prestações de serviços) no total da estrutura de Proveitos com um peso de
53% e aproximadamente 40%, respectivamente.
Apresenta-se a decomposição e respectiva evolução de 2009 para 2010 dos
Subsídios à Exploração, bem como do " Volume de Negócios"

A saliência da evolução positiva dos Subsídios à Exploração em 7,29% reside
fundamentalmente na proveniência do exterior, nomeadamente do Fundo
Social Europeu, no âmbito do financiamento dos projectos POPH com
122.076,99€ e PEI com 2.796,54€.
Importa referir igualmente que durante o exercício de 2010 e no âmbito do
Programa Escolhas deram início a três novos projectos, nomeadamente
Escolhas 4G-Vive I, II, III, Escolhas 4G-Vive IV e Escolhas 4G-V Cool,
reflectindo uma variação positiva em termos absolutos de 81.335,98€.
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Por outro lado, e no referente aos provenientes da Segurança Social, além dos
contabilizados para as Respostas Sociais, são aqui também contabilizados os
referentes aos projectos RSI e Plano DOM.
Verifica-se uma evolução percentual positiva nas Respostas Sociais em 0,51%
(+17.495,71€), no RSI de +5,34% (+15.097,17€) e uma variação negativa de 9,64% (-4.138,33€) no Plano DOM. Os Subsídios da Segurança Social
representam 84,54% no total dos Subsídios à Exploração.
A evolução do Volume de Negócios é sintetizada no quadro seguinte:

Em seguida, procedemos ao desdobramento da evolução do Volume de
Negócios por conta de razão:
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As matrículas e mensalidades de utentes registaram uma variação positiva
de 3,93%, cujo impacto em valor absoluto de 2009 para 2010 é de 73.502,19€ e
com um peso relativo no volume de negócios de 59,21%.
A área dos Idosos na SCMA, registou uma variação positiva de 5,69%
correspondente a +80.814,59€, destacando-se os Lares de Idosos com variação
positiva de 6,15% correspondente a +67.522,94€ e Centros de Dia com +15%
equivalente a +16.785,31€. Por outro lado, o Apoio Domiciliário sofreu um
decréscimo de 1,75% em valor de -3.657,66€.
A área de Infância e Juventude decresceu 1,55 pontos percentuais,
equivalente a -6.951,90€, contribuindo para tal as respostas de Jardim-deInfância (-8.697,84€) e Creche Familiar (-3.876,52€). As creches tradicionais
registaram uma variação positiva de 6,36% equivalente ao montante de +
6.703,59€.

A comparticipação de utentes registou um decréscimo de 6,33% e a explicação
reside essencialmente ao nível das rubricas de medicamentos, colónias
fechadas e descartáveis.

As consultas de fisiatria totalizaram o montante de 9.858,36€ traduzindo-se
numa variação positiva de 22,93%.
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Nesta rubrica, destacam-se os tratamentos de fisioterapia com uma evolução
positiva de 7,34%.

Parte integrante da rubrica " Outros Serviços" e que representam 28,95% do
Volume de Negócios, advém dos serviços prestados pelas Empresas de
Inserção.
Esta rubrica evidenciou uma evolução favorável de 2,23%, destacando-se o
especial contributo das Empresas de Inserção de Apoio Família/Limpeza e de
Transportes com +15.598,05€ e +8.770,86€, respectivamente.
A Oficina Domiciliária contribuiu com 8.166,50€ no seu 1.º ano de actividade.

Uma nova vertente, impulsionada na actividade do CRAT é referente ao
aluguer de ajudas técnicas, cuja dinamização se traduziu num impacto
positivo de 33,12% face a 2009.

As vendas de mercadorias do CRAT registaram um crescimento de 1,66% e
representam 4,06% do total do Volume de Negócios consolidado.
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As respostas sociais são responsáveis por 73,73% da totalidade dos proveitos
de exploração, seguindo-se as empresas de inserção com 13,56% e os projectos
com 9,71%.
Outras
Empresas
Actividades
Património
Inserção
2%
0%
13%

Saúde
1%

Projectos
10%

P.Operacionais por
área de intervenção

Respostas
Sociais
74%

Proveitos Financeiros
A crise global dos mercados influenciou o comportamento das instituições
financeiras, com reflexos nas taxas de juro e na procura de liquidez, de que
resultou um decréscimo global na execução dos proveitos financeiros na
globalidade da SCMA em 12,39% face ao exercício transacto, cuja execução foi
de 347.743,75€.
Este decréscimo é evidenciado na conta de Juros e Proveitos similares em
56,70% correspondente ao montante de 45.772,12€.
O Património é responsável por 89,08% na execução global dos proveitos
financeiros, evoluindo os rendimentos de imóveis de 267.020,26€ em 2009
para 269.699,03€.
Proveitos Extraordinários
Os proveitos extraordinários evoluíram negativamente de 2009 para 2010 na
ordem de 26,06% (-106.655,59€), totalizando estes no exercício em análise
300.983,92€.
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Esta redução de 2009 para 2010 é evidenciada na conta 796 " redução de
provisões", bem como na diminuição de donativos.
As respostas sociais representam 64,22% da execução dos proveitos
extraordinários consolidados.
Custos e Perdas
O total de custos e perdas consolidados da SCMA no exercício económico de
2010 totalizaram 8.357.706,68€, registando-se um crescimento de 4,78% face
ao exercício transacto.
Nos dois gráficos seguintes, ilustra-se a comparação dos Custos e Perdas por
natureza, de 2008 a 2010, bem como o respectivo peso na estrutura de custos
no exercício económico em análise.
2010

2009

2008

Custos e perdas extraordinários

Custos e perdas financeiros

Provisões

Amortizações

Outros custos e perdas operacionais

Custos com pessoal

Impostos

Fornecimentos e serviços externos

Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas
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2000000,0

3000000,0

4000000,0
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Provisões
30%

Custos e perdas financeiros
48%
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0%

A tabela seguinte sintetiza os custos por natureza em 2010, distribuídos por
área de intervenção:

As respostas sociais são responsáveis por 72,37% da totalidade dos custos de
exploração, seguindo-se as empresas de inserção com 12,94% e os projectos
com 9,22%.
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Outras Actividades
2%
Saúde
Património
2%
2%
Empresas Inserção
13%

Projectos
9%
Respostas Sociais
72%

Custos Operacionais por área de intervenção

Custos Operacionais
Tradicionalmente, as rubricas de “custos com pessoal” e “fornecimentos e
serviços externos” assumem grande relevância na estrutura de custos da
Instituição. No exercício económico de 2010, o peso relativo destas rubricas é
de 48% e 30%, respectivamente, verificando-se uma redução do peso relativo
dos custos com pessoal nesta estrutura, face ao período homólogo que se
situou nos 50%.
Apresentamos na tabela seguinte, em síntese, a evolução dos custos com
pessoal ocorrida entre o exercício de 2010 e comparativamente ao de 2009.
Evolução dos Custos com Pessoal
∆ 2010/2009
2010

2009

TOTAL

4.029.010,71

3.947.252,34

2,07

81.758,37

Remunerações

3.307.231,30

3.212.451,88

2,95

94.779,42

Formação Profissional

%

Valor

3.204,88

2.138,97

49,83

1.065,91

635.808,25

616.344,03

3,16

19.464,22

Seguro Ac.Trabalho

32.983,89

36.972,57

-10,79

-3.988,68

Outros Custos c Pessoal

49.782,39

79.344,89

-37,26

-29.562,50

Encargos S/ Remunerações

O custo do factor trabalho, na sua globalidade, regista um crescimento de
2,07% face a 2009, impacto este visível na rubrica de remunerações e
correspondentes encargos sociais, conforme se pode aferir nas tabelas que se
seguem:
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Apesar da não actualização salarial em 2010, no exercício procedeu-se à
equiparação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional,
actualização dos escalões por tempo de serviço, bem como a introdução na
Santa Casa das alterações produzidas pela adesão ao acordo colectivo de
trabalho da União das Misericórdias Portuguesas, nas categorias inseridas no
grupo de "Profissionais Qualificados"," Profissionais Indiferenciados" e
"Quadros Superiores e Médios", e, neste último caso, nas categorias de
Educadoras de Infância.
Na rubrica de "outros custos com pessoal", regista-se o decréscimo em 37,26%
pelo facto de em 2009 ter sido contabilizado o montante de 35.821,89€ em
indemnizações por despedimento.
É de realçar igualmente, o total de 323 trabalhadores em 31 de Dezembro de
2010 (310 em 2009), sendo 239 efectivos (240 em 2009) e 84 trabalhadores em
regime de contrato de trabalho a termo (70 em Dezembro de 2009).
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Apresentamos em seguida, a evolução e respectiva comparação dos
Fornecimentos e Serviços Externos.

Os fornecimentos e serviços externos (FSE) registaram um decréscimo de
2009 para 2010 na ordem de 0,15%, correspondente em valor absoluto ao
montante de -3.767,14€, resultante do efeito conjugado dos aumentos e
diminuições patentes na tabela anterior.
Aproximadamente 77% da globalidade dos FSE é proveniente das contas de
refeições (31,20%) com uma evolução de +0,38%, e honorários (26,13%) que
evoluiu em -2,31%. Cerca de 50% desta redução do montante gasto em
honorários é constatada na Creche Familiar 1 e 2, (no âmbito do quadro de
amas). Os custos energéticos e a água têm um peso conjunto de (9,25%),
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registando um crescimento global de 14,04% face a 2009. Os gastos em
“limpeza, higiene e conforto” representam (5,81%) dos FSE, e subiram 6,71%.
Por fim, a rubrica de “outros fornecimentos e serviços” tem um peso de
(4,62%) onde se englobam as "actividades desportivas, culturais e recreativas"
(43.537,60€), "utensílios para cozinhas e refeitórios" (6.507,71€), "transporte
de utentes" (288,80€), "matrículas e mensalidades" (1.117,96€), "funerais"
(18,941,85€) e "outros FSE" (46.445,57€).
Por outro lado, e dando enfoque à relação existente entre os custos com
pessoal e fornecimentos e serviços externos com os proveitos operacionais,
podemos verificar que estas “consomem” globalmente 84,24% (87,69% em
2009) destes proveitos, respectivamente 51,71% (53% em 2009) e 32,53% (34%
em 2009).
A conta de "outros custos operacionais" registou um crescimento de
177.891,76€ de 2009 para 426.173,38€ em 2010, conforme o desdobramento
que se segue:

Analisando-se a tabela anterior, destaca-se a variação ocorrida na rubrica
referente a estágios e medidas de contrato emprego inserção, que na
globalidade registou uma variação de +217.679,53€ que é explicada pelo
seguinte:
Até Setembro de 2009, a contabilização dos CEI (POCS carenciados) ocorria
na conta de custos com pessoal em virtude da legislação em vigor obrigar à
incidência de encargos sobre remunerações (Segurança Social). Após o mês de
Setembro do ano transacto, a contabilização passou a ser efectuada na conta
de outros custos e perdas operacionais;
Necessidades de reforço do quadro de pessoal nas respostas sociais,
nomeadamente no CIT com 7 admissões;
Necessidades de reforço no Serviço de Apoio Domiciliário por adesão ao
Acordo Colectivo de Trabalho da União das Misericórdias Portuguesas e em
complementaridade com o projecto da Oficina Domiciliária com 2 admissões;
Alargamento da Empresa de Inserção com a entrada de 5 novos elementos.
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Início em 2010 de novos projectos que provocaram a entrada de 16 novos
estagiários.
Por outro lado, procedeu-se à mudança de critério contabilístico no
reconhecimento proveito, isto é, no exercício de 2009 e em relação aos
projectos, o proveito era reconhecido quando era efectivamente recebido,
sendo que em 2010 este proveito passou a ser reconhecido quando ocorre o
respectivo custo.
Em relação à conta de benefícios processados, o aumento de +29.171,32€ é
ocasionado no âmbito da actividade de acção social, cuja explicação reside na
distribuição de alimentos, desenvolvida pelo projecto RSI e pela resposta
social PIA II, no entanto o respectivo proveito ocorreu no exercício de 2009.
Relativamente às demais contas, os impostos registaram um decréscimo de
42,28% de 2009 para 2010, as "amortizações e provisões" registaram um
acréscimo de 274.636,68€ para 310.226,69€ e o custo das mercadorias
vendidas e matérias consumidas evoluíram na ordem dos 1,82%, rubrica esta
com uma representatividade de 11% na componente de custos.
Custos Financeiros
Os custos financeiros, no presente exercício em análise ascenderam a
61.563,73€, registando um decréscimo de 4,70% face a 2009.
A explicação para esta diminuição é proveniente da conta de "juros
suportados" que em 2009 registaram 3.624,24€ e em 2010 apresenta saldo
nulo, bem como a diminuição do valor de serviços bancários que evoluiu de
6.233,85€ em 2009 para 5.083,09 € em 2010.
Custos Extraordinários
Os custos e perdas extraordinários registaram um crescimento de 14,41%
correspondente a 9.723,93€. Esse agravamento resulta do efeito conjugado
das rubricas evidenciadas na tabela seguinte:

Aumento do volume de acções de formação financiadas pelo Fundo Social
Europeu no âmbito do projecto POPH Inclusão 2 (+60.439,09€). Diminuição
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de volume de dívidas incobráveis (-36.738,96€) e correcções relativas a
exercícios anteriores (-13.000,42€).
Estrutura Patrimonial da SCMA
A composição do Activo Líquido da Santa Casa da Misericórdia de Almada, a
31 de Dezembro de 2010, bem como a sua evolução no último triénio
encontram-se espelhados na seguinte tabela:

Merece especial destaque na análise da evolução registada entre 2008 e 2010:
Crescimento do activo líquido, que em 2010 atinge 8.219.577,23€ face aos
6.996.149,15€ registados em 2008, e 7.630.199,25€ em 2009, o que
corresponde a crescimentos de 17,49% (+1.223.428,08€) e 7,72%
(+589.377,98€) respectivamente, resultantes do investimento efectuado em
novas respostas sociais e futura Unidade de Cuidados Continuados
Integrados, bem como investimentos de requalificação do imobilizado
existente.
Em 2009, 68,19% do Activo era composto pelo Imobilizado e no exercício
2010 aumenta o respectivo peso para 70,07%, do qual se salienta o peso
58,34% (55,85% em 2009) das imobilizações corpóreas líquidas no total
Activo, continuando esta rubrica a ser bastante expressiva quanto
património da Santa Casa.

de
de
do
ao

O Activo Corrente com 2.265.080,39€ (2.163.435,42€ em 2009) representa
27,56% (28,35% em 2009) do total do Activo, verificando-se um crescimento de
4,70% relativamente ao exercício de 2009, assumindo realce o crescimento de
dívidas de terceiros em +345.942,16€, dos quais 124.471,56€ são enquadrados
no âmbito do Decreto-Lei 20/90, de 13 de Janeiro, que prevê a restituição de
IVA às Instituições e 167.790€ ao abrigo do Programa PARES. Ao invés,
verificou-se o decréscimo das disponibilidades em 10,85% (-205.257,02€) e
existências em 43,45% (-39.040,17€).
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O Passivo corrente evoluiu negativamente de 639.990,10€ para 880.637,76€,
correspondente a uma variação de 37,60% (+240.647,66€), traduzido
essencialmente no aumento da dívida a fornecedores correntes de 374.744,19€
para 608.658,69€ (+62,42% =+ 233.914,50€). Ao nível de Longo Prazo, foi
registado na rubrica de dívidas a instituições de crédito o montante de
600.000€ tendo em vista o financiamento dos novos projectos em curso
(Casinha, Arco-Íris, Unidade de Cuidados Continuados).
A conta do fundo social manteve-se estável, e apesar dos resultados líquidos
terem sido positivos ao longo dos exercícios económicos analisados, registouse a diminuição de 1,42% na situação líquida e que deriva do facto da
diminuição das reservas em 100.000 € referente à “testamenteira” da herança
do senhor Francisco Alves.
Em suma, apresenta-se graficamente a estrutura comparativa do balanço da
SCMA.
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Indicadores Económico - Financeiros
Análise da Liquidez
Neste ponto irá proceder-se à análise da liquidez geral, imediata e reduzida
tendo em vista averiguar a situação da Santa Casa da Misericórdia de
Almada para satisfazer compromissos no curto prazo.

A liquidez geral expressa a solvabilidade no curto prazo, isto é, a cobertura do
passivo corrente pelo activo corrente.
Este indicador deve ser superior, ou pelo menos igual a 1, para existir
equilíbrio financeiro mínimo.
Em 2010, o indicador de liquidez geral situa-se em 2,57, constatando-se a
existência de equilíbrio financeiro na Santa Casa da Misericórdia de Almada,
o que se traduz no facto de que o activo corrente ser mais que suficiente para
satisfazer o passivo de curto prazo. Salienta-se que de 2009 para 2010 este
indicador sofreu um decréscimo de 23,91% devido ao aumento do passivo
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corrente, explicado essencialmente na rubrica de dívidas a fornecedores.
(374.744,19€ em 2009 e 608.658,69€ em 2010)
É de notar, que no caso em análise este indicador, apesar do decréscimo
evidenciado está num intervalo acima dos valores considerados normais (que
deverão estar enquadrados num intervalo entre 1,5 e 2).
O índice de liquidez imediata, que expressa igualmente a solvabilidade no
curto prazo, mas neste caso a cobertura do activo corrente pelo passivo
corrente líquido das existências e das dívidas de terceiros, evoluiu de 2009
com o valor de 2,95 para1,91 em 2010 e corrobora com a observação verificada
no índice de liquidez geral, mostrando que, caso a Santa Casa da Misericórdia
de Almada venha a depender unicamente dos recursos disponíveis em caixa e
bancos, consegue saldar as suas dívidas.
Quanto à liquidez reduzida com o valor de 2,51 e que também expressa a
cobertura do passivo corrente da Santa Casa pelo seu activo corrente, mas
neste caso líquido das existências.

Indicadores de liquidez
Liquidez Geral

Liquidez Imediata

Liquidez Reduzida
3,750

3,380
2,950
2,570

3,320
3,650

3,240

2,510
1,910

2010

2009

2008

Indicadores de Estrutura ou Endividamento
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Quanto à estrutura financeira da Santa Casa da Misericórdia de Almada e
analisando o indicador de autonomia financeira, que indica o grau de
cobertura do activo líquido pela situação líquida e que significa que um valor
elevado e próximo de 100% significa uma elevada independência financeira e
mais fácil se tornará o recurso a eventuais créditos. Por outro lado, um valor
baixo deste indicador (inferior a 30%) evidencia uma forte dependência
financeira perante os credores, o que tenderá a dificultar o acesso a novos
créditos.
No caso concreto, a Santa Casa da Misericórdia de Almada evidencia que é
financeiramente independente como se constata na evolução deste indicador
desde 2008 até 2010, apesar da variação negativa ocorrida em 8,49% de 2009
para 2010.
Complementar ao indicador de autonomia financeira, poderemos analisar a
cobertura do Activo Líquido pelo passivo, isto é, o endividamento,
considerando-se a existência de falência técnica se este indicador for superior
a 100%.
Este indicador no caso concreto da Santa Casa da Misericórdia de Almada no
exercício económico de 2010 é de 48,61%.

Indicadores de estrutura
Autonomia Financeira

058%

056%

051%
049%

2010

Endividamento

044%

2009

042%

2008

Indicadores de Rentabilidade

Página 148 de 154

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Actividades e Contas de 2010

Analisando os vários indicadores de rentabilidade, pode-se verificar:
A Rentabilidade das Vendas e Prestações de Serviços sofreu um decréscimo
em 2010 de 3,02%, face ao exercício de 2009;

Rentabilidade V.Negócios
-132%
-134%

2010

2009

2008

-136%
-138%
-140%
-142%
-144%
-146%
-148%
-150%
-152%

A rentabilidade financeira sofreu uma variação negativa de 2009 para 2010
(4,06% para 0,93%);

Rentabilidade Financeira
006%
005%
004%
003%
002%
001%
000%
2010

2009

2008

A rentabilidade do Activo Líquido, à semelhança da rentabilidade financeira
também evoluiu negativamente de 2009 para 2010 de 2,28% para 0,48%.
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Rentabilidade Activo Líquido
004%
003%
003%
002%
002%
001%
001%
000%
2010

2009

2008

Execução orçamental
A execução do Orçamento de exploração da Santa Casa no exercício de 2010,
revela em síntese o seguinte:

A avaliação da diferença entre a despesa orçamentada e realizada, medida
através das actividades da SCMA, revela um grau de execução de 102,51%,
excedendo o previsto em 204.486,90€.
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É de salientar o desvio em custos com pessoal de -2,53% face ao orçamento e
que é explicado pelo facto de não se ter procedido a actualização salarial em
2010, prevista de 1,3%, bem como à explicação anteriormente prestada no
capítulo referente a "custos operacionais" nomeadamente à evolução da conta
"outros custos e perdas operacionais", e "custos com pessoal" elaborando-se a
previsão para o quadro de pessoal preenchido na sua totalidade.

Orçamento vs Execução (custos)
Custos e Perdas Extraordinários
Execução 2010

Custos e Perdas Financeiros

Orçamento
2010

Outros Custos e Perdas Operacionais
Impostos
Provisoes
Amortizaçoes do Exercicio
Custos com Pessoal
Fornecimentos e Serviços Externos
Custo mercadorias vendidas e mat.consumidas
,0

1000000,02000000,03000000,04000000,0
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A avaliação da diferença entre a receita orçamentada e realizada revela um
grau de execução de 102,82%, excedendo a previsão em 230.195,88€.

Orçamento vs Execução (proveitos)
Proveitos e Ganhos Extaordinários
Proveitos e Ganhos Financeiros

Execução 2010
Orçamento 2010

Outros Proveitos Operacionais
Subsidios Exploração
Proveitos Suplementares
Vendas e Prestações de Serviços
,0

1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0
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6 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Nos termos do que vem a ser seguido, a Mesa Administrativa apresenta à
Assembleia Geral a proposta de transferir o resultado do exercício no valor de
39.145,41 €, para a conta 59 - Resultados Transitados.
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7 – CONCLUSÃO
1555 / 2010
A Santa Casa da Misericórdia de Almada comemorou 455 anos de existência.
Os tempos não se mostram fáceis para a gestão de uma organização de
solidariedade social com uma administração de topo baseada no voluntariado
como é a Santa Casa da Misericórdia de Almada.
As dificuldades que o País atravessa exigem de todos o empenhamento na
promoção da garantia de que os mais necessitados da sociedade podem
continuar a contar com instituições que lhes assegurem os mais básicos
direitos cívicos, em representação, ou em substituição do Estado.
Apesar das incompreensões com que por vezes nos deparamos, não devemos
esmorecer no nosso impulso de servir uma instituição centenária, de forma
pessoalmente desinteressada. As dificuldades e exigências do tempo que
atravessamos só nos devem trazer motivação para as superarmos, deixando
aos vindouros mais e melhor do que encontramos.
Neste mandato, estabeleceu-se como objectivo o incremento do voluntariado
na Instituição. O trabalho feito em 2010 é um bom sinal. O aumento do
número de voluntários e do número de horas prestadas pelos voluntários traznos esperanças de um reforço para 2011, que é o Ano Europeu do
Voluntariado. É, por isso, devido um reconhecimento aos voluntários da
Santa Casa da Misericórdia de Almada pelo trabalho que desempenham e
dedicação que manifestam, contribuindo de forma decisiva para uma
humanização dos serviços prestados.
Este ano demos início a projectos e obras de relevante importância, que se
traduziram num assinalável esforço de investimento. Os números falam por
si, mas os indicadores são apenas a parte mais visível de uma actividade
silenciosa.
Somos estimulados pelos nossos valores de serviço ao próximo, onde a
Qualidade é um conceito sempre presente. Mais do que uma meta a atingir, é
um percurso de contínuo esforço no dia-a-dia, uma busca continuada e
determinada na procura da excelência. Só com o empenho e profissionalismo
de todos os trabalhadores da Instituição, se conseguiu manter um alto nível
de qualidade na prestação do serviço aos utentes, sendo-lhes devido, por isso,
uma palavra de reconhecimento.
Almada, 29 de Março de 2011
A MESA ADMINISTRATIVA
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