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1. INTRODUÇÃO
O ano de 2009 foi um ano de fim de mandato da Mesa Administrativa, em
que, no seu final, se realizaram as eleições que decorreram sob o signo da
continuidade, muito embora tivesse havido algumas alterações, não só de
Provedor, como também nos membros da Mesa Administrativa.
A nova Mesa Administrativa congratula-se com o trabalho desenvolvido no
mandato anterior, sendo de assinalar como mais significativo o seguinte:
- As dificuldades que o país atravessa não deixaram de afectar a
Santa Casa da Misericórdia de Almada. No ano de 2009, as contas são
resultado das dificuldades que as instituições de solidariedade já vêm
atravessando há algum tempo, que resultam essencialmente de as
contribuições públicas terem tendência a diminuir, não havendo condições
de contrapor a isso mais recursos das comparticipações dos utentes.
Na verdade, no que diz respeito aos utentes, aumentam os carenciados e
aumentam as carências. Contudo, a progressiva mas consistente
consciencialização de todos os responsáveis dos centros de custo para a
importância da sustentabilidade institucional e as melhorias do trabalho da
área financeira, permitem-nos ter a noção precisa dos problemas que
atravessamos, o que é essencial para os não deixarmos agravar e para os
superarmos.
- Dentro de uma perspectiva de melhoria contínua da prestação de
serviços aos utentes, a Santa Casa da Misericórdia de Almada iniciou, no
mandato anterior, um processo de certificação da qualidade pelas normas
ISO 9001-2008 e pelo Manual de Avaliação da Qualidade das Respostas
Sociais do ISS.IP
Este processo é um trabalho de empenhamento de toda a organização, dele
resultando um salto qualitativo não só em todos os aspectos organizativos
como também na qualidade de prestação ao utente.
Os objectivos do processo foram plenamente conseguidos, tendo-se realizado
em Dezembro a auditoria que nos permite vir a obter a certificação de
qualidade, que será uma das primeiras obtida por uma Santa Casa da
Misericórdia.
- Apesar dos tempos difíceis, a Santa Casa da Misericórdia de Almada
assegurou condições financeiras para fazer investimentos em equipamentos
para novos serviços, aproveitando financiamentos públicos para aumento da
oferta de creche, jardim-de-infância e centro de dia. Prova disso são os
equipamentos Arco-Íris e A Casinha, o primeiro já com obra iniciada.
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O mesmo se diga da aprovação de projecto de financiamento para a
recuperação da capela, integrado num programa promovido pela Câmara
Municipal, que, sendo um trabalho do ponto de vista técnico muito delicado,
há que assegurar que os passos a dar garantem a qualidade de recuperação
de um património que nos orgulha, e que devemos tratar de forma a
assegurar todo o seu valor histórico e artístico.
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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 no âmbito da sua actividade
social, abrangeu em 2009 em actividades regulares em média 5394
indivíduos, representando este número 3,35% da população do concelho,
continuando a verificar-se um aumento gradual da cobertura referente aos
dois últimos anos.
Evolução da cobertura entre 2007 e 2009

Esta evolução deve-se ao aumento do número de famílias acompanhadas ao
nível do Atendimento/Acompanhamento em Acção Social e na Medida RSI,
porquanto nas respostas típicas com acordo de cooperação com a Segurança
Social se manteve a capacidade contratualizada.
Se em média o número de indivíduos abrangidos foi de 5394, em termos
acumulados (utentes que saíram ou deixaram de ser acompanhados e foram
substituídos) no conjunto das respostas sociais da SCMA, este número sobe
para os 6010 indivíduos (+ 616 indivíduos).
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No respeitante ao peso da taxa de cobertura por área de intervenção,
continua-se a verificar que a área da Família e Comunidade é a de maior
peso, embora continue a ser a menos conhecida em termos da actividade
social da Santa Casa da Misericórdia.
Distribuição de utentes por áreas de Intervenção

Se contabilizarmos o número de utentes/clientes abrangidos pela Santa
Casa da Misericórdia de Almada nas diferentes faixas etárias face à
população residente no concelho e com base nos censos de 2001 verificamos:
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Infância – Se atendermos à faixa etária dos 0/12 anos, os utentes/clientes
abrangidos pela Santa Casa da Misericórdia de Almada face à população do
concelho nesta faixa etária, representou 4,20%, tendo sido contabilizadas as
crianças abrangidas pelas respostas sociais com acordo de cooperação com a
Segurança Social, as do projecto SMILE desenvolvido no Centro
Comunitário PIA II e as que beneficiaram das Actividades de
Enriquecimento Curricular – AEC e da Componente de Apoio à Família –
CAF, projectos desenvolvidos no âmbito de uma parceria com o
Agrupamento Vertical de Escolas da Trafaria – AVET. Esta parceria
permite o prolongamento da cobertura diária das crianças (15h30/17h30) e a
conciliação da vida familiar aos pais e ou tutores legais.
Juventude – Na faixa etária dos 13/18 anos, a população abrangida pela
Santa Casa da Misericórdia de Almada, face à população do concelho nesta
faixa etária representou 3,77%, tendo sido contabilizados os jovens
abrangidos pelo Espaço Jovem/projecto “Geração Cool”, os do Lar de
Crianças e Jovens nesta faixa etária e os dos projectos “ Maié” e “Roda”
desenvolvidos no Centro Comunitário PIA II.
Idosos – Na faixa etária com 65 e mais anos, a população abrangida pela
Santa Casa da Misericórdia de Almada, face à população do concelho nesta
faixa etária representou 2,79%, tendo-se contabilizado os utentes das
respostas com acordo de cooperação com a Segurança Social, os da Empresa
de Inserção de Apoio a Idosos/Famílias, o Centro de Recursos de Ajudas
Técnicas, contabilizando-se neste serviço apenas os que beneficiaram de
ajudas técnicas com alguma regularidade. Não foram contabilizados os
clientes que beneficiaram da venda de descartáveis e produtos e os idosos
que foram atendidos no âmbito dos postos de recepção da Santa Casa da
Misericórdia de Almada para requerimento do Complemento Solidário de
Idosos – CSI.
Famílias - Face ao universo de famílias residentes no concelho, as
abrangidas pela Santa Casa da Misericórdia de Almada, representam 4,67%
(2395 famílias), tendo-se contabilizado apenas as que beneficiaram de
serviços regulares, dispondo de serviços ao nível da cobertura de crianças,
jovens ou idosos e ou dispunham de acompanhamento ao nível da Acção
Social e ou da Medida RSI.
No respeitante às famílias acompanhadas pela Santa Casa da Misericórdia
de Almada, convém referir que do universo das apoiadas, 16,40% (393)
tinham rendimentos precários, ou seja a capitação que apresentavam era
inferior ao valor da pensão social.
Igualmente se refere que 9,31% (223) eram famílias multiproblemáticas, ou
seja, verificava-se a presença simultânea de dois ou mais membros com
comportamentos problemáticos estáveis no tempo e suficientemente graves
para requererem intervenção externa.
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Quanto a situações de risco/perigo, 8,47% (203) das famílias acompanhadas
tinham crianças e ou jovens sinalizados dos quais 108 na CPCJ e 95 na
EMAT.
Dos números apresentados, reforça-se a convicção de que o caminho é
continuar a apostar no diagnóstico precoce das situações, no reforço do
acompanhamento e formação das famílias, no desenvolvimento de projectos
para crianças e jovens que trabalhem a prevenção dos comportamentos de
risco e na monitorização dos resultados obtidos.

Crianças por tipo de resposta ao nível de freguesia/concelho

Destaca-se a cobertura na Trafaria e Caparica, representando
respectivamente 40,81% e 5,07% das crianças residentes nestas freguesias.
Na freguesia da Trafaria, a taxa de cobertura é tão representativa devido ao
facto de ser uma freguesia pouco populosa e por a Santa Casa da
Misericórdia de Almada através da parceria com o Agrupamento Vertical de
Escolas da Trafaria, abranger em prolongamento de horário (AEC) grande
parte das crianças do 1º ciclo. Não se contabilizaram, contudo, as crianças
abrangidas pela Componente de Apoio à Família (CAF), o que seguramente
aumentaria a percentagem, por não se dispor de dados rigorosos quanto à
sua área de residência.
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A existência nestas duas freguesias, de zonas (1º e 2º Torrão e Bairro Social
na Trafaria e Plano Integrado de Almada na Caparica), com forte
concentração de problemas económicos, sociais e territoriais cuja população
apresenta várias vulnerabilidades que impedem a sua inserção em mercado
de trabalho, o exercício da sua cidadania no acesso aos recursos, o exercício
das suas funções parentais entre outras, determina a sua priorização na
intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Almada há vários anos,
dispondo-se de equipamentos/serviços para cobertura de crianças, jovens e
idosos e equipas multidisciplinares para o acompanhamento de
indivíduos/famílias com vista à sua capacitação e inserção social,
contribuindo-se igualmente para o desenvolvimento social local através do
apoio à criação de micro empresas, no apoio a organização de grupos
culturais, entre outros.
Idosos e dependentes por tipo de resposta ao nível de freguesia/concelho

Destaca-se a cobertura das freguesias de Caparica, Almada e Trafaria
representando uma taxa de cobertura da Santa Casa da Misericórdia de
Almada face aos idosos residentes nestas freguesias de 9,79%, 3,79%, e
10,86% respectivamente, justificando-se na Caparica e na Trafaria pelos
factos anteriormente referidos e em Almada por a Instituição dispor de um
equipamento com respostas integradas para a população idosa, situado na
zona velha da cidade, onde a percentagem de idosos é muito elevada.
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Taxa de cobertura concelhia por resposta social face à rede privada,
solidária e pública
Cobertura no
concelho

Cobertura da
SCMA

336 crianças

57,14%

1126 crianças

8,33%

2768 crianças

5,31%

Lar de Crianças e
Jovens

45
crianças/jovens

100%

Centro de Convívio

260 idosos

15,38%

817 idosos

17,38%

Resposta Social
Creche Familiar
Creche
Pré-Escolar

Centro de Dia
Serviço Ajuda
Domiciliária

918 idosos

24,50%

Lar de Idosos

689 idosos

24,52%

Protocolo RSI

2085 famílias

22,39%

Observações

Os dados incluem o
Apoio Domiciliário
Integrado

Nota: Dados recolhidos na Carta Social e fornecidos pela Câmara Municipal de

Almada (Pré-Escolar)e SAS de Almada (Protocolo RSI)
No respeitante à taxa de cobertura concelhia por resposta social/serviço,
destaca-se o Lar de Crianças e Jovens (único no concelho) o Serviço de
Creche Familiar, o Lar de Idosos e o Serviço de Ajuda Domiciliária, sendo
também significativa a cobertura ao nível das famílias beneficiárias do RSI.
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Ainda no relativo a dados globais e para uma maior percepção das
necessidades refere-se o seguinte:
Lista de Espera
Resposta Social/Serviço

Nº de Inscrições

Creche Familiar

97

Creche

73
__

Observações

Não existe lista de espera

Pré-Escolar
__
__

As admissões são geridas pelo
Centro Distrital da Segurança
Social de Setúbal
Não existe lista de espera

__

Não existe lista de espera

SAD

50

28 pedidos para serviço diurno,
19 para o nocturno e 3 para a
ADI

Lar de Idosos

375

Lar de Crianças Jovens
Centro Convívio
Centro de Dia

CRAT

3

Empresa de Inserção

23

Nº de pedidos
técnicas

para

ajudas

Estes dados permitem confirmar a necessidade do reforço da cobertura em
Creche, Lar de Idosos e Apoio Domiciliário e reequacionar em termos
futuros as respostas Centro de Convívio, Centro de Dia e Pré-Escolar.
Ao nível da Creche perspectiva-se a curto prazo a conclusão da construção
de dois equipamentos por via de duas candidaturas ao PARES – Programa
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, com aumento da
capacidade da Santa Casa da Misericórdia de Almada em mais 132 vagas.
No respeitante ao Lar de Idosos não se perspectiva nenhum alargamento
porquanto as candidaturas apresentadas ao nível do mesmo programa não
foram aprovadas.
Todavia, não devemos deixar de referenciar a necessidade de equacionar o
problema das instalações do Lar Granja Luís Rodrigues, as quais têm
manifestas carências que só podem ser superadas por substituição.
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No respeitante às respostas Centro de Convívio e Centro de Dia, poderemos
admitir a sua reestruturação face às necessidades que a população idosa
apresenta, nomeadamente ao nível das dependências funcionais e cognitivas
que requerem o aumento da cobertura diária e de serviços especializados. A
possibilidade de criação de um Centro de Dia para Idosos com Demências
poderá eventualmente vir a colocar-se em breve.
Consideramos que seria extremamente importante fazer uma reflexão
alargada, em termos concelhios, sobre esta problemática, envolvendo a Rede
Social nesta discussão e o próprio Centro Distrital de Segurança Social de
Setúbal, dados os encargos inerentes às obras de adaptação e funcionamento
desta resposta.
Relativamente ao Pré-Escolar, a situação actual na freguesia da Trafaria e
da Caparica perspectiva a necessidade de reconversão gradual desta
resposta para Creche.
Já nas freguesias onde a taxa de cobertura está aquém da desejada, caso da
Sobreda, poderá ser necessário ainda investir, sempre numa perspectiva de
complementaridade à resposta existente ao nível da rede pública.
Nas situações em que se justifique, a Santa Casa da Misericórdia de Almada
poderá assumir-se como entidade promotora da CAF – Componente de Apoio
à Família, pelas mais-valias daí resultantes para as famílias e para as
crianças, tal como já acontece na Trafaria
Distribuição de voluntários por equipamento/serviço
Equipamento/Serviço
CIT
LGLR
SAD
LCJ
CSL
C.C. PIA II

Nº de voluntários
existentes

Necessidades
Identificadas

5

1

11

3

6

_

5

7

23

5

__

2

Página 12 de 141

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009
Voluntariado - Em 2009, a Santa Casa da Misericórdia de Almada contou
com a colaboração de 50 voluntários, distribuídos por quatro equipamentos e
um serviço, verificando-se um aumento de 23 voluntários (46%) face a 2008
encontrando-se as Direcções Técnicas dos equipamentos/serviços cada vez
mais receptivas a este recurso, pese embora seja uma área na Instituição
que carece de uma maior organização e investimento ao nível da captação de
novos voluntários, na sua formação e diversificação das áreas,
nomeadamente no apoio às famílias.
2.1.2 – Por Respostas/Áreas Específicas
Infância /Juventude
Ao nível da Infância, verificou-se de uma forma geral o agravamento da
situação económica das famílias, traduzida nos inúmeros pedidos de redução
da comparticipação familiar, por via do desemprego de um dos progenitores,
apresentando 66 (16,5%) famílias nas respostas sociais creche familiar,
creche e jardim de infância, capitações abaixo da pensão social, encontrandose no limiar da pobreza.
Se a estas 66 famílias acrescentarmos as do lar de crianças e jovens este
número sobe para as 91 famílias, porquanto todas as famílias dos residentes
do lar de crianças e jovens apresentavam capitações abaixo da pensão social.
No respeitante às situações de risco/perigo de crianças integradas na creche
familiar, creche e jardim de infância, o número das situações sinalizadas na
Comissão de Protecção de Crianças e Equipa Multidisciplinar de Apoio aos
Tribunais foi de 15 - 3,46% do universo das crianças integradas nestas
respostas sociais, mas, se a estes números acrescentarmos as situações de
risco/perigo do lar de crianças e jovens este número sobe às 70 (14,64%).
Não obstante as situações de risco/perigo, houve sinalizações de e para
outras entidades que denotam vulnerabilidades por parte das crianças,
existindo 17 situações acompanhadas ao nível do Hospital Garcia de Orta
(consultas de desenvolvimento, terapia da fala, pedopsiquiatria) e 8 crianças
com Necessidades Educativas Especiais (NEE), acompanhadas pelo Projecto
de Intervenção Precoce de Almada (PIPA).
A estes números acrescem ainda mais 97 crianças sinalizadas por outras
entidades, nomeadamente centros de saúde, instituições e ou serviços que
fazem o acompanhamento de famílias ao nível da Acção Social e ou RSI.
No respeitante a outras tipologias de problemas, identificaram-se 26
crianças/jovens (incluem-se os residentes do lar de crianças e jovens) com
alterações de comportamento.
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Face aos números expostos, deu-se continuidade à intervenção já
desenvolvida em 2008 no respeitante ao despiste precoce das situações e no
seu respectivo acompanhamento.
Destacam-se a este nível os projectos: “Crescer é uma Aventura” da Creche
Familiar que permitiu identificar os desfasamentos no desenvolvimento das
crianças e intervir precocemente; o projecto “Centro de Recursos” do Centro
Infantil da Trafaria que contou com uma equipa multidisciplinar no
acompanhamento individualizado de 33 crianças, verificando-se o
arquivamento de 14 situações ao nível da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens.(CCPJ) Deu-se ainda início à elaboração do Plano de
Desenvolvimento Individual – PDI nas respostas de infância do Centro
Infantil da Trafaria e do Centro Comunitário PIA I, permitindo de forma
abrangente identificar as crianças com necessidade de um acompanhamento
mais especializado quer através dos recursos da SCMA quer através de
outros da comunidade.
Ressalta-se a este nível os contributos da clínica Sofisant no
acompanhamento de situações ao nível da psicologia e da terapia da fala.
No respeitante à formação dos progenitores, o Centro Comunitário PIA I deu
continuidade ao projecto “Escola de Pais” que este ano direccionou as sessões
(5) para a prevenção da obesidade e promoção de hábitos alimentares
saudáveis, abrangendo regularmente 14 pais e 13 colaboradores. Dos 12 pais
priorizados inicialmente para a formação, apenas 6 frequentaram com
alguma regularidade.
Quanto à formação dos colaboradores na área da infância, a Creche Familiar
teve, 20 Amas numa formação externa para activos, no total de 175 horas,
realizada pelo Centro de Formação Profissional do Seixal e pela Tecnoforma,
existindo neste momento apenas 4 Amas, das 48 ao serviço que só têm a
formação inicial exigida por lei, correspondente a duas semanas de formação
em exercício.
Ao nível da sensibilização/educação ambiental, o Centro Infantil da Trafaria
continuou a desenvolver o projecto “Eco Escola” ao nível de quatro
temáticas, projecto que envolveu crianças, colaboradores, famílias e
comunidade envolvente (1º e 2º Torrão), tendo recebido da Associação
Bandeira Azul Europeia (ABAE ), pelo 3º ano consecutivo, o Eco – Galardão,
obtendo no certificado de qualidade do programa desenvolvido a
classificação de 8,30 numa escala de 1 a 10 e 85% ao nível do desempenho
quando da auditoria da qualidade Eco-Escolas 2008/2009.
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Face à avaliação da satisfação das famílias no ano anterior, em 2009, as
respostas sociais de infância do Centro Comunitário PIA I funcionaram 12
horas diárias, possibilitando às famílias uma maior conciliação da vida
familiar, diminuindo as situações de menores a ficar a cargo de outros
menores, contribuindo assim para minimizar as situações de risco,
recebendo do Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal um subsídio
mensal para compensar os custos com o alargamento da cobertura diária.
Atendendo ao número de famílias que vinham apresentando um
agravamento da sua situação económica, a Creche Familiar desenvolveu o
projecto “Teias Familiares” que permitiu que 66 famílias carenciadas fossem
apoiadas com vestuário e brinquedos doados pelas famílias com maiores
rendimentos, tendo o projecto igualmente desenvolvido um momento de
convívio que abrangeu no total 24 famílias das crianças que transitaram
para o jardim de infância (Festa dos Finalistas).
Em termos globais, as respostas ao nível da infância (Creche Familiar,
Creche e Jardim Infância) funcionaram dentro do planeamento previsto,
tendo-se realizado, como é usual, várias actividades complementares
(natação, ginástica, saídas) que contribuíram para o desenvolvimento
integral das crianças acompanhadas.
Ainda no respeitante às respostas sociais na área da infância, salienta-se
que a creche do Centro Infantil da Trafaria no âmbito da implementação do
Sistema de Gestão da Qualidade foi objecto em Dezembro da auditoria de 2ª
fase de concessão para obtenção da certificação da qualidade no âmbito da
ISO 9001-2008 e pelo Manual de Avaliação da Qualidade das Respostas
Sociais do ISS.IP.
No respeitante ao Lar de Crianças e Jovens, 2009 consolidou-se a
reorientação da intervenção preconizada no plano Desafios, Oportunidades,
Mudanças, (DOM) centrada na definição e viabilização dos projectos de vida
dos residentes, potenciando um maior número de desinstitucionalizações
face aos anos anteriores (13 em vez dos 4 previstos), ultrapassando
largamente a meta definida no Plano Nacional de Acção para a Inclusão
(PNAI) (25% de desinstitucionalizações nos Lares de Crianças e Jovens, no
triénio compreendido entre 2008 e 2010).
Das 13 desinstitucionalizações verificadas, 12 foram reintegrações
familiares e 1 autonomia de vida, o que atesta o trabalho realizado junto das
famílias dos residentes sendo30 (92,5%) as famílias acompanhadas.
Num universo de 57 residentes ao longo de 2009, 45 (78,15%) tiveram
projecto de vida definido e ou concretizado, sendo que os restantes 12
estavam em estudo por se tratar de admissões recentes.
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Como resultados ainda se apontam:
 Reforço dos canais de comunicação/articulação com o Tribunal de
Famílias e Menores (TFM), principalmente com o da Comarca de
Almada, através de uma relação privilegiada com a Sr.ª Procuradora
do Ministério Público, permitindo uma maior celeridade em processos
cuja instrução e ou despachos se revelavam morosos.
 Incremento das relações lar-escola-lar permitindo um maior
acompanhamento educativo dos residentes, evidenciada pelos
resultados escolares no ano lectivo 2008/2009 (dos 38 residentes que
frequentaram um estabelecimento de ensino, 34 transitaram, o que
equivale a 89,5%).
 Reorganização dos horários da equipa técnica, permitindo a
permanência de um técnico e em algumas vezes de dois durante os
fins-de-semana, situação extensiva à animadora, permitindo
desenvolver actividades de ocupação/animação, proporcionando aos
técnicos, como elementos de referência, uma maior proximidade com
os residentes, os familiares destes e das ajudantes de lar.
 Melhoria do acompanhamento no respeitante às relações e dinâmicas
existentes entre os residentes e suas famílias quer pelo aumento das
visitas domiciliárias pela equipa técnica (média de 4 por família) dos
que visitaram o domicílio familiar, quer no reforço da supervisão dos
que foram visitados no lar por inibição dos tribunais de se deslocarem
ao domicílio (25 residentes que correspondem a 9 agregados
familiares).
Quanto ao projecto “Famílias Amigas”, ficou aquém do planeado (33% de
execução) integrando apenas 1 criança, transitando as restantes 3 crianças
de 2008, o que perfaz 4 crianças, verificando-se a necessidade da sua
reorganização e redefinição dadas as suas mais-valias no apoio de
crianças/jovens sem referências familiares.
Ao nível psicológico foram acompanhados 83% dos (14) residentes que
apresentavam necessidades específicas, sendo igualmente acompanhados
em pedopsiquiatria 8 residentes e 4 ao nível da terapia da fala,
respondendo-se à grande maioria das situações identificadas.
Continuaram a verificar-se admissões de emergência (9) permitindo
constatar as mais-valias do projecto “Tutor”, na estabilidade e integração
dos novos residentes e no estreitamento da relação entre pares.
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No Plano Integrado de Almada, tendo em conta a predominância de jovens e
a insuficiência de infra-estruturas de apoio, a Santa Casa da Misericórdia de
Almada há vários anos tem apresentado candidaturas ao programa Escolhas
com respostas ao nível educativo, lúdico pedagógico e formativo, sendo o
Espaço Jovem o dinamizador destas respostas.
Assim, no respeitante ao projecto “Geração Cool”, 2009 foi o último ano de
vigência da 3ª Geração de projectos desenvolvidos pela Santa Casa da
Misericórdia de Almada no âmbito do programa Escolhas, tendo sido
novamente avaliado com Muito Bom pela coordenação deste programa, a
exemplo do que aconteceu em 2008.
Face ao término do projecto, apresentou-se nova candidatura em Setembro
(4ª Geração) na qual se concorreu às 5 medidas que o programa prevê, e que
foi seleccionado para iniciar em Janeiro de 2010.
Neste projecto a Santa Casa da Misericórdia de Almada assume a qualidade
de entidade promotora, em parceria com o Agrupamento Vertical de Escolas
da Trafaria, sendo beneficiários/destinatários os jovens residentes no Plano
Integrado de Almada.
A Santa Casa da Misericórdia de Almada candidatou-se ainda a outro
projecto Escolhas para a freguesia da Trafaria no qual o Agrupamento é
entidade promotora e a Santa Casa da Misericórdia de Almada a entidade
gestora. Este destina-se a jovens na faixa etária dos 12 aos 18 anos e tem
como objectivo colmatar algumas necessidades identificadas ao nível desta
faixa etária, contribuindo para prevenir e/ou minimizar algumas situações
de risco pela ocupação e inserção social, profissional e escolar dos jovens.
Retomando o projecto “Geração Cool” as grandes actividades e respectivos
resultados são os seguintes:
 Turma Pief – Certificação de 7 jovens
absentismo/abandono escolar ao nível do 2º ciclo.

em

situação

de

 Espaço Jovem – Frequência de 330 jovens nas diferentes actividades
ocupacionais, de lazer e de animação.
 Gabinete de Apoio ao Cidadão Imigrante (GACI) - Apoio a 24 jovens
na resolução de problemas relacionados com documentação e
permanência legal em Portugal.
 Espaço Cidnet – Abrangidos 133 crianças e jovens no acesso à
internet livre e certificados 40 jovens ao nível do Diploma de
Competências Básicas (DCB) e 6 na certificação UP.
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Idosos e Dependentes
Nesta área continuou a verificar-se o aumento da longevidade, feminização e
dependência dos utentes.
Ao nível da dependência, funcional e cognitiva, mantêm-se a prevalência nos
lares (média de 86,29%), seguida do Serviço de Ajuda Domiciliária (81,32%),
sendo também relevante no Centro de Dia do Centro de S. Lázaro (53,84%)
representando os utentes/clientes com dependências no conjunto das
respostas sociais para idosos 69,41%, mais 5,75 percentuais do que em 2007
e mais 2,09 percentuais do que em 2008. Estas circunstâncias exigem um
maior número de recursos humanos e a especialização dos serviços.
Neste sentido, o Lar Granja Luís Rodrigues viu aumentado o seu quadro de
Ajudantes de Lar em mais duas unidades e a cobertura do serviço de
enfermagem para 12 horas diárias; o Serviço de Ajuda Domiciliária reforçou
a equipa das prestadoras com mais um Estágio Profissional, sendo admitida
uma psicóloga a meio tempo para o apoio aos utentes/clientes do Centro de
S. Lázaro e às equipas cuidadoras do Serviço de Ajuda Domiciliária,
mantendo-se o apoio psicológico nos Centros de Dia do Centro Infantil da
Trafaria e do Centro Comunitário PIA I, totalizando 34 os utentes/clientes
que beneficiaram deste serviço.
Apesar desta conquista, as horas contratualizadas com a psicóloga para o
Serviço de Ajuda Domiciliária e Centro de S. Lázaro é manifestamente
insuficiente, ficando em 2009 o Lar Granja Luís Rodrigues totalmente a
descoberto.
Face ao aumento gradual da dependência dos utentes/clientes, continuaram
a ser priorizadas as actividades promotoras da autonomia, abrangendo-se
197 utentes (36,82%) ao nível da terapia ocupacional e a 99 (18,50%) ao
nível da reabilitação.
No respeitante às duas actividades tipo anteriormente referidas, 77
utentes/clientes melhoraram a sua autonomia, 154 mantiveram-na e 42
regrediram.
Salienta-se entre as várias actividades desenvolvidas nesta área os projectos
“Movimento Saudável em Meio Aquático” e “Oficina do Movimento” para os
utentes/clientes dos Lares e Serviço de Ajuda Domiciliária, projectos que
transitaram de 2008, dados os resultados apresentados ao nível da
estimulação de competências e a interacção que permitiram entre os
utentes/clientes das três repostas sociais envolvidas. Na mesma área
evidencia-se igualmente o projecto “Saúde e Bem Estar” que proporcionou a
massagem e relaxamento para os utentes/clientes com maior dependência.
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Realça-se o contributo das estagiárias de terapia ocupacional do Centro de
Reabilitação do Alcoitão e da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do
Porto na obtenção dos resultados, porquanto o número de terapeutas
ocupacionais (1 por lar) é manifestamente insuficiente para a percentagem
de dependentes existentes.
No respeitante ao Centro de S. Lázaro, deu-se continuidade pelo 5º ano
consecutivo ao projecto “Música no Hospital e nas Instituições de
Solidariedade” pelas suas mais valias na humanização da estrutura
residencial e na estimulação sensorial dos mais dependentes e acamados.
Dados os custos envolvidos, o serviço de ocupação da resposta social
dinamizou várias actividades para a angariação de receitas. As verbas
angariadas cobriram o custo total do projecto em 2009.
No que se refere ao apoio familiar, o número de idosos/dependentes sem
família foi de 8,54% (41) e os que tendo família não contaram com o seu
apoio foi de 10,83% (52) perfazendo os 19,37%, verificando-se a necessidade
de desenvolver actividades de combate ao isolamento de acordo com as
especificidades das respostas sociais.
Assim, nas actividades de lazer/socialização (passeios, colónias de férias,
etc.) foram envolvidos 280 idosos (52,33%) dos quais 46 eram dependentes,
sendo que nas actividades de animação (festas, convívio, etc.) desenvolvidas
nas respectivas respostas sociais, a quase totalidade dos utentes/clientes
beneficiaram destas actividades.
No Serviço de Ajuda Domiciliária, o projecto “Uma Palavra, Um Alento”,
projecto desenvolvido no âmbito do Grupo Concelhio de Idosos de Almada e
de parceria com a USALMA- Universidade Sénior de Almada, pese embora a
sua pertinência, não iniciou a visitação dos idosos no seu domicílio, tendo-se
apenas realizado a identificação e formação dos voluntários, estando
previsto a sua operacionalização no terreno a partir de Janeiro de 2010.
No Lar Granja Luís Rodrigues, dado o número de utentes com pouco
acompanhamento familiar, foi feito um registo rigoroso do número de visitas
por utente/cliente, tendo-se efectuado 84 encontros formais para melhorar a
relação familiar, envolvendo os familiares nas actividades de animação.
Contou-se, a partir do último trimestre de 2009, com um estagiário de
Serviço Social para o estudo do problema do afastamento familiar e a
definição de estratégias de intervenção com vista à superação destas
situações, sendo prioritário reforçar esta dimensão.
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Tendo em conta o número de utentes/clientes do Serviço de Ajuda
Domiciliária e do Centro de Dia que se encontravam simultaneamente
dependentes e isolados e com vista à manutenção destes na sua habitação,
24 utentes beneficiaram da complementaridade de respostas ao nível destas
duas respostas sociais, dos quais 8 constavam na relação mensal dos
Centros de Dia e 16 na do Serviço de Ajuda Domiciliária.
Apesar da melhoria introduzida no acompanhamento e cobertura diária
destes utentes/clientes, retardando-se a sua institucionalização, a Santa
Casa da Misericórdia de Almada fica prejudicada financeiramente
porquanto apenas é ressarcida no respeitante à comparticipação da
Segurança Social na resposta social em que os utentes/clientes estão afectos.
Igualmente 11 idosos com respostas complementares em Serviço de Ajuda
Domiciliária e Centro de Dia, beneficiaram de apoios económicos ao nível da
Acção Social, os quais se destinaram na sua grande maioria à compra de
descartáveis e medicação.
No respeitante à avaliação da satisfação, na área dos idosos, ela foi
globalmente positiva, verificando-se que os pontos críticos constatados na
avaliação do Serviço de Ajuda Domiciliária e dos Lares em 2008
(alimentação e tratamento de roupas) apresentam melhoria significativa na
avaliação de 2009, decorrente das correcções introduzidas.
Nos Lares foi possível diminuir um dia na entrega da roupa tratada face à
reorganização introduzida nos serviços de lavandaria/rouparia. O Serviço de
Ajuda Domiciliária beneficiou com a transferência do tratamento de roupas
para o Centro Infantil da Trafaria e do empratamento das refeições para a
cozinha central, permitindo a primeira situação também antecipar o retorno
da roupa tratada e a diminuição de roupa extraviada e na segunda situação,
maior qualidade na apresentação das refeições, porquanto diminuiu-se em
muito o tempo entre a confecção e o empratamento das refeições.
Ainda assim, no Serviço de Ajuda Domiciliária, verifica-se a necessidade de
antecipar o empratamento, permitindo as carrinhas começar a distribuição
das refeições mais cedo.
Como outras melhorias introduzidas na área dos idosos, refere-se:
 Contratualização dos serviços no Serviço de Ajuda Domiciliária,
permitindo que todas as respostas sociais na área dos idosos, com
acordo de cooperação com a Segurança Social, disponham de contratos
de prestação de serviços com os utentes/famílias, cumprindo um dos
requisitos de nível C do Manual de Avaliação da Qualidade das
Respostas Sociais – MAQRS do ISS.IP.
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 Elaboração do PI – Plano Individual nas respostas em processo de
certificação (SAD e Centro de S. Lázaro – Lar e Centro de Dia) com
manifestas repercussões no acompanhamento e monitorização dos
cuidados prestados aos utentes/clientes.
 Implementação em Abril do Atendimento Centralizado das respostas
Lar, Centro de Dia do Centro de S. Lázaro e do Serviço de Ajuda
Domiciliária, por uma técnica deste serviço. Assim melhorou-se a
acessibilidade e a qualidade do atendimento, permitindo este
atendimento uma primeira aproximação diagnóstica da situação e o
aconselhamento mais adequado a cada caso.
Relativamente a este serviço, foram realizados 393 atendimentos
(periodicidade semanal) tendo resultado em 86 (21,88%) integrações
das quais 11 em Lar, 3 em Centro de Dia e 72 em Serviço de Ajuda
Domiciliária, tendo-se igualmente informado e orientado 87 idosos
para requererem prestações a que tinham direito, nomeadamente o
complemento solidário para idosos (CSI) e os complementos de
dependência e 6 situações para atendimento no SAS para outro tipo
de apoios.
Pese embora os resultados obtidos, dada a afluência de público e o
tempo disponível para o atendimento (manhãs de 4ª feira) o tempo de
espera no final de 2009 era de 2 meses, pelo que se poderá vir a
equacionar reforço desta equipa de modo a melhorar a prestação do
serviço.
 Criação da “Oficina Domiciliária”, projecto que tem como objectivo a
realização de pequenas reparações nos domicílios dos utentes/clientes
sinalizados pelas respostas Centro de Dia e Serviço de Ajuda
Domiciliária da Santa Casa da Misericórdia de Almada e das
instituições parceiras. Verificou-se a adesão de 8 IPSS’s, 1 Junta de
Freguesia, Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal e Câmara
Municipal de Almada, tendo-se contado igualmente com um apoio
financeiro da Fundação Montepio Geral.
Em 2009, apenas se procedeu à “montagem” do projecto, no que
respeita ao estabelecimento de parcerias, elaboração do protocolo e do
respectivo regulamento, criação de instrumentos de registo e
monitorização, aquisição e adaptação da viatura, recrutamento e
selecção do operário e levantamento de potenciais clientes, iniciandose o serviço em Janeiro de 2010.
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 O projecto “Funcionária do Ano” do Serviço de Ajuda Domiciliária que
tem como objectivo a promoção do mérito e o reforço do sentimento de
pertença institucional, elegeu a funcionária do ano por cada equipa de
trabalho, permitindo uma melhoria do relacionamento dentro das
próprias equipas, a valorização do desempenho profissional, pelo
reconhecimento público por parte dos pares, da hierarquia e da
Organização.
 A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade no Serviço de
Ajuda Domiciliária e Centro de S. Lázaro (Lar e Centro de Dia) que
foram objecto, em Dezembro, da auditoria de 2ª fase para a concessão
da certificação da qualidade ao nível da ISO 9001-2008 e pelo Manual
de Referência do ISS.IP (dupla certificação), permitindo uma
normalização e sistematização de procedimentos e uma maior
transparência na definição e monitorização das actividades.
Para finalizar, convém referir que as respostas de idosos envolveram no seu
conjunto 34 voluntários, os quais nos lares realizaram 115h30 semanais,
representando um grande contributo na diminuição do isolamento dos
idosos, no apoio na prestação de cuidados (toma das refeições), no
acompanhamento de actividades de animação e lazer e nas consultas
externas.
Quanto a resultados financeiros, o Lar Granja Luís Rodrigues, por ter
aumentado o número de utentes/clientes com comparticipação familiar e por
ter custos por utente/cliente na ordem do valor referência apontado pelo
protocolo de cooperação celebrado entre o Ministério do Trabalho e
Segurança Social e a União das Misericórdias Portuguesas, conseguiu
equilibrar as contas, estabilizando o défice anual. No Centro de S. Lázaro,
pelo contrário, agravaram-se os resultados, aumentando o défice anual,
porquanto os custos por utente/cliente foram superiores ao valor referência,
sendo uma questão a avaliar internamente e com a tutela.

Família e Comunidade
A área da Família e Comunidade, área de maior peso na Santa Casa da
Misericórdia de Almada, tem como pólos dinamizadores o Centro
Comunitário PIA II na Caparica e mais recentemente o Centro Infantil da
Trafaria. Ambos estão sediados em territórios considerados “bolsas de
pobreza” no concelho, tendo em conta a complexidade de problemáticas que
a população residente apresenta.
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Nesse sentido, a intervenção é multidimensional e integrada, tendo como
áreas prioritárias de intervenção: o Apoio/Acompanhamento de
Indivíduos/Famílias; o Ensino/Educação de Base; a Formação/Emprego e a
Animação Sócio Comunitária, tendo como grupo alvo as famílias,
trabalhando-se a componente individual e colectiva, desenvolvendo-se para o
efeito vários projectos para grupos que apresentam especificidades próprias.
Dada a prevalência de mulheres que procuram os serviços, este é um grupo
prioritário na intervenção, tendo em conta o papel destas no seio da família,
sendo um veículo privilegiado para a mudança. Assim, no âmbito do
Acompanhamento de Famílias, foram acompanhadas 729 famílias (2138
indivíduos)
das
quais
262
famílias
ao
nível
do
Atendimento/Acompanhamento em Acção Social e 467 famílias ao nível da
Medida RSI.

Atendimento e Acompanhamento de Indivíduos/Famílias
Ao nível do Atendimento/Acompanhamento de Indivíduos/Famílias em
Acção Social, serviço apenas prestado no Centro Comunitário PIA II, referese que ao nível do Atendimento de 1ª linha, foram efectuados 367
atendimentos que corresponderam a 241 indivíduos dos quais 50% foram
situações novas. Os pedidos diziam respeito, essencialmente, a informações
para exercício de direitos, pedidos para fazer face à amortização ou
pagamento da renda de casa por desemprego de um ou mais elementos do
agregado e os pedidos para pagamento de mensalidades de idosos em lar.
Refira-se que no Centro Comunitário PIA II (freguesia de Caparica),
acompanhando as alterações demográficas, está-se a verificar o crescimento
da categoria “idosos” cuja problemática dominante é a sua integração em lar.
Das situações atendidas na 1ª linha, foram encaminhadas 54 famílias para
acompanhamento social, 134 para a Unidade de Inserção na Vida
Activa/Gabinete de Inserção Profissional, (UNIVA/GIP) 4 para o Espaço
Maié, 2 para apoio psicológico e 3 para a União das Mulheres Alternativa
Resposta (UMAR) (apoio especializado ao nível da violência doméstica).
Em Acompanhamento Social (2ª linha), foram apoiados 259
indivíduos/famílias, (115 o número de situações novas), sendo elaboradas
597 propostas de apoio económico para fazer face às despesas de
subsistência e de saúde. Destes agregados familiares, 87 tiveram apoio ao
nível do Programa Comunitário de Apoio a Agregados Carenciados
(PCAAC).
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Salienta-se que a contratualização dos Programas de Inserção ao nível do
Atendimento/Acompanhamento em Acção Social passou de 47 em 2008 para
178, o que denota o esforço da equipa técnica nesse sentido, tendo-se dado
igualmente ao início da elaboração do Manual de Boas Práticas de
Intervenção para o Atendimento e Acompanhamento Social, com construção
do sub-processo “Atendimento de 1ª linha”.
Rendimento Social de Inserção (RSI)
No respeitante ao Rendimento Social de Inserção (RSI) estavam a ser
acompanhadas em Dezembro de 2009, 467 famílias respeitantes às
freguesias da Trafaria, Sobreda e parte da Caparica, dos quais 255 pela
equipa do Centro Comunitário PIA II e 212 pela equipa do Centro Infantil
da Trafaria. Em Dezembro eram 85, 95% as famílias com Programas de
Inserção válidos e 61,65% dos processos estavam informatizados.
Refere-se que a partir de Maio, em que os programas de inserção
contratualizados se situavam em 97%, o aumento crescente de processos e a
mobilidade da equipa, não permitiram superar as metas definidas pela
Segurança Social (90%) situação extensível à informatização dos processos
dados os novos técnicos não disporem de formação e senha de acesso ao
sistema.
Em Agosto, a Instituição suspendeu o recebimento de novos processos como
forma de se garantir o acompanhamento regular e de proximidade que a
Medida preconiza, pois os existentes já eram em número de acordo com a
equipa existente,.
A taxa de famílias autonomizadas por rendimentos superiores situou-se em
19,6%, tendo sido abrangidos, em sessões de informação e reflexão sobre a
Medida RSI 196 beneficiários (43,6%).
A validação pela Mesa Administrativa do Manual de Boas Práticas de
Intervenção do RSI da Santa Casa da Misericórdia de Almada, permitiu a
sua aplicação, imprimindo-se maior rigor na obtenção dos dados e na própria
avaliação intervenção.
Em termos globais, das 729 famílias acompanhadas ao nível do
Acompanhamento em Acção Social e RSI, 61,72% (450) tinham rendimentos
precários (rendimento per capita abaixo da pensão social), 34,70% (253)
eram multi-problemáticas e 12,89% (94) tinham menores em risco,
correspondendo a 133 crianças/jovens.
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A constatação destes dados levou à definição de estratégias de minimização,
tendo a Santa Casa da Misericórdia Almada passado a fazer directamente a
distribuição de produtos alimentares a 199 famílias (112 RSI e 87 Acção
Social) através de candidatura ao Programa Comunitário de Apoio
Alimentar a Carenciados (PCAAC), permitindo às famílias beneficiadas o
acesso a bens alimentares, melhorando as suas condições de vida.
Igualmente no Centro Infantil da Trafaria, deu-se continuidade ao projecto
“Pronto a Vestir Social”, tendo beneficiado deste projecto 104 indivíduos,
revertendo as receitas para financiar um acampamento de verão com
crianças beneficiárias do RSI.
Atendendo ao número de famílias com menores em risco, deu-se
continuidade ao desenvolvimento de projectos na área da formação parental,
para 3 grupos de famílias abrangendo um total de 38 famílias.
Igualmente, dado o número de crianças em potencial risco, o projecto “Smile”
abrangeu 15 crianças dos 8 aos 10 anos em actividades na área da
alimentação, saúde, higiene, desporto, segurança rodoviária e doméstica,
numa perspectiva da ocupação dos seus tempos livres e da prevenção de
comportamentos de risco.
Da avaliação dos impactos (antes e depois) constatou-se uma maior
interiorização de práticas saudáveis, nomeadamente maior consumo de sopa
e fruta, maior cuidado com a higiene pessoal, utilização de ecopontos entre
outros.
No respeitante ao projecto “Maié”, destinado ao acompanhamento de
adolescentes grávidas e ou jovens mães, foram acompanhadas 7 jovens,
traduzindo-se este acompanhamento na atribuição de bens de primeira
necessidade que incluíram o enxoval para o bebé, apoio psicossocial e a
mediação de conflitos familiares.
Em acompanhamento psicológico no Centro Comunitário PIA II foram
seguidas 13 situações, contando-se para o efeito com uma estagiária de
psicologia.
Refere-se que estes projectos, aliados ao acompanhamento das famílias e ao
projecto “Centro de Recursos” do Centro Infantil da Trafaria referido
anteriormente na área da infância e juventude, permitiram no seu conjunto
o arquivamento de 19 processos de promoção e protecção ao nível da
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Equipa de Menores de
Assessoria aos Tribunais (EMAT).
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Ensino
No respeitante ao Ensino, dado a população abrangida apresentar baixa
escolaridade com reflexos na sua integração profissional, intensificou-se esta
resposta para adultos e jovens, através de parcerias com Agrupamentos de
Escolas da freguesia da Caparica. No ano lectivo de 2008/2009 funcionaram
cinco cursos para ensino de adultos (um de alfabetização, dois Educação e
Formação de Adultos B1 (EFA’s) e dois Educação e Formação de Adultos B2)
(EFA’s) e dois para ensino de jovens, dos quais um Programa Integrado de
Educação e Formação que decorreu na Escola Secundária do Monte de
Caparica para jovens sinalizados pela equipa do Centro Comunitário PIA II
e também pela Comissão e Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Equipa
de Menores
de Assessoria aos Tribunais (EMAT) e um Curso de
Educação/Formação (CEF) na área do Acompanhamento de Crianças e
Jovens (ACJ ).
Este curso, bem como os do ensino de adultos, decorreram nas instalações do
Centro Comunitário PIA II, tendo o CEF (projecto “Roda”), abrangido 11
jovens (ciganas e africanas) que tinham abandonado a escolaridade
obrigatória, tendo concluído 9 embora só 6 com aproveitamento (2º ciclo).
Este curso que teve continuidade no ano lectivo 2009/2010 para a
certificação do 9º ano, transitando 4 das jovens certificadas no ano lectivo
anterior, às quais se juntaram mais 10 jovens.
Formação/Emprego
Em 2009 as UNIVAS existentes no Centro Comunitário PIA II e Centro
Infantil da Trafaria foram substituídos pelos GIP. Esta transição obrigou à
definição de objectivos, contribuindo para um trabalho em rede quer ao nível
das entidades empregadoras do concelho, quer ao nível do próprio Centro de
Emprego, apostando-se igualmente numa maior divulgação das ofertas
formativas e de emprego, com mais-valias evidentes para a população que
acorre a este serviço.
A exemplo dos anos anteriores, os pedidos prenderam-se e por ordem
decrescente, com integração em mercado de trabalho, formação profissional,
ensino, apoio nas técnicas de procura de emprego, bem como informações e
esclarecimentos para aceder a direitos (subsídio de desemprego).
Em traços gerais, foram integrados em mercado de trabalho 104 indivíduos
dos quais 61 em Mercado Social de Emprego (MSE), número um pouco
inferior aos resultados em 2008 (-16,8%), consequência da conjuntura sócio
económica e da desvantagem concorrencial dos nossos utentes/clientes face
ao mercado de trabalho, pelas baixas qualificações profissionais e escolares
que apresentavam.
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Ao nível da formação profissional foram integrados 18 indivíduos.
No respeitante às Actividades Económicas Autónomas (AEA), verificou-se o
processo de candidatura para atribuição de dois espaços comerciais já na
base do regulamento aprovado em 2008, contando este processo com a
animadora do GIP e uma contabilista da Santa Casa.
Apesar de mostrarem interesse 31 indivíduos, apenas 8 formalizaram
candidatura, estando as desistências associadas ao facto dos espaços não
estarem adequados ao tipo de negócio que pretendiam abrir ou então por
serem concorrentes a AEA já implementadas.
Das oito candidaturas apresentadas, apenas uma foi aprovada (cabeleireiro),
dado as outras não apresentarem viabilidade económica.
Relativamente às restantes Actividades, foram realizadas visitas e
atendimentos a todos os empresários num total de 36 contactos.
A Costura Decorativa, a pedido do empresário, mudou-se para o espaço da
antiga lavandaria, mais perto da sua residência. A Casa da Costura sofreu
um incêndio considerando-se ter havido alguma negligência das empresárias
ao nível da segurança do espaço. Estas transitaram para o antigo espaço da
Costura Decorativa enquanto se procedia às obras de reabilitação. Esta
ocorrência levou à integração de um estágio curricular do Centro de
Formação Profissional do Seixal na área da HST – Higiene e Saúde no
Trabalho (EFA de nível III), com o objectivo de identificar os riscos e
elaborar um plano com medidas de prevenção, abrangendo igualmente o
cabeleireiro.
Animação Comunitária
Sendo a Animação Comunitária uma dimensão muito importante, que
permite a interacção dos diferentes grupos e a valorização das diferentes
culturas em presença, em traços muito gerais no PIA, foram realizadas 7
visitas culturais que abrangeram 152 moradores e 2 colónias de férias
(aberta e fechada) que abrangeram 38 famílias.
No respeitante a comemorações festivas (4) participaram cerca de 560
moradores contando-se para as festas populares com a parceria da Junta de
Freguesia de Caparica e da Colectividade Raposense, verificando-se em 2009
o regresso do Centro Comunitário PIA II às marchas populares de Almada.
O Centro Infantil da Trafaria realizou 12 eventos, comemorações de datas
festivas que englobaram na totalidade 760 participantes entre
utentes/clientes, seus familiares e população da comunidade envolvente.
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2.1.3 – Por projectos significativos
Toda a intervenção da área social, visa a persecução da Missão da Santa
Casa da Misericórdia de Almada no que se refere à qualificação da
intervenção “através de acções de acolhimento, reparação e prevenção com

vista à promoção da inserção e desenvolvimento pessoal, espiritual, social e
exercício da cidadania”.

Para tal, houve contributos tanto da acção corrente das respostas sociais
como dos projectos inovadores integrados no Plano de Acção cuja avaliação
da execução se encontra no ponto 2 deste relatório e a avaliação global nos
pontos anteriormente apresentados.
Consideramos de destacar contributos de alguns projectos específicos pelo
significado e pertinência dos mesmos na persecução da Missão e
“reconhecimento da Organização pela prestação de serviços de excelência”.
Assim passamos a referir:
Projectos
Qualificação da
Intervenção Técnica
Sistema de Gestão da
Qualidade
Criação de novos
equipamentos
DOM- Desafios,
Oportunidades e
Mudanças
Geração Cool
Animação e
Estimulação de Idosos
Oficina Domiciliária
Eco Escola
Actividades
Económicas

Contributos
Intervenção Técnica mais qualificada com avanços
ao nível da eficiência e eficácia da intervenção
Certificação de 3 respostas sociais e da SCMA:
avanço no percurso do reconhecimento da
excelência
Aumento e melhoria de serviços prestados à
população a nível do acolhimento, reparação,
prevenção e desenvolvimento fundamentalmente a
nível das zonas mais carenciadas do concelho.
Redefinição e reorientação da resposta Lar de
Crianças e Jovens
Qualificação das respostas para os jovens a nível
da sua socialização, inserção e desenvolvimento.
Avanço no entendimento e exercício da função de
cuidar para desenvolver: diferenciação de cuidados
e enfoque no utente/cliente.
Melhoria das condições de vida e manutenção do
idoso
no
seu
habitat:
enfoque
no
utente/cliente/resposta à medida.
Criação de uma consciência ambiental a nível de
famílias e comunidade: articulação entre o social e
o ambiente.
Autonomização de elementos da população:
desenvolvimento económico e social de indivíduos
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Autónomas
Acompanhamento de
Menores em Risco

RSI

e território
Qualificação da resposta ao nível da reparação,
prevenção e inserção de crianças e famílias.
- Qualificação dos serviços prestados às famílias:
respostas à medida, corresponsabilização dos
indivíduos/famílias a nível da inserção e o
desenvolvimento.
- Integração de metodologias de intervenção no
percurso de excelência pretendido pela Instituição.

2.2 – Avaliação da Execução de Projectos Desenvolvidos por Objectivos
Estratégicos

Mapa Síntese do Grau de Execução dos Projectos

Escalões por grau de
execução

Nº de
projectos

Projectos

+ 100%

3 (14,28%)

“Teias”; “DOM”,
Menores em Risco”

100%

3 (14,28%)

“Apoio Domiciliário Medicalizado”, “Escola de
Amas”, “Eco – Escola”

De 70% a 100%

7 (33,33%)

“Qualificação da Intervenção Técnica”,
“Implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade”, “Estimular para Desenvolver”,
“Roda”, “Geração Cool”, “Rede de Relações”,
“RSI”

De 50% a 70%

5 (23,80%)

“Animação e Estimulação de Idosos”, “Oficina
Domiciliária”,
“Animação
Comunitária”,
“Actividades
Económicas
Autónomas”,
“Requalificação de Espaços”

__

“Acompanhamento

de

__

- 50%
Não executadas

3 (14,28%)

“Centro de Atendimento e Marketing”,
“Criação de Novos Equipamentos”, “Centro
de Dia para Idosos com Demências”
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Do conjunto dos 21 projectos priorizados ao nível da Direcção de Coordenação

técnica, o grau de execução situa-se nos 74,88%.
Da análise dos mesmos constata-se: 3 superaram as metas definidas, 3 estão
em conformidade com o planeado, 12 ficaram um pouco aquém das metas
previstas (7 entre os 70% e 100% e 5 entre os 50% e 70%) e 3 não foram
executados.
Os motivos de obtenção das taxas de realização além e aquém do pretendido,
situam-se ao nível de:
Acima dos 100%
Áreas prioritárias;
Planificação mais rigorosa e aplicação de instrumentos de
registo e recolha de informação;
Monitorização das actividades e acompanhamento das
equipas mais sistemática.
Dos 70% aos 100%
Mobilidade significativa de pessoal no que se refere ao RSI
Dinâmicas internas e externas que decorreram do
desenvolvimento dos projectos e que orientaram para a
redefinição de prioridades decorrentes de avaliações
intermédias
Necessidade de planificação mais rigorosa
Dos 50% aos 70%
Parcerias
ainda
não
suficientemente
consolidadas
(indefinição de prioridades estabelecidas) e capacidades de
execução (timings definidos);
Insuficiência de recursos na área da gestão para apoio dos
empresários das Actividades Económicas Autónomas na
elaboração das candidaturas;
Dependência da orientação financeira do Centro Distrital de
Setúbal da Segurança Social no respeitante à requalificação
do Centro Infantil da Trafaria.
Não executados
Redefinição de prioridades tendo em conta custos de novos
investimentos (Centro de Atendimento e Marketing);
Necessidade de revisão dos projectos relativamente ao Centro
“Arco Íris” e “Casinha”;
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Ausência de orientações do Centro Distrital de Setúbal da
Segurança Social relativamente ao Centro de Dia para Idosos

com Demência.

Tendo em conta os dados apresentados, constata-se que foi feito um esforço
em 2009 para se proceder a uma avaliação rigorosa, tendo em conta os
objectivos operacionais definidos.
Todavia, deve também dizer-se que esta avaliação peca por defeito,
porquanto alguns projectos foram reorientados, como no caso do Centro de
Atendimento e Marketing, que resultou no Atendimento Centralizado, o que
não aparece espelhado nesta avaliação.
De seguida, apresenta-se uma avaliação por projecto, identificando o nível
de concretização por objectivo operacional, a partir dos indicadores de
medida definidos.
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Objectivos
Estratégicos
Implementar
Serviços
Inovadores na
área da saúde e
desenvolvimento
social.

Projectos

Apoio Domiciliário
Medicalizado

Objectivos/Metas definidos para 2009

Aumentar as receitas da Empresa de
Inserção de Apoio a Idosos e Famílias em
19.185,98€/ano através do fornecimento de
serviços de apoio ao domicílio a 53 clientes
(15 em Maio, 30 em Setembro e 53 em
Novembro).

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em %)

- Percentagem do resultado líquido obtido.

100% de realização

- Percentagem de clientes abrangidos.

- Não se integrou a componente da saúde por
não se ter concretizado a parceria com a PSDI.
- Elaborada candidatura para alargamento da
empresa em Setembro 2009, candidatura
entretanto aprovada.
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Objectivos
Estratégicos
Consolidar a
Organização pela
Implementação do
Modelo
Organizacional de
uma política de
Recursos Humanos e
de uma Gestão de
Marketing

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Qualificação da
intervenção
Técnica

Grau de execução dos projectos (em %)

80% de realização
Alguns objectivos foram deslocados para 2010,
pela priorização dada ao RSI e
Acompanhamento em Acção Social. Foi
integrado um objectivo não previsto quanto à
uniformização nas diferentes respostas sociais
de registo de informação, (ficha de acolhimento
e admissão, ponto de situação nominal nos
diferentes serviços prestados e caracterização
dos utentes/clientes).
Os objectivos relativos ao RSI e AAS exigiram
um maior nº de encontros que o previsto pela
necessidade de consolidação das equipas
relativamente às aquisições feitas.

50% de realização

- Abranger 8 Coordenadoras de Valência e 43
técnicos de Acção Directa em 14 encontros (6
com Directoras Técnicas e 1 por valência)
sobre a temática “Planeamento e Avaliação”
(definição de Objectivos e Indicadores de
Medida – de efeito e impacto - e instrumentos
de recolha e tratamento de informação) a
realizar no 1º e no 4º trimestre.

- Nº técnicos abrangidos relativamente ao
previsto.
- Nº de sessões realizadas em relação ao
previsto.
- Grau de participação das técnicas na
elaboração doa planos e Relatórios de
Avaliação.
- Plano de Acção e Relatório Semestral e
Anual elaborado.
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I, CCPIA II, SAD, LCJ) e realizados 7
encontros com as Directoras Técnicas e
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planeamento e avaliação associada à
elaboração do Plano de Acção e Relatório de
Avaliação.
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Objectivos
Estratégicos
Consolidar a
Organização pela
Implementação
do Modelo
Organizacional
de uma política
de Recursos
Humanos e de
uma Gestão de
Marketing

Projectos

Qualificação
da
intervenção
Técnica

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em %)

- Encontros bimensais com DCT (20) para
Globalização do Planeamento e Avaliação,
definição de metodologias e Estratégias de
Intervenção e produção de documentos
orientadores da acção técnica.

- Nº de eventos realizados relativamente ao previsto.
- Documentos e orientações produzidas.

100% de realização
Conforme planeado

- Abranger 5 técnicos de Acção Social do
C.C. PIA II em 10 encontros de trabalho
para construção do Manual do Processo
“Atendimento e Acompanhamento em
Acção Social”, a elaborar até Outubro
2009.

- Nº de técnicos envolvidos e grau de cumprimentos de
tarefas definidas.
- Documentos do Processo “Atendimento e
Acompanhamento em Acção Social” elaborado até
Outubro 2009.

150% de realização
Para além da construção do Manual da Acção
Social, o grupo de trabalho incidiu na
elaboração de instrumentos de registo de
informação e controle de execução do C.C. PIA
II (pela articulação e integração dos diferentes
serviços) o que levou ao envolvimento de mais
técnicas e realização de mais 50% de encontros
de trabalho pontuais.

- Nº de técnicos abrangidos na totalidade e em cada
encontro.
- Nº de encontros realizados conforme objecto definido.
- Alterações/Melhorias de procedimentos técnicos
verificados, decorrentes da aplicação do Manual.
Avaliação dos técnicos de equipe RSI.

150% de realização
O número de técnicas envolvidas e o número
de encontros aumentou em 57% (+4 técnicos)
devido à mobilidade da equipa, o que fez
deslocar o términos da actividade para 2010.

- Abranger 7 técnicos RSI em 8 encontros
para ultimação e acompanhamento da
implementação e avaliação do Manual RSI
a realizar até Setembro 2009
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Objectivos
Estratégicos
Consolidar a
Organização pela
Implementação
do Modelo
Organizacional
de uma política
de Recursos
Humanos e de
uma Gestão de
Marketing

Projectos
Qualificação
da
intervenção
Técnica

Objectivos/Metas definidos para 2009
- Abranger 7 técnicos da equipe RSI em 8
sessões (2 em Janeiro, 2 em Maio e 2 em
Setembro) para planificação e avaliação da
acção.

- Abranger 7 técnicos e 11 ajudantes de
acção directa em 6 eventos de
Aprofundamento, Metodologia e Análise de
“casos” a realizar ao longo do ano.

- Apoiar tecnicamente as coordenadoras
das valências (2) e coordenadora equipe
RSI (2) num processo de Monitorização de
Medida no âmbito da intervenção da
SCMA, a nível da globalização,
planeamento, controle de execução e
avaliação, em 10 encontros anuais.
(mensais).
- Abranger 52 técnicos de área de Acção
Social (DCT, 8 coordenadoras, 2
coordenadoras RSI e 43 técnicas de acção
directa) em 9 sessões de formação (3 por
grupo de 17 técnicos) sobre o tema
“Construção e avaliação de objectivos de
projecto e por técnico”, até final 1º
Semestre.

Indicadores de Medida
- Nº técnicos abrangidos e nº de sessões realizadas
sobre temas referidos.
- Plano de Acção e Relatório de Avaliação elaborados.
- Grau de participação dos técnicos na elaboração dos
Plano e Relatório.
- Instrumentos de recolha e tratamento de informação
criados e/ou melhorados.
- Nº de técnicos e ajudantes de acção directa abrangidos
e sessões realizadas.
- Avaliação dos encontros a nível das aquisições, das
orientações para a acção e alterações decorrentes a
nível da intervenção pratica no acompanhamento
directo às famílias.
- Nº de eventos realizados.
- Documentos e orientações produzidas a nível da
organização e funcionamento da equipe, formação,
planeamento e avaliação, respostas para a inserção,
dinamizações, estratégias de acções, divulgação da
Medida.

- Nº técnicos abrangidos em relação ao proposto
- Nº de sessões realizadas em relação ao proposto
- Avaliação de formação realizada: capacidades
adquiridas a nível da definição e avaliação de
objectivos individuais referenciados aos objectivos
operacionais e objectivos estratégicos, em conformidade
com Plano de Acção 2009
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Objectivo garantido pelas Coordenações das
equipas RSI (integração na avaliação RSI)

50% de realização
Foi apenas abrangida a equipa técnica, pela
priorização da consolidação da mesma na
função de enquadramento das AAD (o
envolvimento das AAD nesta actividade foi
remetido para 2010).
40% de realização

0% de realização
Objectivo não realizado, pendente da
informação da Mesa Administrativa quanto ao
modelo de avaliação de desempenho a
implementar.
Esta actividade é considerada preparatória da
equipa técnica ao inicio do processo.
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Objectivos
Estratégicos
Consolidar a
Organização pela
Implementação
do Modelo
Organizacional
de uma política
de Recursos
Humanos e de
uma Gestão de
Marketing

Projectos
Qualificação
da
intervenção
Técnica

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Envolver 8 coordenadores de resposta
social e 8 técnicos (1 por resposta social)
num processo de uniformização de recolha
de informação necessária à elaboração de
estatísticas, controle de execução,
avaliação da intervenção e gestão das
respostas sociais (objectivo não previsto,
identificado como prioritário no decurso da
avaliação da execução do plano de acção).

Grau de execução dos projectos (em %)
100% de realização
Envolvidas as 8 directoras técnicas e 8
técnicas na elaboração dos instrumentos
trabalho harmonizados e adequados às
especificidades de cada resposta social: base de
dados dos utentes/clientes relativo ao
acolhimento e admissão, ponto de situação
nominal dos diferentes serviços prestados por
resposta
social
e
caracterização
dos
utentes/famílias.
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Objectivos
Estratégicos
Consolidar a
Organização pela
Implementação
do Modelo
Organizacional
de uma política
de Recursos
Humanos e de
uma Gestão de
Marketing

Projectos
Centro de
Atendimento e
Marketing

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

- Elaborar o projecto e apresentação à Mesa
Administrativa para deliberação até
Junho/08

- Projecto elaborado e apresentado à Mesa
Administrativa na data indicada

- Criar e iniciar o funcionamento de um
Centro de Atendimento e Marketing a partir
de Novembro/09 (dependente da decisão da
Mesa Administrativa)

- Espaço adequado e equipado até
Setembro/09
- Unidade de pessoal seleccionada e formada
até Outubro/09.
- Centro em funcionamento a partir de
Novembro/09
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0% de realização
Projecto não iniciado por decisão da Mesa
Administrativa por: inexistência de espaço
físico adequado e redefinição de prioridades
tendo em conta os custos do conjunto de novos
investimentos, considerando-se no entanto que
a pertinência do projecto se mantêm,
justificando-se que o mesmo seja equacionado
logo que criadas as condições.
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Objectivos
Estratégicos
Propor a
certificação do
Sistema de
Gestão da
Qualidade pela
Norma NP ISO –
9001-2000

Projectos
Construir e
implementar o
Sistema de Gestão da
Qualidade nas
valências e serviços
da SCMA

Objectivos/Metas definidos para 2009
Propor a certificação pela Norma NP ISO
9001-2000 até Dezembro/09 das valências:

Indicadores de Medida
- Valências com certificação proposta até
Dezembro/09.

80,22% de realização
80% - Relativamente ao número de respostas
sociais propostas para certificação não foi
incluído o Centro de Dia do CIT por decisão
superior.
Considera-se este objectivo no entanto
ultrapassado na medida em que estas respostas
sociais obtiveram dupla certificação: pela
norma ISO 9001-2000 e pelo referencial dos
manuais do ISS.IP.



Lar e Centro de Dia do Centro de
S. Lázaro

Serviço de Ajuda Domiciliária

Creche e Centro de Dia do Centro
Infantil da Trafaria

Implementar até Dezembro /09 os requisitos
de nível C dos Critérios de Excelência do ISS
IP em todas as valências da SCMA

Grau de execução dos projectos (em %)

- Valências com 100% dos requisitos de nível
C do Modelo de Excelência do ISS IP
implementados até Dezembro/09.
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80,44% - 4 respostas sociais com 100% dos
requisitos de nível C implementados (respostas
certificadas). Nas restantes a taxa, de
implementação dos requisitos de nível C foi de
64,8% (CCPIA I Creche -53%, CCPIA I Centro
de Dia -72%, LGLR – 63%, LCJ – 60% e CIT
Centro de Dia 76%).

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos

Projectos

Melhorar e criar
novos
serviços/respostas
de inserção,
autonomia e
desenvolvimento
social

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 2009

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em %)
0% de realização

- Iniciar a construção no 1º semestre de 1
equipamento no PIA para 66 crianças em
Creche e 60 idosos em Centro de Dia e 1
equipamento em Vale Figueira para 66
crianças em Creche.

- Construção dos 2 equipamentos iniciados
até ao 1º semestre.

- Elaborar o plano de formação de pessoal e
contratualizar com entidade formadora no 2º
semestre.

- Plano de formação elaborado e
contratualizado.

- Elaborar o plano de Marketing no 1º
semestre e iniciar divulgação no 2º semestre.

- Plano de Marketing elaborado e
distribuição de 1000 folhetos em cada zona.

- Elaborar o plano de negócios e pôr à
aprovação da Mesa Administrativa até
Dezembro.

- Plano de negócios aprovado.

- Angariar 2.000,00€ pela venda de brindes
para apoio à construção do Centro Integrado
“Arco Íris”.

- % de receitas obtidas.

Construção não iniciada por:
“Arco Iris” – Necessidade de revisão do projecto
e saneamento das não conformidades.
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“A Casinha” – Revisão de todo o projecto por
exigência do IRH – Instituto de Recursos
Hídricos.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
Estimular para
Desenvolver

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em %)

- Abranger 100% das crianças em Creche
Familiar num processo de acompanhamento
sistemático e estimulação ao
desenvolvimento.

- % de crianças e quem é aplicada a ficha de
desenvolvimento, plano de estimulação,
acções de socialização.

- Abranger 100% das crianças com
dificuldades de desenvolvimento em
acompanhamento especializado.

- % de crianças com dificuldades de
desenvolvimento com diagnóstico
especializado.
- % de crianças com apoio psico pedagógico
especifico.

-Aumentar em 10% o grau de satisfação dos
pais e das amas no que se refere ao processo
de estimulação e desenvolvimento das
crianças.

- Grau de satisfação dos pais e amas medido
através de questionários

Quanto ao grau de satisfação de pais e amas
não foi avaliado.

- Abranger 90 % das amas num processo de
formação continua (10 sessões).

- % de adesão das amas à formação.
- % de sessões realizadas sobre sessões
programadas
- Avaliação da formação.

100% de realização
Para além do processo de formação contínua
refere-se que 41,7%, das amas aumentaram o
nível de qualificação através de formação
externa.

- Aumentar em 10% o nível de qualificação
das amas ao nível da estimulação das
crianças.

- Processo de avaliação de desempenho das
amas.

70% de realização

100% no que se refere à estimulação,
desenvolvimento
e
acompanhamento
especializado ( crianças com dificuldades de
desenvolvimento).

Escola de Amas
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Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
Teias – Creche
Familiar e Famílias

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

- Criar um espaço de acolhimento e de
construção de um projecto pedagógico
comum abrangendo 20% de famílias ao
nível do atendimento e 50% em 2 momentos
colectivos.

- Espaço de atendimento criado e divulgado.
- % de famílias atendidas.

Grau de execução dos projectos (em %)
200% de realização
200% relativamente ao número de famílias
atendidas.

- % de famílias envolvidas em momentos
colectivos.

100%
relativamente
às
famílias
participaram nos momentos colectivos.

que

- % de famílias carenciadas apoiadas.
- Abranger 20 famílias em situação de
carência num projecto solidário de
fornecimento de bens essenciais.

- Nº de famílias e empresas que
disponibilizam bens.

Página 41 de 141

300% relativamente ao número de famílias
carenciadas apoiadas.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
DOM – Desafios,
Oportunidades e
Mudanças – Lar de
Jovens

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em %)

- Abranger 100% das crianças/jovens a nível
da (re) definição e operacionalização dos
seus projectos de vida.

- Nº de crianças/jovens com projectos de
vida/Nº de crianças/jovens.

- Qualificar o acompanhamento do
quotidiano de todas as crianças e jovens
através da:

Implementação de gestores de caso
(técnico de referência no
acompanhamento global de cada caso)

Implementação da figura de tutor
para cada novo residente (relação
privilegiada com criança/jovem
residente responsável pelo
acolhimento).

- % de crianças com gestor de caso de
referencia.

100% de residentes acompanhados desde a sua
integração por um gestor de caso.

- Avaliação da intervenção dos gestores de
caso.

100% dos novos residentes (10) com tutor de
referência desde a sua integração.

- Desinstitucionalizar 4 crianças/jovens
(atingir 25% de desinstitucionalizações até
final de 2009).

116,10% de realização
100% das crianças e jovens com projectos
reformulados em conformidade com timings
superiormente definidos.

- % de novos residentes com tutor de
referencia e avaliação do enquadramento
técnico desta figura e do seu impacto.

- Atingir 25% de crianças
desinstitucionalizadas.
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Garantida a avaliação da figura de gestor de
caso e tutor de referência a 100% dos novos
residentes no ano de 2009.

325% relativamente à meta definida para 2009
(13 residentes desinstitucionalizados para uma
previsão de 4) o que relativamente à lotação do
equipamento representa 28,88%.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
DOM – Desafios,
Oportunidades e
Mudanças – Lar de
Jovens

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

- Abranger 100% dos elementos das equipas
educativa e técnica num processo de
qualificação através de:

Participação em acções de
formação desenvolvidas pelos Serviços
da Segurança Social.

Encontros de Supervisão e com
Equipe Distrital de Coordenação do
DOM.

Criação e aplicação de
instrumentos de registo e avaliação de
acordo com orientações dos Serviços
de Segurança Social.

- % de elementos da equipe abrangidos por
todas as acções de formação e que aplicaram
os instrumentos de registo e avaliação
produzidos.

Reuniões semanais da equipe para reflexão,
planificação e avaliação da intervenção

- Avaliação das acções de formação e
dimensões da formação aplicadas e mais
valias especificas produzidas.
- Instrumentos de registo e avaliação
aplicados de acordo com as orientações do
ISS e resultados da sua aplicação
relativamente a:

À compreensão da realidade onde
se intervém

À intervenção directa junto de
jovens e famílias

-Resultados dos encontros e aplicação
prática ao nível da intervenção
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Grau de execução dos projectos (em %)

100% dos técnicos e equipa educativa
participaram em acções de formação por
iniciativa da SCMA e da Segurança Social nas
áreas da gestão e acompanhamento de crianças
e jovens.
50% da equipa de limpeza participou numa
acção sobre higienização de espaços.
Participação da equipa em 100% dos encontros
de supervisão donde resultou reformulação do
processo individual dos residentes, sendo
iniciado a construção do Manual de Boas
Práticas.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
DOM – Desafios,
Oportunidades e
Mudanças – Lar
de Jovens

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

- Abranger as famílias de 95% das
crianças/jovens institucionalizadas (4,5% estão
confiadas para futura adopção) num processo
de diagnóstico e acompanhamento das
situações
para
desenvolvimento
de
competências parentais e participação na
definição dos projectos de vida das
crianças/jovens através de:

Visitas domiciliárias para
aprofundamento diagnóstico e
acompanhamento das situações

Definição de estratégias e planos de
acompanhamento para cada família em
articulação com serviços locais.

Encontros e reuniões com famílias
para aferição dos projectos de vida das
crianças/jovens

Supervisão das visitas familiares na
Instituição aos residentes nas situações
de interditação ou cuja relação implique
risco para a criança/jovem.

- % de familiares dos residentes,
acompanhados pela equipe técnica da
Instituição a nível de:

Aprofundamento diagnóstico

Desenvolvimento de competências
parentais

Participação na definição de um
projecto de vida das crianças e
jovens
- % de famílias abrangidas pelo menos com
4 visitas domiciliárias ano
- % de crianças e jovens cujo
acompanhamento decorre de estratégias
especificas executadas e avaliadas de forma
articulada com serviços locais.

- Abranger 50% (aumento de 10% = 3
crianças/jovens) sem referências familiares em
“Famílias Amigas” e abranger 75% destas
famílias em 2 encontros de formação ao nível
da relação a desenvolver com as crianças.

Grau de execução dos projectos (em %)

92,5% das famílias dos residentes (30) foram
acompanhadas pela equipa técnica para
aprofundamento /diagnóstico da situação e
envolvimento na definição do projecto de vida.

- Nº de reuniões e % familiares com
participação na aferição dos projectos de
vida das crianças e jovens residentes.
- % de visitas de familiares com interdição
ou de relação de risco com supervisão e
resultados da mesma a nível da intervenção
da equipe técnica junto dos jovens e das
famílias.
- Nº de Famílias Amigas/Nº Crianças/Jovens
- Nº de Famílias Amigas abrangidas nos
encontros de formação
- Adequação dos temas tratados às
necessidades específicas das crianças/jovens
- Evolução da qualidade da relação
estabelecida entre as Famílias Amigas e as
crianças/jovens.
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33,33% do número de crianças previstas.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
DOM – Desafios,
Oportunidades e
Mudanças – Lar
de Jovens

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em %)

- Criação de serviços específicos de animação e
acompanhamento psicológico

- % de residentes envolvidos em acções
especificas de recreação/cultura/socialização
e impacto das acções a nível
comportamental e relacional.
- % de residentes identificados com
necessidades especificas com apoio
psicológico.

73% de residentes abrangidos em actividades
de animação (3 colónias de férias; 17
actividades de exterior e 6 no equipamento).
83,33% de residentes com necessidades
especificas abrangidos em acompanhamento
psicológico (10psicologia, 8 pedopsiquiatria, 4
terapia da fala).

100% dias úteis com alargamento
acompanhamento técnico para 12h.
- Alargamento do acompanhamento técnico
(12h00 dias úteis) e 7h00 diárias ao fim de
semana).
- Nº de horas em dia útil e fim de semana de
acompanhamento técnico directo aos
residentes
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do

98,11% de fins de semana com alargamento de
apoio técnico.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
Roda

Objectivos/Metas definidos para 2009
- Acompanhar a execução e avaliação do curso
CEF a 11 jovens em situação de abandono
escolar no grupo etário dos 15 aos 17 anos.

Indicadores de Medida
- Nº de jovens acompanhados face ao nº de
jovens integrados.

Grau de execução dos projectos (em %)
83,4% de realização

- Nº de jovens com sucesso face ao nº de
jovens com frequência.
- Competências adquiridas a nível de
conhecimentos: escolar, de cuidados à 1ª
infância; comportamental e relacional.
- Grau de satisfação dos alunos e da equipe
pedagógica.

- Orientar e ou criar para uma resposta
educativa/formativa com equivalência ao 9º
ano os 11 jovens após a conclusão do curso.

- Resposta criada ou resposta identificada e
adequada aos 11 jovens na área da
educação/formação.
- % dos 11 jovens integrados na nova
resposta.
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100% no que se refere ao acompanhamento e
execução do CEF tipo 1 para 11 jovens e
66,7% para o CEF tipo 2: transitaram 4 jovens
do CEF tipo 1 e foram integrados mais 10
jovens em situação de abandono e absentismo
escolar.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Geração Cool

Objectivos/Metas definidos para 2009

- Certificação ao nível do 2º ciclo da
escolaridade e reforçar as competências
pessoais e sociais de 10 jovens em situação de
absentismo/ abandono escolar até Junho/09.
- Abranger até Outubro/09, 30 Jovens em
acções de orientação e acompanhamento nas
áreas da formação profissional e emprego.
- Abranger até Novembro/09 150 jovens em
acções de natureza lúdico pedagógica e
ocupacionais (1 atelier artístico, 9 passeios/
visitas culturais, 2 colónias de férias)
promovendo as sociabilidades e estilos de vida
saudável.
- Abranger até Outubro/09, 150 jovens e seus
familiares em 5 comemorações de datas
festivas e para valorização das diferentes
tradições e culturas em presença.

- Apoiar até Outubro/09 através do Gabinete
de Apoio ao Cidadão Imigrantes 25 Jovens
e/ou familiares na resolução de problemas
relacionados com a sua documentação e
permanência legal em Portugal.

Indicadores de Medida

- Nº de jovens certificados.
- Aquisições efectuadas ao nível do saber
ser e saber estar.
- % de jovens orientados/acompanhados face
ao universo definido.
- % de jovens integrados em formação
profissional .
- % de jovens integrados em mercado de
emprego.

Grau de execução dos projectos (em %)

87,5% de realização
75% - Certificados 7 jovens ao nível do 2º ciclo
de escolaridade, acompanhados 20 jovens e
trabalhados 17 competências.

___% de realização

- % de jovens integrados em actividades.
- Tipo e numero de actividades
desenvolvidas.
- Grau de satisfação dos jovens pela
participação nas actividades.

80% de jovens abrangidos em actividades
lúdico pedagógicas e 183% de actividades
realizadas (24 actividades).

- Aquisições efectuadas ao nível das
sociabilidades.
- Nº de acções desenvolvidas em relação às
previstas.
- Nº de jovens e famílias que participaram
nas actividades.
- Grau de satisfação dos jovens/familiares.

100% de jovens e 50% de familiares
abrangidos em comemorações de datas
festivas.

- % de jovens e ou seus familiares
apoiados/acompanhados.
- % de processos instaurados e concluídos
com êxito.
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95% de jovens e ou famílias acompanhados
pelo GACI e 63% de processos concluídos com
sucesso.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Animação e
estimulação de
competências a
idosos com
necessidades
específicas

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

- Abranger até Março 20 idosos com demências
e ou doença mental (SAD) em atelier de
manualidades/artigos para venda (6h/mensais
– em sessões semanais).

- Nº de idosos abrangidos.
- Nº de horas de actividade por idoso.
- Nº de dependentes realizados/Nº de
produtos vendidos.

- Abranger até Março 20 idosos em situação de
isolamento (SAD) em visitas no domicílio para
apoio espiritual e de comunicação com
periodicidade semanal (4h/mês).

- Nº de idosos abrangidos.
- Nº de horas de contactos por idoso.
- Grau de satisfação.

- Abranger até Abril 39 utentes com
diminuição de capacidades (10 do CSL e 29 do
LGLR) em actividades de estimulação
sensorial e motora / Jardim dos Sentidos com
periodicidade bissemanal (4H).

- No de utentes abrangidos e horas de
participação na actividade.
- Contributos da actividade para a
diminuição de perda das faculdades.

- Abranger 10 utentes (CSL) até Fevereiro na
organização e manutenção do projecto “Jardim
dos Sentidos” (2h/semanais).

- Nº de utentes abrangidos e contributos
específicos do grupo na organização do
projecto.
- Avaliação dos utentes na sua participação.
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Grau de execução dos projectos (em %)

56,66% de realização
120% relativamente a idosos com demências e
ou doença mental envolvidos no projecto.

0% de realização (realizou-se apenas a
elaboração do projecto e protocolo de
cooperação bem como a selecção e formação
dos voluntários – projecto de parceria com o
Grupo Concelhio de Idosos e Usalma passando
a implementação do projecto para 2010.

50% de realização ( a actividade “Jardim dos
Sentidos” ficou adiada para 2010 por falta de
financiamento – candidatura não aprovada)

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Centro de Dia
para utentes com
demências.

Objectivos/Metas definidos para 2009

- Apresentar candidaturas aos serviços da
Segurança Social (até Março/09) e Serviços de
Saúde e de Desenvolvimento Humano da
Fundação Calouste Gulbenkian (até
Setembro/09) para financiamento de
adaptação do espaço.
- Adaptar o espaço para funcionamento do
Centro de Dia até final do 4º trimestre (sujeito
à aprovação de candidaturas apresentadas).
- Recrutamento ao nível interno e externo ou 5
unidades de pessoal até final do 3º trimestre
(sujeito à aprovação de candidaturas
apresentadas)

Indicadores de Medida

- Candidaturas elaboradas e apresentadas
nas datas definidas

Grau de execução dos projectos (em %)

0% de realização
Projecto não iniciado devido a ausência de
orientações do CDSSS após visita ao local e
reunião de trabalho na sequência de
diligências efectuadas para iniciação do
projecto.

- Projecto específico às características dos
utilizadores elaborado e aplicado no 4º
trimestre.
- Unidades de pessoal seleccionados até ao
3º trimestre.

- Formar 5 unidades de pessoal até final do 4º
trimestre (sujeito à aprovação de candidaturas
apresentadas).
- Definir critérios e seleccionar 15/20 utentes
- Critérios de selecção definidos e número de
utentes seleccionados até Dezembro.
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Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Oficina
Domiciliária

Objectivos/Metas definidos para 2009

- Envolver 8 Instituições do Grupo Concelhio
de Idosos no levantamento/diagnóstico das
situações de idosos identificados com
necessidades especificas a nível do arranjo e
pequenas beneficiações no domicilio.
- Estabelecer protocolo com instituições,
serviços e autarquias locais para
implementação do serviço de Oficina
Domiciliária.

- Implementar o Serviço de Oficina
Domiciliária a 40 idosos priorizados face á
selecção das situações diagnosticadas.

Indicadores de Medida

- Nº de Instituições que participam no
diagnóstico face ao nº de Instituições
aderentes.
- Nº de situações com diagnóstico feito/nº de
situações identificadas.

- Protocolo estabelecido com definição de:





População Alvo
Serviços a prestar
Obrigações dos beneficiários
Responsabilidades e Obrigações
das Entidades aderentes

Metodologias de acção

Inicio do funcionamento do serviço
- Serviços prestados face aos serviços
necessários identificados
- % de idosos abrangidos no ano
relativamente aos 40 previstos
- Avaliação do cumprimento do protocolo
estabelecido pelos diferentes outorgantes.
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Grau de execução dos projectos (em %)

66,66% de realização

Envolvidas 8 IPSS’s, 2 autarquias e 1 serviço
no projecto e estabelecido protocolo e criadas
as condições logísticas para implementar o
serviço a iniciar em Janeiro 2010.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Educação e
Animação
Ambiental na
Trafaria – projecto
Eco Escola

- Alargar e consolidar a parceria entre
serviços, autarquias, empresas,
associações/instituições locais a nível do
planeamento execução e avaliação das acções e
do projecto a nível global.

- Novos parceiros envolvidos
- Grau de participação ( contributos
específicos e participação presencial) dos
parceiros ao nível da planificação,
acompanhamento das acções e avaliação do
projecto

- Envolver 90% das crianças em idades de PréEscolar, 20% das famílias, 33% dos idosos em
acções de informação e sensibilização e
praticas ambientais nas áreas dos resíduos,
água, energia, alterações climatéricas (4
visitas de estudo/passeios ecológicos, 1 peça de
teatro, reciclagem de materiais, horta
pedagógica) durante o 1º semestre
- Envolver e sensibilizar 50% da população dos
bairros do 1º e 2º Torrão para as questões e
práticas ambientais em acções de animação de
rua (arvore de Natal ecológica, limpeza do
Bairro, colocação de eco pontos, exposição de
trabalhos, colocação de autdoors e distribuição
de panfletos) durante o 1º semestre
- Alterar práticas ambientais no CIT até ao
final do 1º semestre através de:
aproveitamento de água para rega,
compostagem de resíduos, produção e venda
de produtos hortícolas, colocação de candeeiros
solares no exterior, construção e utilização de
forno solar.

- Nº de crianças, famílias e idosos envolvidos
na preparação e execução das acções
- Nº de acções realizadas
- Áreas temáticas trabalhadas
- Avaliação dos participantes: identificação
de novas práticas na vida quotidiana.

- Acções desenvolvidas
- População abrangida por cada acção
- Opinião da população relativamente á
importância das acções e seus efeitos
(sondagem de opinião)

- Novas práticas ambientais introduzidas
- Nº de crianças, idosos e funcionários
envolvidos nas práticas
- Transmissão pelas crianças das novas
práticas junto das famílias.
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Grau de execução dos projectos (em %)

100% de realização relativamente a todos os
objectivos definidos.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Animação
Comunitária

Objectivos/Metas definidos para 2009

- Abranger 2 Associações e 4 moradores da
Encosta Norte do PIA num grupo organizado
com funções de planeamento, execução e
avaliação de actividades de animação
comunitária: celebração de datas festivas

- Abranger 130 moradores em 7 acções de
socialização e culturais (passeios/visitas de
estudo) para reforço das sociabilidades e
conhecimentos)

- Abranger 500 moradores em acções de
animação de rua (Stos. Populares e Festa da
Multiculturalidade) para interacção cultural e
étnica e 50 moradores em datas festivas (dia
da Mulher, Magusto e Festa de Natal) para
reforço das relações de vizinhança e
valorização da comunidade
- Abranger 150 Indivíduos/Famílias em 5
sessões de informação/sensibilização e áreas
prioritárias de interesse da população (saúde,
cultura, economia doméstica, cuidados à 1ª
infância

Indicadores de Medida

- Nº de Associações e moradores envolvidos
- Grau de participação dos moradores e
Associações no planeamento execução e
avaliação das acções
- Auto avaliação do funcionamento do grupo
- Nº de acções realizadas
- Nº de participantes no total das acções e
por acção
- Avaliação dos participantes ao nível das
aquisições (sociabilização, rede de relações,
conhecimentos)
- Nº de moradores abrangidos por acção
- Nº de parceiros envolvidos na execução das
acções
- Grau de satisfação (sondagem de opinião)

- Nº de participantes abrangidos por acção
- Nº de acções realizadas
- Avaliação dos temas tratados quanto ao
interesse e aplicação prática dos temas
tratados.
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Grau de execução dos projectos (em %)

56,7% de realização

100% no que respeita ao número de moradores
abrangidos a nível de sociabilização, 26,7% a
nível de utentes abrangidos a nível da
sensibilização em áreas da saúde e cultura e
0% ao nível da organização da população.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Rede de Relações

Objectivos/Metas definidos para 2009

- Abranger 20 das prestadoras de cuidados
formais (Lares e SAD) num fim de semana
temático para intensificação de relações, auto
estima e sentimento de grupo de pertença até
ao final do 3º trimestre

- Nº de prestadores de cuidados formais
abrangidos
- Aquisições proporcionadas aos
colaboradores pela actividade
- Grau de satisfação dos colaboradores

- Abranger 90% do pessoal do CC PIAI em 3
acções de socialização ao longo do ano
(aniversários, festas de final de ano lectivo,
festa da amiga secreta – Natal)

- % de colaboradores abrangidos nas 3
acções
- Avaliação das acções pelos participantes a
nível dos contributos para estreitar relações

- Abranger 65% dos colaboradores da SCMA
num Jantar de Natal (Dezembro)

Actividades
Económicas
Autónomas

Indicadores de Medida

- Implementar 3 novas Actividades
Económicas Autónomas no PIA em áreas
consideradas com viabilidade económica pelo
estudo de mercado e acompanhamento das
existentes nos domínios:

Formativo

Regularização da actividade
Gestão e jurídico (em articulação com outros
serviços)

Grau de execução dos projectos (em %)

83,33% de realização
Considerou-se 70%de realização no 1º
objectivo na medida em que a actividade foi
reformulada para um passeio de barco e um
passeio a Marvão, em vez de um fim de
semana temático o que permitiu um convívio
mais alargado (326 trabalhadores no total das
2 actividades) em detrimento de uma acção
mais intencionalizada para 20 prestadoras de
cuidados formais.
No 2º objectivo a taxa de execução foi de 80% e
no 3º de 100% de realização.

- % de colaboradores que participaram
- Avaliação da acção pelos participantes

- Nº de novas actividades com viabilidade
económica implementadas
- Espaços disponíveis (lojas) ocupadas

50% de realização
1
actividade económica
criada
e
acompanhamento de todos os empresários.

- Formação realizada e nº de empresários
formados
- Nº de situações regularizadas perante a
Segurança Social
- Serviços (internos e externos) envolvidos
no acompanhamento jurídico e de
gestão/marketing
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Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Requalificação de
espaços e
equipamentos
(CIT, CC PIA II,
CC PIA I, LGLR e
CSL)

Objectivos/Metas definidos para 2009

- Requalificar espaço exterior do CIT: alisar
pavimento e criar um espaço específico de
recreio de apoio ao pré-escolar até final do 2º
trimestre.

Indicadores de Medida

- Pavimento arranjado até final do 2º
trimestre
- Recreio criado e em utilização até ao final
do 2º trimestre

Grau de execução dos projectos (em %)

69,2% de realização
CIT – alisamento da calçada
substituição das tampas de esgoto.

exterior,

PIA II – aquisição de mobiliário.
PIA I – pintura das salas e substituição do
pavimento.

- Implementar um espaço de animação e
socialização de famílias até ao final do 1º
trimestre.

- Espaço criado e em funcionamento
- Nº de famílias que frequentem/utilizem
diariamente o espaço

- Melhorar as condições do edificado e
equipamento disponibilizado aos utentes até
final do 3º trimestre das valências:

LGLR (substituição de roupeiros
numa ala)

C.C.PIA I (pintura das salas de
infância e substituição do pavimento do
refeitório)

- Roupeiros substituídos na ala Esq. (1º piso)

-Centro S. Lázaro (pintura do 3º piso)

- Pinturas efectuadas e pavimento
substituído até final do 3º trimestre

- Avaliação pelos utentes, familiares e
pessoal sobre as melhorias efectuadas.
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CSL – pintura de 2 pisos e melhoria das
condições de segurança da portaria – porta
codificada,
balcão
de
atendimento
e
substituição da porta exterior.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2009

Acompanhamento
de famílias com
menores em risco

- Abranger 59 famílias em 4 grupos de
trabalho por valência (PIA I, PIA II e CIT) na
área da formação parental em 61 sessões de
formação, animação e socialização até final do
1º semestre.

Indicadores de Medida
- % de famílias abrangidas
- Nº de sessões realizadas em conformidade
com objectivos e metodologias definidas.
- Competências adquiridas pelas famílias.
- Grau de satisfação das famílias
relativamente ao projecto.

Grau de execução dos projectos (em %)
100% de realização
88,13% no que se refere às famílias que
participaram na área da formação parental:
52 famílias num total de 37 sessões.

- Abranger 6 técnicos em acções de supervisão
a nível da avaliação (construção e tratamento
de instrumentos de trabalho a realizar pela
FMH).

- Nº de técnicos abrangidos relativo aos
previstos.
- Grau de participação dos técnicos nas
sessões.
- Aquisições a nível de conhecimentos e
intervenção prática junto das famílias.

- Abranger até Dezembro/09, 6 adolescentes
grávidas e ou jovens mães em
acompanhamento psicossocial e formação
parental para identificação de projectos de
vida e capacitação para a função materna
(projecto Maié).

- Nº de adolescentes grávidas e ou jovens
mães acompanhadas em relação às
sinalizadas.
- Competências adquiridas ao nível
parental.
- Projectos de vida identificados.

116% relativamente ao acompanhamento
psicossocial
e
formação
parental
de
adolescentes grávidas e jovens mães (7).

- Abranger até Dezembro/09, 15 crianças na
faixa etária dos 8/10 anos em situação de risco
em 5 actividades desportivas, 7 actividades
lúdico pedagógicas e 3 sessões de educação
para a saúde. (projecto Smile).

- % de crianças abrangidas.
- Nº e tipo de actividades realizadas.
- Conhecimentos adquiridos.
- Alterações verificadas no estilo de vida.

100% de taxa de execução ao nível do
acompanhamento de 15 crianças no CC PIA II
abrangidas em 13 actividades nas áreas da
educação, saúde desporto, ambiente e lúdico
pedagógico.

- Avaliar e acompanhar até Dezembro/09 de
forma multidisciplinar 28 crianças e
respectivas famílias do CIT em situação de
risco social e ou com necessidades educativas
especiais, diminuindo em 50% as situações
encaminhadas para 2ª e 3ª linha de
intervenção (projecto Centro de Recursos).

- % de crianças e respectivas famílias
acompanhadas.
- Nº de situações acompanhadas/Nº de
situações encaminhadas para 2ª e 3ª linha

100% de realização no que se refere ao
acompanhamento multidisciplinar de 28
crianças em risco e ou com necessidades
educativas no CIT e redução em 50% das
situações encaminhadas para 2ª e 3ª linha.
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100% dos técnicos em acções de supervisão.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
RSI
- Dimensão
Acompanhamento
Individualizado de
Famílias -

Objectivos/Metas definidos para 2009
- Cumprir as etapas do processo de
acompanhamento de 95% das famílias
beneficiárias, nos timings legalmente
definidos, ao longo do ano de 2009

Indicadores de Medida
- % de famílias cujo acompanhamento
cumpre as etapas do processo nos timings
definidos legalmente
- % de famílias cujo acompanhamento
cumpre os tempos legalmente definidos por
etapa do processo: elaboração da Informação
Social, celebração do Programa de Inserção,
elaboração de Relatório Social e avaliação
do Programa de Inserção

-Estabelecer Programas de Inserção à medida
a 100 % de famílias com Programa de Inserção
acordado

- % de Programas de Inserção cujas acções
se encontram em desenvolvimento com
sucesso

Grau de execução dos projectos (em %)
72,3% de realização
100%
de
famílias
beneficiárias
com
informação social elaborada e 85,95% com
programa
de
inserção
acordado
em
conformidade
com
timings
legalmente
previstos.

Objectivo não avaliado

- % de Programas de Inserção cujas acções
se encontram concluídas com sucesso e
objectivos atingidos
- Avaliação pelas famílias dos resultados dos
Programas de Inserção concluídos

-Autonomizar 25 % das famílias beneficiárias
a nível da prestação e garantir a inserção
económica e social de 3% das famílias em
acompanhamento ao longo do ano de 2009

- % de famílias acompanhadas e
autonomizadas: por aumento de
rendimentos e inserção em mercado de
trabalho; por aumento de rendimentos,
inserção em mercado de trabalho e
restantes domínios do Programa de Inserção
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76,6%
das
famílias
previstas
foram
autonomizadas (165 famílias) por aumento de
rendimentos.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2009

Indicadores de Medida

Grau de execução dos projectos (em %)

RSI

- Conhecer a realidade do conjunto das
famílias RSI ao nível de caracterização socioeconómica, e dos níveis de inserção das
famílias autonomizadas até ao final do ano de
2009

- Relatório de caracterização socioeconómica das famílias e tipologia de
situação

75% - Realizado estudo sobre a caracterização
sócio económica e % de retorno à medida, com
relatório elaborado. Não foi totalmente
conseguido o conhecimento dos níveis de
inserção das famílias autonomizadas.

- Dimensão
Intervenção
Colectiva com as
Famílias

- Abranger 60% de famílias beneficiárias em
15 sessões de informação e reflexão / debate
sobre as áreas “RSI e Inserção”, “Filosofia,
pressupostos e requisitos RSI” e “Implicação
dos beneficiários no processo de Inserção” a
realizar até ao 3º trimestre do ano de 2009 (20
famílias por sessão)

- % de incidência e de retorno à medida e
níveis
(des)inserção
de
famílias
autonomizadas)

- % de famílias abrangidas por sessão

42,70% de famílias abrangidas em 73,33% das
sessões de informação e reflexão sobre RSI (11
das 15 previstas) sobre os temas previstos e
positivamente avaliados pelos participantes.

- Nº de acções realizadas e temas tratados
relativamente ao planeado
- Grau de participação das famílias nas
sessões
- Avaliação das sessões pelas famílias:
aquisições feitas e resultados práticos

-Acompanhar 3 grupos específicos –
(
objectivos referenciados no projecto especifico
de formação parental do projecto Maié).

- Grupos seleccionados em relação a grupos
identificados
- Acções de formação e socialização
realizadas relativamente às programadas
- Nº beneficiários abrangidos relativamente
aos previstos
- Avaliação dos beneficiários relativamente
às acções e contributos para a Inserção.
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Avaliação
integrada
no
projecto
“Acompanhamento de Famílias com Menores
em Risco”.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2009

RSI

- Elaborar e apresentar às parcerias e NLI
projecto de criação de uma nova resposta ou de
adaptação de serviços existentes na
comunidade que impliquem a inserção
económico-social de 12 beneficiarias RSI na
área dos serviços gerais até ao fim do 1º
semestre de 2009

- Dimensão
Intervenção
Colectiva
com as
Famílias

Indicadores de Medida
- Projecto delineado e apresentado na data
prevista

Grau de execução dos projectos (em %)
20% do projecto - Apresentação de
candidatura ao nível do POPH para formação
de beneficiários identificados.

- Adequação do projecto aos objectivos pretendidos
- Nº de beneficiários abrangidos em relação aos
previstos
- Parcerias envolvidas e responsabilidades
assumidas na criação da resposta

- Criar uma loja de pronto a vestir social, autosustentada com apoio de empresas locais e
com recurso a doações e trabalho voluntário,
aberta à comunidade a preços de custo, e às
famílias RSI e Acção Social a preço reduzido
(50%) a partir de Novembro de 2009

- Avaliar o grau de satisfação de 50% das
famílias em acompanhamento relativamente a
acompanhamento individualizado e respostas
colectivas até Setembro de 2009

- Resposta à comunidade à proposta apresentada:
nº de empresas e particulares aderentes
- % de famílias da comunidade que adquirem
vestuário relativamente aos que procuram
- % de famílias acompanhadas em RSI ou Acção
Social que adquirem vestuário relativamente às
que procuram
- Relatório de avaliação do grau de satisfação das
famílias em acompanhamento RSI produzido até
Dezembro de 2009
- % de famílias acompanhadas que responderam
às diferentes dimensões de avaliação e a cada
uma delas por % de resposta
- % de famílias que apresentam sugestões
concretas
de
melhoria
a
nível
do
acompanhamento individualizado e colectivo.
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100% de realização
-13 feiras
-adesão de particulares e empresas
- procura da comunidade (104 compradores)
- Receita angariada aplicada em colónia de
férias com crianças beneficiárias do RSI.

0% - Objectivo reprogramado para 2010.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2009

RSI

- Abranger 18 profissionais das Equipas RSI (2
Coordenadoras de Equipa, 5 Técnicos
Superiores e 11 Ajudantes de Acção Directa)
em 4 sessões temáticas sobre metodologia de
intervenção para a inserção, a realizar uma
por trimestre

- Dimensão
Qualificação
da Equipa
para a
Intervenção

Indicadores de Medida
- Nº de sessões e temáticas abordadas
relativamente às previstas
- Nº de profissionais por categoria profissional
abrangidos relativamente ao previsto
- Avaliação das 4 sessões quanto aos contributos
específicos a nível de aquisição / consolidação de
conhecimentos e de melhoria das práticas
profissionais

- Abranger 18 profissionais das Equipas RSI (2
Coordenadoras de Equipa, 5 Técnicos
Superiores e 11 Ajudantes de Acção Directa)
em 4 encontros de partilha de experiências e
aprofundamento da intervenção (análise de
casos numa perspectiva de articulação entre
teoria e prática), a realizar uma por trimestre
- Implementar a aplicação do “Manual RSI da
SCMA” pelos elementos da Equipa RSI até
Março de 2009 e proceder à avaliação do
mesmo no final do ano de 2009

- Nº de Técnicos participantes em todos os
encontros realizados

Grau de execução dos projectos (em %)
0% de execução
Objectivo não executado por priorização da
preparação
e
acompanhamento
da
implementação do Manual de Boas Práticas
do RSI (processo mais moroso do que o
previsto pela mobilidade da equipa técnica do
RSI em 57,14%) e elaboração do Manual de
Boas Práticas da Acção Social.

200% de realização

- Nº de encontros realizados nas datas previstas e
segundo metodologia proposta
- Avaliação dos encontros com identificação das
aquisições específicas e sugestões de melhoria da
prática decorrente
- Práticas procedimentais analisadas e
harmonizadas em relação às orientações
elaboradas
- Melhoria da eficácia da intervenção: respostas
atempadas em conformidade legal e adequadas à
população
- Produtividade da equipa: cumprimento do plano
- Qualificação da função de acompanhamento:
níveis de inserção das famílias e respostas
dinamizadas.
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100%
de
realização,
sendo
que
a
implementação do manual só se iniciou a
partir de Julho, data em que foi validado pela
Mesa Administrativa.

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos

Objectivos/Metas definidos para 2009

RSI

- Envolver Técnicos das Equipas RSI e
Coordenadoras na monitorização da medida a
nível global, no controle de execução e
avaliação, no aprofundamento da metodologia
de intervenção e na identificação de
estratégias através da realização de:
- 10 encontros anuais com participação de
DCT, DT, Coordenadoras de Equipa RSI e
Consultora SCMA para a área social
- Encontros entre DT e Equipa RSI
- Encontros entre Coordenadora de Equipa
RSI e elementos de cada Equipa

- Dimensão
Qualificação
da Equipa
para a
Intervenção

- Garantir a globalização de dados e
monitorização da medida através da recolha,
análise e tratamento de indicadores mensais
- Garantir a informatização de 90% dos
processos recebidos no Sistema Informático da
Segurança Social.

Indicadores de Medida
- Nº de encontros realizados em relação aos
planificados
- Grau de obtenção de objectivos, cumprimento da
agenda e metodologia definida nos diferentes
encontros

Grau de execução dos projectos (em %)
100% de realização
Garantidos a coordenação e monitorização do
protocolo RSI através de: 4 reuniões com DCT,
DT’s, Coordenadoras RSI e Consultora.
7 reuniões entre DT’s e equipa RSI.
12 reuniões entre coordenadora e equipa RSI

- Conclusões dos encontros e orientações para a
intervenção relativamente aos objectivos
pretendidos para os diferentes encontros
- Estratégias de acção identificadas
100% de execução
- Globalização dos dados em: Ponto de Situação
Nominal, Controle de Execução Mensal e
Avaliação da Intervenção
- % processos informatizados relativamente aos
número de processos recebidos
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70,2% de realização
Objectivo não totalmente conseguido devido à
mobilidade da equipa RSI e aumento
significativo de processos abertos.
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Objectivos
Estratégicos
Melhorar e criar
novos
Serviços/Respostas
de Inserção,
Autonomia e
Desenvolvimento
Social.

Projectos
RSI
- Dimensão
Desenvolvimento
e Consolidação
de Parcerias

Objectivos/Metas definidos para 2009
- Dinamizar e consolidar um grupo de
parceiros por Freguesia para a inserção nas
áreas consideradas prioritárias para a
inserção de famílias e grupos específicos

Indicadores de Medida
- Grupo de parceiros formalmente constituídos
por freguesia
- Nº de parceiros que aderiram relativamente
aos identificados

Grau de execução dos projectos (em %)
0%
Projecto não concretizado por falta de
envolvimento do NLI e por falta de recursos
técnicos do RSI pela mobilidade da equipa.

- Nº e tipo de recursos disponibilizados face ao
número de necessidades identificadas
- Competências assumidas pela parceria

- Consolidar 24 reuniões de Grupo de
Técnicos de Intervenção com Famílias para
aprofundamento da metodologia de
intervenção, dinamização de recursos e
definição de estratégias.

- Nº de reuniões realizadas relativamente às
previstas
- Nº de técnicos participantes relativamente aos
previstos
- Nº de situações analisadas relativamente às
acompanhadas
- Tipo de obstáculos identificados
- Novas estratégias definidas
- Melhoria da intervenção técnica: intervenção
com famílias e dinamização de recursos
- Avaliação técnica dos contributos do grupo
para a melhoria da prática profissional.
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100% de execução
Verificou-se uma partilha e aprofundamento
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2.3 – Parcerias Desenvolvidas
Parcerias constituídas
Resultados
Actividades
de
Enriquecimento Alargamento da cobertura diária e
Curricular na Trafaria (Agrupamento disponibilização
de
actividades
Vertical de Escolas da Trafaria)
extracurriculares a crianças do Ensino
Básico.
Componente de Apoio à Família na Alargamento da cobertura diária a
Trafaria (Agrupamento Vertical de crianças do pré-escolar da Rede Pública
Escolas da Trafaria e Câmara
Municipal de Almada)
Cursos de Educação / Formação de Implementação
de
6
cursos:
Jovens
e Adultos
(Agrupamento alfabetização (1), EFA’s B1 (2), EFA’s
Vertical de Escolas do Monte de B2 (2) e CEF (1)
Caparica e Agrupamento Vertical de
Escolas Miradouro de Alfazina)
Desenvolvimento de projectos conjuntos
GCIA – Grupo Concelhio de Idosos de de
âmbito
concelhio:
“Oficina
Almada
Domiciliária”,
“Uma
Palavra
um
Alento”,
“Actividades
de
Animação/Socialização”
- Apoio no desenvolvimento de
actividades da Instituição – Limpeza e
Instituto de Reinserção Social – arranjo de espaços exteriores, animação
Acompanhamento de 8 Jovens no e ocupação de utentes/clientes, serviço
âmbito do trabalho a favor da de manutenção e cozinha.
comunidade
- Enquadramento institucional dos
jovens nos percursos de inserção.
Integração de 19 residentes do lar de
Crianças e Jovens em actividades de
Teatro Municipal de Almada
expressão dramática e acesso à
participação gratuita em actividades de
âmbito cultural.
Aprofundamento
diagnóstico
e
acompanhamento das dinâmicas sócio
Movimento de Defesa da Vida – familiares de famílias de residentes do
Projecto Progride
Lar de Crianças e Jovens.
Clínicas Privadas:
- Disponibilização de recursos na área
- Sofisant
da psicologia, terapia da fala e
acupunctura.
- Dentarmed

- Disponibilização de recursos na área
da
saúde
oral,
psicologia
e
pedopsiquiatria.
Página 62 de 141

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

FMH - Formação Parental

Escolas
Superiores
e
Técnico
Profissionais
para
realização
de
estágios curriculares (E.S.E. Jean
Piaget (2), ISPA (2), UAL (1), ISCSP
(1), FMH (1), EPED (6))

Eco – Escola (ABAE – Associação
Bandeira Azul Europeia, Câmara
Municipal de Almada, Costa Polis,
Silopor, Grupo Flamingo)

Disponibilização de instrumentos de
medida/avaliação na área da formação
parental.
Estudo
de
caracterização
de
utentes/famílias,
construção
de
instrumentos
de
apoio
ao
desenvolvimento do PI de idosos do
Centro de Dia, apoio na realização de
actividades
com
crianças,
desenvolvimento de actividades na área
da psicomotricidade com crianças e
jovens
com
dificuldades
de
aprendizagem.
Desenvolvimento
de
um
projecto
conjunto na área da educação ambiental
que permitiu a rentabilização de
recursos e apropriação de consciência
cívica e ambiental na comunidade da
Trafaria com o envolvimento directo de
utentes, famílias e colaboradores do
Centro Infantil da Trafaria.
Disponibilização
de
recursos
específicos por parceiro para o
desenvolvimento
de
acções
para
obtenção dos objectivos do projecto.

Projecto “Geração Cool” (Junta de
Freguesia
de
Caparica,
Câmara
Municipal de Almada, PETI, Escola
Secundária do Monte Caparica, CPCJ)
- Organização de respostas educativas
alternativas.

2.4.1 – Representações
Representações

Actividades de representação
desenvolvidas

Resultados

CLASA

Participação
Plenário

no

Núcleo

Executivo

e

N L I do Rendimento Social de
Inserção

Participação nas reuniões semanais do NLI e
nas assinaturas dos Programas de Inserção
com os utentes

CPCJ (Comissão alargada)

Definição de estratégias e metodologias de
intervenção com crianças e jovens em risco do
concelho de Almada
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CLASA (Grupo Famílias XXI)
Comissões Sociais Inter
Freguesias
- Trafaria/Costa

- Caparica/Pragal

- Sobreda/Charneca

- Cacilhas/Almada/Cova da
Piedade
Conselho Geral Transitório do
Agrupamento
Vertical
de
Escolas Miradouro Alfazina
Encontro Anual das Comissões
de Protecção de Crianças e
Jovens da zona Sul
Encontro Distrital de “Boas
Práticas”
no
âmbito
do
acompanhamento
social
de
beneficiários RSI
Encontro
da
Prevenção
Primária da Toxicodependência

Participação na identificação de projectos no
âmbito da intervenção com famílias
- Participação nos sub-grupos de idosos e
famílias com vista ao diagnóstico e elaboração
de um plano de acção nestas áreas.
- Participação na avaliação da intervenção de
2008 e elaboração do plano de acção para
2009.
- Participação nos projectos: Qualificação
Familiar (formação parental), Adequar e
Qualificar as Respostas Sócio Educativas
(alargamento da cobertura diária em creche e
pré-escolar, criação de respostas educativas
alternativas – CEF e PIEF).
- Identificação da complementaridade do
trabalho
desenvolvido
pelas
diferentes
instituições da freguesia.
- Participação no grupo idosos e dependentes e
levantamento das situações de isolamento.
Participação nos processos de concurso para
Director da Escola e de aprovação do
regimento do Conselho Geral
Apresentação do projecto formação parental da
Santa Casa da Misericórdia de Almada.
Apresentação da experiência de trabalho da
Santa Casa da Misericórdia de Almada.
Apresentação e avaliação dos
implementados a nível concelhio.

projectos
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2.4.2 - Trabalho Interinstitucional
Trabalho Interinstitucional
desenvolvido
Projecto “Maié” (HGO)
CPCJ e EMAT

Juntas de Freguesia (Trafaria,
Sobreda e Caparica)
Reuniões de técnicos com
intervenção
na
área
das
famílias (Caparica, Trafaria e
Sobreda)
Reuniões com o Agrupamento
Vertical de Escolas Monte de
Caparica
e
Agrupamento
Vertical de Escolas Miradouro
de Alfazina (EFA’s - CEF)
ROFAS – Rede de Ofertas
Formativas no âmbito da
resposta emprego e formação
(UNIVA’s, GIP’s)
Reuniões com Instituições locais
(PIA) com respostas a nível da
Infância
Reunião com Serviços de Creche
Familiar do Concelho

Produtos
Aprofundamento
do
diagnóstico
das
situações das adolescentes e ou jovens mães.
Aprofundamento diagnóstico de situações,
definição
de
estratégias
e
complementaridade de intervenção.
Disponibilização
de
espaços
para
atendimento da população (Sobreda e
Trafaria) e disponibilização de recursos
financeiros para actividades de animação
(Caparica)
Aprofundamento diagnóstico de situações,
definição
de
estratégias
e
complementaridade
de
intervenção
e
recursos.
Avaliação do funcionamento dos cursos e do
percurso escolar/formativo dos jovens e
adultos.
Implementação de rede de ofertas formativas
para adultos.
Identificação de menores prioritários para
integração em equipamento de infância.

Partilha de informações e uniformização de
procedimentos.
Apresentação dos projectos do MDV.
“MDV – Movimento de Defesa Partilha de informações sobre famílias
da Vida – projecto Família”
apoiadas e definição de estratégias de
acompanhamento conjunto.
Elaboração do projecto “Vive as
tuas
Escolhas”
com
o Apresentação da candidatura ao programa
agrupamento
Vertical
de “Escolhas”.
Escolas da Trafaria
Faculdade da Motricidade
Acompanhamento por “pares” de 11
Humana – Projecto “Mentoria”
crianças/jovens do Lar de Crianças e Jovens.
Reunião de Centros
Partilha de informação.
Comunitários
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2. 5 - Actividades de Suporte à Actividade Social Desenvolvida
2.5.1 - Harmonização de procedimentos e Metodologias
Actividades
Desenvolvidas
(identificação)
Construção do
Manual de Boas
Práticas de
Intervenção do RSI
para a Santa Casa
da Misericórdia de
Almada
Inicio da elaboração
do Manual de Boas
Práticas em
Atendimento e
Acompanhamento
em Acção Social da
Santa Casa da
Misericórdia de
Almada
Manual da
Qualidade da Santa
Casa da
Misericórdia de
Almada
Construção do
Manual de Boas
Práticas da:

- Creche do CIT
- SAD

- Lar e Centro de
Dia do Centro de S.
Lázaro

Unidades de Pessoal
envolvidas

Produto

DCT, 2 DT’s, Consultora
para a área social, 2
Coordenadores equipe
RSI, 7 Gestores de caso
e 11 AAD

Manual que inclui: Processo
RSI e 6 sub-processos, 8
Instrumentos de trabalho, 23
Impressos,
Auditorias
e
Avaliação de Satisfação (a
concluir)

1 DT, Consultora para a
área social, 5
Assistentes Sociais, 1
Psicóloga, 1 Educadora
Sócio Profissional

Elaboração do sub-processo:
“Atendimento de 1ª linha com
respectivo
fluxograma
e
impressos”

Mesário responsável
pela Qualidade,
Consultor da Qualidade,
2 Directores
Coordenadores, 3 DT’s
DT, 6 Educadoras de
Infância, Psicóloga, 2
Administrativas, 8 AAE,
3 ASG, Consultor para a
Qualidade.
DT, Assistente Social,
Educadora Sócio
Profissional e 33
Ajudantes Familiares

DT, Terapeuta
Ocupacional,
Enfermeira

Manual
que
inclui:
4
Processos
(Processo
da
Gestão,
Processo
da
Actividade Social, Processo de
Suporte
e
Processo
de
Medição, Análise e Melhoria).
Manual que inclui: 4 subprocessos, 11 Instrumentos
de trabalho, 95 impressos,
auditorias
internas
e
externas,
avaliação
da
satisfação
dos
utentes/clientes.
Manual
que
inclui:
4
processos
chave,
10
instrumentos de trabalho,
Mapa de Interacção dos
processos, 53 impressos e
planos operacionais.
Manual que inclui: 4 subprocesso, 10 instrumentos de
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Coordenadora, Médico,
Chefe dos Serviços
Gerais, Supervisora dos
Ajudantes de Lar,
Assistente
Administrativa
Elaboração de
Planos Operacionais

Elaboração do Plano
de Contingência da
Gripe A da Santa
Casa da
Misericórdia de
Almada
Elaboração do
Regulamento
“Actividades de
Animação e Lazer
no Exterior”
Elaboração do Guia
de Acolhimento
(LGLR e CSL)

DCT, 8 DT’s, Consultor
para a Qualidade, 2
Enfermeiros
Coordenadores

Mesário responsável
pela saúde, 2 Directores
Coordenadores,
Consultor da Qualidade,
8 DT’s, Enfermeiros
Coordenadores, Médico,
Técnica dos RH.
DCT, 2 Animadoras,
Socióloga
2 DT’s, 2 Terapeutas
Ocupacionais, Psicóloga,
Enfermeiros
Coordenadores

trabalho, 50 impressos

7 Planos Operacionais: Fuga
de clientes/utentes, Quedas,
Controlo
dos
Acessos,
Desinfecção e Desinfestação
das Instalações, Surto de
Infecções,
Efeitos
Secundários
dos
Medicamentos,
Intoxicação
Alimentar.
Plano de Contingência com
sintomatologia
e
procedimentos a adoptar

Regulamento elaborado com
respectivos instrumentos de
registo/avaliação.
Guia elaborado

2.5.2 – Formação
Acções de Formação
1ªs Jornadas Técnicas
internacionais: Desafios e
responsabilidades da intervenção
com jovens em risco

Unidades de Pessoal
envolvidas

Resultados

3 Técnicas Superiores

8 Ajudantes Lar, 2
1ºs Socorros
Ajudantes Centro Dia e
5 Ajudantes Familiares
A Gestão por processo da SCMA
3 Directoras Técnicas
Acolhimento
terapêutico
de 1 Psicóloga
crianças e jovens

Em estudo nos
Recursos
Humanos de
acordo com o
procedimento
do Plano
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Atendimento público
Cuidados Humanos Básicos –
higiene e apresentação pessoal
Cuidados primários de saúde e
segurança da criança
Curso de Formação Profissional
de Ajudantes de Acção Directa
Eficácia Pessoal
Empregabilidade
Encontro “O Direito da criança a
uma família – novas perspectivas,
novas responsabilidades”

Acções de Formação
Encontro de Técnicos de Creche
Familiar
Encontro Temático: Intervenção
integrada na família
Escola de Pais
Etapas de implementação da
Medida RSI e trabalho de/em
parceria
Famílias Multiproblemáticas
Folha de cálculo – 1ª acção
Formação Inicial de Amas
Formação Acess
Formação para cuidadores
formais de pessoas com doença de
Alzheimer – nível 1
Formação para cuidadores
formais de pessoas com doença de
Alzheimer – nível 5
Higiene e segurança Alimentar
Higienização de espaços e
equipamentos

1 Administrativa
7 Ajudantes de Lar, 3
Ajudantes Familiares,
1 Empregada Auxiliar

Anual

1 Ama
11 Ajudantes de Acção
Directa
1 Educadora Sócio
Profissional
1 Técnica Superior
2 Técnicas Superiores

Unidades de Pessoal
envolvidas

Resultados

1 Directora Técnica
2 Directoras Técnicas
5 Educadoras, 6
Ajudantes Acção
Educativa, 1 Ajudante
de Centro de Dia e 1
Ajudante Cozinha
3 Técnicos Superiores,
1 Ajudante de Acção
Educativa
1 Directora Técnica
1 Ajudante Lar de
Jovens
13 Amas
3 Técnicos Superiores
4 Ajudantes de Lar, 2
Ajudantes Centro Dia,
3 Ajudantes Familiar
5 directoras Técnicas,
12 Técnicas, 1
Animadora Sócio
Cultural
1 Directora Técnica e 1
Ajudante Cozinha
2 Encarregadas de
Serviços Gerais, 11

Em estudo nos
Recursos
Humanos de
acordo com o
procedimento
do
Plano
Anual
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Empregadas Auxiliares
I Jornada de trabalho: Lares de
Infância e Juventude
III Congresso Portuguesa da
Avaliação e Intervenção em
Gerontologia Social
Intervenção centrada na família
Introdução à avaliação de
desempenho
Juventude e Grupo de Pares
Liderança e gestão de equipa
Língua Inglesa
Frequência de Mestrado
Microcrédito
Novas Oportunidades – 12º ano
Técnico Administrativo

Novas Oportunidades 6º ano e 9º
ano
Planeamento e controlo de gestão
Plano DOM – Acção de reciclagem
Seminário tratar corações e
mentes magoadas

Acções de Formação
Plano DOM – Gestão de
equipamentos sociais – formação
para as Direcções Técnicas dos
Lares
Politicas sociais de intervenção
Prestação de cuidados básicos de
saúde – 1ºs Socorros

Programa de Prevenção da
Toxicodependência

1 Directora Técnica
1 Directora Técnica
1 Técnico Superior
1 Directora Técnica
1 Animadora
1 Educadora
1 Ajudante de Lar de
Jojovens
1 Técnica Superior
2 Técnicas Superiores
2 Administrativas, 1
Ajudante Centro Dia, 1
Ama, 1 Empregada
Limpeza, 2 Ajudantes
Familiares, 1 Ajudante
Acção Directa
2 Ajudantes Familiares
(9ºano), 1 ajudante
Familiar (6ºano)
1 Directora Técnica
3 Técnicas Superiores

Unidades de Pessoal
envolvidas

Resultados

1 Directora Técnica
1 Técnica Superior
2 Ajudantes Lar Idosos,
1 Ajudante Lar Jovens,
1 ajudante Familiar, 2
Ajudantes de Acção
Educativa, 2
Administrativas
3 Educadoras e 2
Ajudantes de Acção
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Reinventar a Solidariedade em
tempo de crise
Formação contínua de Amas
Saúde Mental
Seminário de Informação sobre
resíduos hospitalares
Seminário LIKO

Seminário: A Qualidade como
factor de desenvolvimento
estratégico da SCMA
Seminário: Melhores respostas
sociais – A qualidade enquanto
desafio
Seminário Europeu RSI – um
direito à integração
Seminário Avaliação postural e
ajudas técnicas/produto de apoio

Sessão de informação Gripe A

Trabalho em equipa I
Trabalho em equipa
multidisciplinar
Violência Doméstica
Workshop: Recursos educativos e
formativos para populações com
NEE’s, deficiência e incapacidade

Educativa
1 Directora Técnica e 1
Técnica Superior
28 Amas
2 Técnicas Superiores
2 Directoras Técnicas
2 Terapeuta
Ocupacional
11 Administrativas, 1
Enfermeira, 17
Técnicas Superiores, 1
Ajudante Lar, 2
Encarregadas Serviços
Gerais, 4 Ajudantes
Familiares

Em estudo nos
Recursos
Humanos de
acordo com o
procedimento
do
Plano
Anual

2 Directoras Técnicas
2 Técnicas Superiores
1 Terapeuta
Ocupacional, 1 técnica
Superior
DCT, 7 DT’s, 3
Ajudantes Lar,1
Ajudante familiar, 1
Ajudante Centro Dia, 1
Administrativa, 4
Técnicas Superiores, 2
Educadoras Infância
1 Educadora Infância
3 Técnicas Superiores,
1 Ajudante Acção
Directa
2 Técnicas Superiores
4 Educadoras Infância
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2.5.3 – Encontros de Trabalho

Encontros de
Coordenação por
Departamento

Encontros de Trabalho do
Departamento e Mesa
Administrativa

Tipo de Encontro

Nº
Encontros

Participantes
Provedor e DCT

Coordenação do
Departamento

Mesa Administrativa e
DCT
Mesários e DCT
Mesários, DCT e DT’s

Coordenação do
Departamento de Acção
Social

DCT e DT’s das
respostas sociais

Principais resultados

39 (média 3 Gestão e orientações ao departamento
por mês)
Informação e validação da intervenção
do Departamento na sua intervenção
5
especifica e na sua articulação com
outras áreas/serviços
Informação
e
reflexão
4
conjunta/orientação
relativa
aos
diferentes pelouros
Ponto de situação e análise de questões
6
comuns às diferentes respostas sociais
- Gestão corrente das diferentes
respostas
- Partilha de informação e troca de
experiências ao nível das respostas
14
sociais
- Aprofundamento de conhecimentos
- Controle da execução do plano de
acção
- Planeamento e avaliação das
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Coordenação por resposta
social

Coordenação do RSI
Coordenação
intervalências

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

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

39 (média
de 4)

DCT, DT’s do CIT e CC
PIA II, coordenadoras
das equipas RSI
DCT e DT’s de algumas
respostas sociais
Animadoras
Socioculturais
Equipa de Psicologia

Animadoras
UNIVA/GIP

4
5
3
2

Definição
de
procedimentos
e
orientação/coordenação por projectos
específicos

4

Apresentação
de
candidaturas
e
acompanhamento e avaliação das
mesmas

3
Unidades de Saúde
(médico e enfermeiros)
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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 especificas
Planeamento e avaliação de animações
e elaboração de regulamento

Reorganização
do
Serviço
de
Enfermagem do LGLR e elaboração do
plano de contingência da Gripe A
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Encontros de
Trabalho por
Resposta Social

Encontros de Trabalho Inter Departamentos
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DCT e DCA

6

DCT e Recursos
Humanos

4

Articulação Inter
Departamentos (Acção
DCT e Contabilidade
Social
Administrativa/Financeira)

DT’s, DCA/ Técnico de
Controlo de Gestão

Coordenação geral da
resposta social

DT’s e equipa técnica de
intervenção social

3
LGLR – 2
CAII – 2
SAD – 4
CIT – 5
CF – 1
LCJ – 4
PIA I – 3
PIA II - 1
PIA II – 2
LCJ – 35
CF – 10
CAII – 12
LGLR – 11
CIT – 12
SAD – 12
PIA I - 23
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- 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
Planeamento e gestão orçamental

- 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
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Coordenação por
sector/serviço/projecto

DT e equipa de
sector/serviço/projecto

PIA I – 32
SAD – 18
CIT – 77
CAII – 20
LCJ – 12
LGLR – 21
PIA II – 39
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2.6 - Principais Limites/Constrangimentos ao Desenvolvimento do Plano
Para uma melhor percepção, os constrangimentos vão ser agrupados por Objectivos
Estratégicos

Objectivo Estratégico – Implementar Serviços Inovadores na área da Saúde e
Desenvolvimento social
O principal constrangimento sentido neste objectivo estratégico prendeu-se com a
dificuldade de implementação da componente da saúde no projecto “Apoio Domiciliário
Medicalizado” por o potencial parceiro, PSDI, não cumprir com o acordado em várias
reuniões de trabalho, considerando-se no entanto pertinente esta dimensão na prestação de
serviços disponibilizados, sendo de equacionar em termos futuros novas parcerias.

Objectivo Estratégico – Consolidar a Organização pela implementação do Modelo
Organizacional de uma Politica de Recursos Humanos e de uma Gestão de Marketing
Neste objectivo estratégico, os principais constrangimentos situaram-se aos seguintes
níveis:
 Elevada taxa de absentismo de alguns sectores responsáveis pela prestação de
cuidados directos aos utentes/clientes (Ajudantes de Lar, Ajudantes de Acção
Educativa), criando sérias dificuldades na organização dos serviços e um esforço
financeiro com recurso a horas extraordinárias, verificando-se mais uma vez a
necessidade de criação de estímulos e implementar-se uma cultura do mérito na
Organização.
 Dificuldade de recrutamento de pessoal com perfil na área dos cuidados directos dada
normalmente a premência de substituição imediata de pessoal verificando-se a
necessidade de uma melhor articulação entre as respostas sociais e os recursos
humanos, garantindo-se uma bolsa de candidatos com pré-requisitos.
 Mobilidade verificada ao nível da equipa docente das Actividades de Enriquecimento
Curricular com sérios prejuízos na relação professor/aluno e consequente
aprendizagem.
Calcula-se que esta situação é provocada pelo vínculo precário destes com a Santa
Casa da Misericórdia de Almada, levando os professores a optar por outras soluções
que lhes permitam vínculos contratuais, sendo de equacionar os custos inerentes à
contratação e a forma de os suportar financeiramente.
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 Ainda ao nível deste objectivo estratégico verificou-se outro grande constrangimento
que se prendeu com a não concretização da implementação do Centro de Atendimento
e Marketing por insuficiência de recursos e redefinição de prioridades ao nível
Organizacional, e o projecto não foi ainda suficientemente debatido. Todavia, dadas
as suas mais valias ao nível da divulgação e valorização da Organização, deverá ser
mantido como perspectiva de trabalho futuro, equacionando também, de forma muito
precisa, os seus custos/benefícios.

Objectivo Estratégico – Reforço e Consolidação da Organização a nível interno e externo
Dificuldade de implementar na totalidade os requisitos de nível C nas respostas sociais não
certificadas com Manuais de Referência do ISS.IP pelos seguintes motivos:
 Desadequação das instalações face à legislação em vigor;
 Inexistência em alguns equipamentos das condições e projectos de Segurança;
 Inexistência de alguns procedimentos documentados e do respectivo registo com
incidência no PI- Plano Individual.
Salienta-se que em 2009 a grande prioridade foi a certificação das respostas sociais do
Centro de S. Lázaro, Serviço de Ajuda Domiciliária e Creche do Centro Infantil da Trafaria,
representando um esforço acrescido para a equipa técnica e operativa destas respostas
sociais, porquanto em simultâneo tiveram que assegurar o normal funcionamento dos
serviços.

Objectivo Estratégico – Melhorar e criar novos serviços/respostas de inserção, autonomia e
desenvolvimento social
 Requalificação de espaços e equipamentos
A este nível verificaram-se alguns constrangimentos
essencialmente por:

que

se

prenderam

Centro Infantil da Trafaria – Incapacidade de intervir de forma ágil e resolutiva por
parte do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, proprietário do
equipamento, mantendo-se as não conformidades ao nível do espaço de recreio para o
pré-escolar e condições do pavimento do espaço exterior.
Lar Granja Luís Rodrigues – Desadequação das instalações face à legislação em
vigor, ao nível da capacidade dos quartos, número de casas de banho face ao número
de utentes/clientes, climatização das instalações, colocação de piso antiderrapante,
verificando-se a este nível em 2009, 24 quedas dos utentes/clientes das quais 13
(54,16%) por factores ambientais (piso escorregadio).
Centro Comunitário PIA I (instalações do Raposo) - Desadequação do espaço do
recreio, condicionando algumas actividades em alguns períodos do ano.
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 Articulação interinstitucional
A este nível os maiores constrangimentos sentiram-se na área da Educação e da
Habitação (CMA e IHRU).
No respeitante à Educação os constrangimentos fizeram-se sentir quanto à
disponibilização imediata de vagas escolares para crianças/jovens integrados em
situação de emergência e pelo inicio tardio dos cursos se Alfabetização e
Educação/Formação de Adultos, pressupondo a redefinição de estratégias de
abordagem e comunicação.
No respeitante à Habitação, houve sérias dificuldades de estabelecer comunicação e
complementaridade de acções ao nível das famílias acompanhadas (realojamentos,
beneficiações nos fogos) comprometendo por vezes o processo de inserção destes
agregados.
 Criação/Reconversão de Respostas
Pese embora o número crescente de idosos com dependência funcional e cognitiva e
há já alguns anos se identificar para os serviços competentes (Segurança Social) a
necessidade de reconversão do Centro de Dia do Centro Infantil da Trafaria, para
apoio a Idosos com Demências, mantêm-se o impasse por falta de orientações dos
serviços competentes (GAT) condicionando a prestação de cuidados que estes
utentes/clientes requerem por desadequação do espaço e estrutura dos recursos
humanos.
Observa-se como urgente um debate mais alargado ao nível da Rede Social local e
uma análise mais particular com a Segurança Social face aos custos envolvidos.
 Rendimento Social de Inserção (RSI)
Relativamente ao RSI, verificou-se um aumento de processos muito acima dos rácios
preconizados no Guião dos Protocolos RSI ao qual se aliou a mobilidade dos técnicos
da equipa RSI (71,42%) que levou a um decréscimo da taxa de PI contratualizados e
da informatização dos processos, contribuindo também para esta última situação a
deslocação dos técnicos ao SAS de Almada para efectuarem esta tarefa, tardando o
acesso directo ao sistema por parte das instituições com protocolo, como inicialmente
estava previsto.
Ainda no respeitante a esta Medida, o seu centro de custos apresentou resultados
deficitários, porquanto mantém-se, desde há dois anos, o mesmo montante para
despesas de funcionamento, ao que acresce o não financiamento destas mesmas
despesas nas famílias acompanhadas acima do protocolado.
Face ao exposto, afigura-se urgente a clarificação de alguns procedimentos no
conjunto das instituições com protocolos com o Centro Distrital de Segurança Social
de Setúbal nomeadamente a margem de variação dos processos, porquanto a situação
actual também penaliza as famílias que aguardam acompanhamento.
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Por último, convém referir que no RSI, houve uma dimensão que foi pouco trabalhada
e que tinha a ver com a dinamização e consolidação de um grupo de parceiros para
criação de recursos para a inserção de famílias, parecendo crucial este trabalho em
rede, para a concertação de posições e normalização de procedimentos, trabalho como
é óbvio envolvendo e implicando o NLI.
 Animação Comunitária
Pese embora se tivessem realizado todas as actividades propostas e abrangido um
número considerável de utentes/clientes, seus familiares e comunidade envolvente,
continua-se a verificar que esta participação da comunidade ainda é muito passiva,
mantendo-se a dificuldade no envolvimento e organização da população, dimensão
que tem de ser melhor trabalhada tendo em conta as suas mais valias no sentido da
sua autonomia e do seu empoderamento.
2.7– Desafios e Propostas de Intervenção Futura
Neste ponto propõem-se os desafios e propostas de intervenção futura, mantendo-se alguns
projectos, reorientando outros e formulando alguns novos, sempre na preocupação da
valorização e no cumprimento da Missão e Visão da Organização.
Assim sendo e em traços gerais aponta-se:
 Planeamento Estratégico
Organizar o “Fórum de Participação dos Técnicos, Chefias e Dirigentes” para
redefinição das Linhas, Objectivos e Projectos Estratégicos para o próximo
triénio.
 Política da Qualidade
Manter/melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade nas respostas sociais em
processo de certificação;
Iniciar o processo de certificação do Lar de Crianças e Jovens e da Creche
Familiar;
Aplicar o Manual de Boas Práticas do RSI da SCMA a 60% dos processos.
Concluir os restantes sub-processos do Manual de Boas Práticas em
Atendimento e Acompanhamento Social e sua respectiva aplicação.
 Formação de Activos
Dar continuidade à qualificação dos técnicos ao nível do planeamento e
avaliação e no âmbito da intervenção com famílias;
Negociar com o Centro de Formação Profissional do Seixal a formação do
pessoal que vai integrar os quadros do Centro “Arco Iris” no PIA e a “Casinha”
em Vale Figueira;
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Desenvolver uma cultura do mérito e uma melhor relação entre as equipas de
trabalho (projectos “Funcionária do Ano” e “CIT ao Espelho”), através da
valorização e coesão das equipas, promovendo igualmente uma identidade para
com a Organização.
 Respostas Sociais
Face ao número de crianças em risco/perigo, de gravidezes precoces em adolescentes, de
jovens em situação de desocupação, abandono/absentismo escolar, de famílias com défices
parentais e um universo elevado de idosos com dependência e ou em isolamento familiar e
social, propõe-se desenvolver e ou dar continuidade a projectos intencionalizados para estes
grupos específicos numa perspectiva do seu acolhimento, prevenção e reparação sendo os
mais significativos:
Projectos

Produtos

“Crescer é uma Aventura”
(bebés dos 4 aos 36 meses)
“Centro de Recursos” (crianças
em risco)
CATL – Centro de Actividades
de
Tempos
Livres
para
crianças do 1º ciclo na Trafaria
“Smile” (crianças dos 8 aos 10
anos)
“Bem –me-Quer” (adolescentes)
“Maié” (adolescentes grávidas e
jovens mães)
“Geração Cool” (jovens dos 12
aos 18 anos)
“Saberes” (famílias)

Despiste
de
handicaps
e
respectivo
acompanhamento
Acompanhamento e redução das situações de
risco
Cobertura de 40 crianças nas pontas da
manhã, tarde e interrupções lectivas.
Ocupação e prevenção de comportamentos de
risco
Educação na área dos afectos e da sexualidade
Competências parentais e emocionais

Ocupação e inserção social, escolar e
profissional
Aquisição de competências na área da
economia doméstica
“Formação Parental” (famílias Competências parentais
com menores em risco)
“Grupos
de
Memória”
e Estimulação de competências
“Jardim
dos
Sentidos”
(idosos/dependentes)
“Uma Palavra um Alento” Visitação/animação no domicílio
(idosos isolados)
“Oficina Domiciliária” (idosos)
Realização de pequenas reparações
domicílios
“Oficina do Movimento”
Estimulação de competências em
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“Movimento em Meio Aquático” idosos/dependentes
“Musica no Hospital e em
Instituições de Solidariedade”
“Teias Familiares”
Acesso e bens de primeira necessidade
“Pronto a Vestir Social”
Outra das áreas a apostar dado os seus efeitos multiplicadores e impactos futuros é a área
da Educação Ambiental (projecto Eco-Escola).
No respeitante às respostas sociais já existentes, dever-se-á consolidar e qualificar o seu
funcionamento, passando esta qualificação pela reabilitação do edificado no caso do Lar
Granja Luís Rodrigues e dos espaços exteriores no Centro Infantil da Trafaria, pela
melhoria do sistema de transportes das refeições no Serviço de Ajuda Domiciliária, bem
como continuar a apostar na humanização e melhoria contínua dos serviços pela correcção
dos pontos críticos identificados ao nível da avaliação de satisfação dos utentes/clientes e no
tratamento das reclamações.
Assim, dar-se-á continuidade ao DOM no Lar de Crianças e Jovens, apostando cada vez
mais na definição atempada dos projectos de vida dos residentes, no acompanhamento das
suas famílias e na sua desinstitucionalização; na melhoria do atendimento e
acompanhamento de famílias ao nível da Acção Social e do RSI; no desenvolvimento do
Atendimento Centralizado, melhorando o acesso e qualificando o atendimento da população
que procura os nossos serviços na área dos idosos; no desenvolvimento dos PI – Planos
Individuais nas crianças e idosos acompanhados dadas as suas mais valias no
acompanhamento e monotorização dos cuidados.
Igualmente outro desafio que se coloca, é o alargamento da Empresa de Inserção de Apoio a
Idosos/Famílias e do Centro de Recursos de Ajudas Técnicas com respectiva consolidação
económica.
 Área Financeira
Aprofundar e melhorar a gestão orçamental em estreita articulação com o Director
Coordenador Administrativo no respeitante ao desenvolvimento de planos de
negócios, estudos económicos e análise regular dos indicadores económicos
envolvendo para o efeito as Direcções Técnicas dos equipamentos/serviços.
 Parcerias
Manter as existentes na área educativa, formativa e alargar a outras em especial na
área da saúde e desenvolvimento humano (enfermagem, psicologia, nutrição,
reabilitação, …)
 Valorização da Instituição
Promover a comemoração dos 455 anos da Santa Casa da Misericórdia de Almada a
nível interno e externo através de :
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Divulgação (meios de comunicação, site da Instituição, …)
Informação/Formação (conferencia sobre o papel/desafios das Misericórdias)
Actividade Religiosa (Missa Solene)
Actividade de Animação (passeio de barco pelo Tejo)
Como metodologia de intervenção, em traços gerais vai-se apostar no planeamento e
avaliação das actividades com reforço da aplicação dos instrumentos de suporte da
informação e avaliação, na participação/envolvimento dos intervenientes aos diferentes
níveis, na qualificação da equipa técnica e operativa, na avaliação de satisfação dos
utentes/clientes em Julho permitindo a reorientação de projectos caso seja necessário.
Ao nível das actividades de suporte, vai-se dar continuidade à harmonização de
procedimentos, investindo cada vez mais na implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade e na criação de uma base de dados transversal a todas as respostas sociais que
permita o tratamento e globalização dos dados/indicadores.
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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 nossa organização, o que obriga a assumir atitudes de mudança, geradoras
da motivação e confiança do grupo, para a realização de novos projectos, tendo sempre no
horizonte que o que nos move é um desejo de fazer mais e melhor.
Em 2009 a actividade económica foi fortemente condicionada pela crise financeira
internacional iniciada no final de 2008, traduzida numa queda no comércio internacional
sem precedentes nas últimas décadas.
Para 2010 espera-se alguma recuperação iniciada no 2º semestre de 2009, de forma ténue.
Todavia o crescimento da economia portuguesa poderá ser dificultado por vários factores, e
o desemprego, que em 2009 atingiu os dois dígitos, deverá manter-se em 2010.
Fruto da conjuntura económica, ao sector social dois desafios se colocam. Por um lado,
satisfazer uma procura crescente de serviços por parte da população carenciada, por outro
conciliar a necessidade individual dos cidadãos, com a capacidade de resposta das
organizações, numa actividade global altamente financiada pelo Estado. São estes os
paradigmas com que vivemos, e que os tempos mais próximos evidenciarão.
Cabe á Santa Casa da Misericórdia de Almada dentro desta conjuntura “Cumprir a
Solidariedade com Sustentabilidade”
Tomando por base as Linhas e Objectivos Estratégicos de Intervenção para o período
2007/2009, as prioridades da Área Administrativa no ano de 2009 traduziram-se no
essencial numa continuação dos objectivos anteriormente definidos para o triénio, e que
eram os seguintes:
No Plano Interno:
1- Contribuição activa para a Certificação da Qualidade de algumas respostas sociais da
Instituição.
2- Arranque, no âmbito do Modelo Organizacional, do serviço de Controlo de Gestão por
forma a permitir, entre outros, o acompanhamento e monitorização periódica da
performance da SCMA através de desenho e implementação de métricas de análise
económico financeiro.
3- Criação do Serviço de Estudos, Desenvolvimento de Obras e Acompanhamento de
Projectos.
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4- Desenvolvimento da segunda fase da interligação Informática da SCMA com a
criação das bases para a existência de uma intranet.
5- Reforço do Marketing Organizacional através da remodelação do site da Misericórdia
com a junção de novas funcionalidades ao mesmo.
6- Reforço progressivo da organização no sentido de prestar mais e melhores serviços e
dar resposta ao crescimento da Organização, com consolidação da reformulação do
Serviço de Recursos Humanos, passando por redefinição de funções, níveis de
responsabilidade, desenho de processos e recurso a substituição de elemento do
serviço.
7- Garantia, a médio prazo, da auto sustentabilidade da Santa Casa nas suas diferentes
respostas de intervenção, (sociais e outras), tendo sempre em conta a missão e a
coesão social da organização e em estreita articulação com a DCT, consubstanciada
na realização de estudos multissectoriais nas áreas de Planos de Negócios, Estudos
Económicos, Estudos tendentes á Revisão de acordos com o Estado, assim como no
apoio directo á rentabilização dos activos da SCMA
8- Lançamento de Concursos Públicos, analise de processos e propostas de adjudicações
no âmbito das duas novas Edificações para uso Social.
9- Participação, com o Património, DCT e Consultores Externos nos estudos, projectos e
concursos no âmbito do desenvolvimento do Pólo Social da Instituição.
10 Acompanhamento do processo de Criação de uma Lavandaria Industrial em parceria
com promotor privado.
11 Proposta, lançamento e execução de concursos públicos de fornecimentos à
organização.
12 Aposta na salvaguarda, conhecimento, valorização e divulgação do acervo documental
e arquivístico histórico da SCMA.
13 Participação na redefinição das linhas estratégicas da Organização para o período
subsequente a 2009.
No Plano Externo:
1. Especial atenção á regulamentação resultante do Quadro de Referência Estratégica
Nacional (QREN) como instrumento de modernização da SCMA.
2. Realizar candidaturas no âmbito do QREN para as áreas da Informática, do
Património, da reabilitação da capela.
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Continuar a acompanhar na Área da Saúde as alterações legislativas que se advinham,
mormente as que se prendem com Farmácias, Cuidados Continuados, e Cuidados de Saúde
Primários
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Actividades /Projectos Centrais
3.1.1 – Grau de execução de projectos por Objectivo Estratégico
Objectivos Estratégicos

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

Projectos

Serviço de Controlo de Gestão

Objectivos/Metas
definidos para 2009

Indicadores de Medida

Realizar Actividades de controlo
de Gestão de Créditos
Elaboração
Tesouraria

de

Orçamento

de

Produção de relatórios Mensais
da Actividade desenvolvida

Grau de execução dos
projectos (em %)

100%

Participação em 12 reuniões
Mensais

Estudo e Análise aos Desvios
Orçamentados

Serviço de Estudos,
Desenvolvimento de Obras e
Acompanhamento de Projectos

Elaboração de Candidaturas
Desenvolvimento de Projectos
Acompanhamento de Obras

Avaliação/decisão da Mesa
Administrativa sobre a
implementação do serviço.
Nº de candidaturas aprovadas/nº
de Candidaturas propostas
Nº de Projectos
acompanhados/nº de projectos
existentes
Nº de reuniões efectuadas
Relatórios produzidos e
Publicados
Balancetes de Projectos
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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

Elaboração de Planos de
Negócios, Estudos Económicos

Concursos Públicos de
Fornecimento

Objectivos/Metas
definidos para 2009
Criação de uma Intranet
Com:
Levantamento de necessidade
Definição de requisitos
Consulta ao mercado
Análise das propostas recebidas
Teste das soluções apresentadas
Elaboração de candidatura para
financiamento

Elaboração de Estudos
Multissectoriais

Levantamento de necessidades
Definição de requisitos
Lançamento de concursos para
consumíveis da SCMA
Análise de propostas
Adjudicação
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Indicadores de Medida

Verbas angariadas/verbas
pretendidas

Nº de Estudos
Efectuados/Estudos Pretendidos
Nº de Estudos Aprovados/nº de
Estudos Efectuados

Nº de concursos lançados
submetido e aprovados pela Mesa
Administrativa

Grau de execução dos
projectos (em %)

100%

25%
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Objectivos Estratégicos
Nível 1- Consolidar a Organização
pela implementação de um
modelo organizacional, de uma
política de recursos humanos e
de uma gestão de marketing

Projectos

Objectivos/Metas
definidos para 2009

Indicadores de Medida

Grau de execução dos
projectos (em %)

100%

- 1ºs Socorros

- Abranger 11 colaboradores das
várias valências com um curso de
1ºs Socorros e Segurança, com a
duração
de
50
horas, na
perspectiva de dotar todas as
valências e serviços de 1 elemento
com competências na área de
SHST.

Nº de colaboradores abrangidos
pela formação/ Nº de
colaboradores propostos

- Parceria Tecnoforma

Abranger
70%
dos
trabalhadores pré- inscritos em
cada unidade formativa, nas
seguintes áreas de formação:
informática
e
administração,
crianças e jovens, idosos e
serviços gerais.

Nº de formandos abrangidos na
unidade/ Nº total de préinscrições na unidade

75% das áreas identificadas

Abranger
70%
dos
trabalhadores pré-inscritos em
cada unidade formativa, nas
seguintes áreas de formação:
gestão
e
administração
e
prestação de cuidados, numa
óptica de serviços orientados para
a saúde.

Nº de formandos abrangidos na
unidade/ Nº total de pré
inscrições na unidade

Não houve formação do GMS

Nível 2- Formação de activos

- Parceria G.M.S. (Grupo
Misericórdias Saúde)
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Objectivos Estratégicos
Nível 1- Consolidar a Organização
pela implementação de um
modelo organizacional, de uma
política de recursos humanos e
de uma gestão de marketing

Projectos

Indicadores de Medida

Grau de execução dos
projectos (em %)

- Candidatura a formação de
activos financiada, através da
UMP, ou directamente ao POPH

- Apresentar a candidatura a
financiamento de 3 acções de
formação, nas áreas prioritárias
identificadas pelo levantamento
de necessidades de formação
através da avaliação do
desempenho dos colaboradores:
Gestão do stresse, 1ºs socorros,
Relações interpessoais

- nº de acções propostas a
candidatura/3

Não abriu candidatura

PISHST
(Plano integrado para a saúde,
higiene e segurança no trabalho)

- Apresentar proposta de modelo
de actuação na área da Saúde,
higiene e segurança no trabalho,
numa óptica de prevenção de
acidentes de trabalho e doenças
profissionais e melhoria das
condições de trabalho e
segurança

- Apresentação da proposta

Opção por aquisição de serviços
externos

QUALRH

- Incluir no Manual de boas
práticas de RH, 4 Processos, um
para cada uma das seguintes
áreas: Recrutamento e selecção,
Formação profissional, Gestão
administrativa de RH e SHST, e
respectivas IT’s

- Nº de Processos concluídos/ nº
de processos propostos

50%

Nível 2- Formação de activos
(continuação)

Nível 2-Criar um sistema de
controlo organizacional de base
de gestão, com sistematização,
definição de procedimentos de
gestão e normalização de
procedimentos

Objectivos/Metas
definidos para 2009
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3.2 – Impacto da Intervenção
3.2.1 – A nível global da Intervenção
 Conforme se pode verificar pela tabela anterior, com a excepção de uma meta geral de
natureza operacional, todos os objectivos traçados para o ano de 2009 foram
integralmente cumpridos, pelo que a respectiva taxa de realização anual se situa nos
75%;
 Criação de indicadores financeiros de actividade da SCMA com carácter mensal e
globalizadores no final do Ano Económico;
 Elaboração de proposta para participação em concurso público para aquisição de um
edifício á Estamo destinado a Unidade de Saúde da SCMA;
 Elaboração de candidatura no âmbito do programa Modelar para apoio ao
financiamento da construção do Hospital de Cuidados Continuados – Francisco de
Almeida Alve;
 Elaboração de uma candidatura ao quadro de referência estratégico nacional (QREN)
para Financiamento do Hospital de Cuidados Continuados Francisco de Almeida
Alves;
 Realização de uma candidatura, em trabalho conjunto com a Direcção de Coordenação
Técnica, de um Projecto no âmbito do QREN (Reabilitação Urbana) para
requalificação das instalações do Equipamento PIA 1, para criação de um espaço
Multiusos;
 Lançamento e análise de concursos de fornecimento para renovação da frota
automóvel do Apoio Domiciliário;
 Divulgação Institucional – com o lançamento do Site Oficial da SCMA www.scma.pt ;
3.2.2 – Por áreas específicas
3.2.2.1 - Serviço de Recursos Humanos
A - Os Efectivos da SCMA
Com referência a 31 de Dezembro de 2009 apresentam-se os indicadores sociais relativos ao
ano de 2009. Apresenta-se inicialmente o quadro resumo que reflecte o número de pessoas
ao serviço da SCMA em 31 de Dezembro, independentemente do vínculo contratual.
Incluem-se os trabalhadores efectivos, e com contrato a termo, colaboradores colocados
através de Programas do IEFP e prestadores de serviços.
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Pessoal ao Serviço em 31-12-2009
Efectivo Contrato CEI/CEI+
Administração
18
2
Transportes
9
Manutenção
4
1
Informática
1
Património
1
Catering
5
1
LGLR
41
6
5
CRAT
2
Lar Jovens
19
3
1
SAD
36
3
1
Creche Familiar
6
PIA II
13
2
PIA I
24
2
3
CAII
29
1
1
Centro Clinico
2
1
CIT
23
9
2
Empresas de Inserção
2
1
3
Empª de Ins. de Limpezas
5
Empª de Ins. Transp Adaptado
5
Empª de Ins. Catering
11
Projecto Geração Cool
2
Protocolo RSI
5
13
Plano DOM
2
Componente Apoio à Familia
3
Acordo Activ Enrriqº Curricular
Parceiros
3
Total
240
70
22

EP

PS
3

8

3
1
4

5

48
4
2
7
1
1

13
13

87

Total
23
9
5
1
1
6*
60
2
23
43
54
20
35
38
4
40
6
5
5
11
2
18
2
3
13
3
432

* Em relação ao ano anterior, no serviço de catering deixam de ser imputados os colaboradores que exercem
as suas funções no âmbito do apoio à copa/ refeitório das valências.
CEI/CEI+ (Contrato Emprego Inserção/ Contrato Emprego Inserção+ (antigos Peogramas Ocupacionais)
EP Estágio Profissional/ Estágio Qualificação e Emprego
PS Prestação de serviços

Verificamos que em 31/12/2009, os colaboradores da SCMA totalizam 432 pessoas,
verificando-se, do ano anterior para este uma estabilização no número total de
colaboradores.
Do total de colaboradores da SCMA, 71,76% são contratados. Em relação ao ano anterior,
verifica-se um ligeiro aumento na percentagem de contratados, que se explica pela transição
de alguns colaboradores que estavam integrados no final de 2008 por Programas do IEFP, e
que passaram para uma situação de contrato de trabalho. A integração destes trabalhadores
por contrato de trabalho, não traduz o aumento dos quadros de pessoal dos serviços, mas a
alteração do vínculo à instituição, o que é perceptível se compararmos o número total de
colaboradores no final de 2008 e de 2009.
Continua a existir alguma expressividade na percentagem de prestadores de serviços, o que
se explica pela obrigatoriedade do contrato de prestação de serviços com as amas de Creche
familiar.
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B - Caracterização dos efectivos
No início do ano de 2009 conseguiu-se finalmente, integrar as várias bases de dados de
pessoal existentes, juntando numa única base de dados, todos os trabalhadores que têm um
contrato de trabalho com a SCMA. Até essa data, para cada Projecto e para cada Empresa
de Inserção existia uma base de dados autónoma, que para além de excluir todos esses
colaboradores dos Mapas oficiais, tornava de tal modo morosa a compilação dos dados para
caracterização dos efectivos que esses colaboradores eram normalmente excluídos da
análise. De referir, que pela natureza das prestações, continuam a ser tratados numa base
de dados separada os Programas do IEFP, nomeadamente Contratos Emprego Inserção e
Estágios profissionais.
Esta alteração permite um salto qualitativo na área técnica administrativa do serviço de
recursos humanos, permitindo enquadrar os dados de qualquer colaborador com contrato de
trabalho com a SCMA, de igual forma. Ainda que anteriormente os dados apresentados
revelassem a tendência de cada característica apresentada, os resultados agora
apresentados são uma “fotografia” mais real do efectivo da SCMA, salvaguardando, contudo,
que não deverá ser feita uma comparação directa com os anos anteriores, porque ela não
reflecte uma evolução das características apresentadas, mas antes pequenas alterações nas
tendências já anteriormente verificadas.
Perfil etário
Percentagem de colaboradores, por nível etário
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Da análise dos dados dos efectivos da SCMA em função da idade, ressaltam os seguintes
aspectos:
a) O nível médio etário situa-se nos 40,7 anos;
b) Taxa de Emprego de Jovens = (Efectivos até aos 29 anos/Efectivo global) *100 =
50/310*100= 16,13%
c) A classe modal da caracterização etária situa-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, obtémse o valor seguinte:
Índice de envelhecimento = (nº de efectivos com mais de 55 anos/ Total de efectivos) *100
= 33/310*100= 10,65%
C - Em função do Género
Neste indicador, não existem alterações significativas, mantendo-se a predominância do
género feminino. A análise à totalidade dos colaboradores veio até elevar a taxa de
feminilidade.
Percentagem de colaboradores da SCMA, por género
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D - Em função das Habilitações Literárias
Percentagem de colaboradores, por nível de habilitações

Relativamente às habilitações dos colaboradores da SCMA podemos observar que a classe
com maior número de colaboradores é a que completou o 3º ciclo do ensino básico,
equivalente ao 9º ano, que tem um peso de 36,66%.
Os técnicos com formação superior representam 20,26% do total de efectivos.
E - Em função da Antiguidade
Percentagem de colaboradores, por nível de antiguidade

Página 93 de 141

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

Os colaboradores da SCMA situam-se, na maioria, na classe modal dos [5-10 anos], com
25,16% dos colaboradores, e na classe modal dos [2-5 anos], com 20,32% dos colaboradores.
Nesta análise, é também importante ter em atenção outro aspecto: o facto de cerca de 45%
dos colaboradores terem até 5 anos de antiguidade, aponta para a necessidade de políticas
de retenção dos recursos humanos.
F - Em função dos Grupos Profissionais
Percentagem de colaboradores, por grupo profissional

A estrutura de grupos profissionais da SCMA reflecte a necessidade dos serviços, sendo
72,26% da sua força de trabalho constituída por profissionais qualificados, essencialmente
prestadores de cuidados directos.
O índice de enquadramento traduz a relação entre o número de funcionários pertencentes
ao quadro dirigente e a totalidade dos efectivos, permitindo ponderar a esfera de controlo
dos dirigentes no contexto organizacional. Calculado de forma directa, o índice de
enquadramento é de 33,4, o que significa que teoricamente cada dirigente controla 33
efectivos. Obviamente que este cálculo feito por equipamento dará discrepância de valores,
uma vez que o número total de efectivos em cada equipamento varia, existindo ainda para
além dos dirigentes, chefias intermédias e outras categorias com funções de enquadramento
do pessoal.
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G - Mobilidade dos Efectivos
Neste ponto é feita a análise do movimento de entradas e saídas de pessoal da SCMA.

Mobilidade do Pessoal
2009
Nº de
trabalhadores em
31/12/2009

Admissões

Saídas

Administração *

22

2

1

SAD

39

5

6

5

PIA I

26

3

3

2

PIA II

13

2

3

1

CF

6

LGLR e CRAT

49

17

20

17

LJ

22

4

2

4

CC

3

1

CAII

30

11

10

5

CIT

32

13

8

6

Catering

6

1

1

1

Transportes

9

Valência

Substituições

Manutenção

4

1

1

Empresas de Inserção

24

14

12

Projectos

25

8

5

1

310

82

72

42

Totais

* inclui os 2 colaboradores do Patrimonio e Informatica

Nesta análise, mais flagrantemente do que nas anteriores, a integração das bases de dados
numa única, veio dar a dimensão do trabalho administrativo que é realizado pelo serviço de
recursos humanos, (estão ainda excluídos desta análise os colaboradores abrangidos pelos
Programas do IEFP). A inclusão do pessoal afecto às Empresas de Inserção e Projectos
nesta análise mostrou uma duplicação da movimentação de pessoal por entradas e saídas,
comparativamente ao ano anterior.
Não obstante esta explicação, existe também em alguns serviços uma maior rotatividade do
pessoal.
O índice de rotatividade traduz a relação entre as entradas e saídas e o quadro do pessoal
do equipamento/ serviço num determinado período. Ou seja, os efeitos da entrada ou saída
de um colaborador, num quadro de 50 pessoas, não são os mesmos se considerarmos um
quadro de 5 pessoas. Para efeitos comparativos, deverá utilizar-se o valor do índice e não os
valores absolutos.
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11,54

18,52

0,00

36,63

14,29

20,00

35,59

35,59

16,67

0,00

25,00

56,52

Projectos

Empresas de
Inserção

Manutenção

Transportes

Catering

CIT

CAII

CC

LJ

LGLR

CF

PIA II

PIA I

Administração

SAD
13,92

27,66

Tx admissão

6,98

9,09% 12,82% 11,54% 15,38% 0,00% 34,69% 18,18% 33,33% 36,67% 40,63% 16,67% 0,00% 25,00% 58,33% 32,00%

Tx saída

Rotatividade % Indice/ Valência

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

4,55% 15,38% 11,54% 23,08% 0,00% 40,82%

9,09%

0,00% 33,33% 25,00% 16,67% 0,00% 25,00% 50,00% 20,00%

Assim, em termos comparativos, verificou-se maior mobilidade de pessoal no LGLR, CAII e
CIT.
Analisando as taxas de admissão e de saída, verifica-se que no caso do LGLR o peso das
saídas foi maior do que o das admissões, que vieram repor os lugares em aberto. Já nos
casos do CAII e do CIT a situação inverte-se e são as admissões que têm mais peso. Esta
situação, já referida no início desta apresentação, tem origem na passagem ao quadro de
pessoal de alguns colaboradores que estavam integrados por programas do IEFP.
Refere-se ainda a situação particular das Empresas de Inserção, que no conjunto
apresentam uma taxa de 56,52%, fruto de maior dificuldade de estabilização do pessoal,
bem como da própria natureza das Empresas de Inserção, que se propõem á integração
temporária dos colaboradores, de acordo com um plano de inserção individual.
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 para 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.
Indice de rotatividade, Taxas de Admissão e de Saída
SCMA 2009
Indice/
Valência
Rotatividade

Valor
(%)
25,25

Tx admissão

26,45

Tx saída

23,23
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H - Saídas - Motivos
Em complemento da análise à rotatividade do pessoal e tendo presente que a rotatividade
do pessoal em 2009 decorreu do normal funcionamento da SCMA, uma vez que não existiu
abertura ou encerramento de serviços que poderiam explicar uma rotatividade mais
elevada, interessa averiguar os motivos de saída do pessoal, uma vez que foram estes que
originaram, em parte, as admissões.
Motivos de saídas de pessoal
Cessação de contratos de trabalho a termo

63%

Iniciativa d trabalhador

17%

Mútuo acordo

5%

Despedimento

5%

Reforma

8,5%

Antecipação da cessação do contrato

1,5%

O principal motivo de saídas deveu-se à cessação de contratos a termo certo ou incerto, com
cerca de 63% das saídas.
Verificou-se ainda uma percentagem de cerca de 17% de saídas por iniciativa do
trabalhador; 5% por mútuo acordo, 5% por despedimento e cerca de 8,5% por reforma. Com
menor expressividade cerca de 1,5% saiu por antecipação da cessação de contrato a termo.
Outra parte das admissões é explicada pela necessidade de substituição de pessoal e será
referida aquando da análise ao absentismo.
I - Promoção e Progressão na Carreira
No quadro seguinte podemos observar o movimento originado por promoções e
reclassificações durante o ano de 2009, por grupo de qualificação profissional.
Promoções/ Reclassificações em 2009, por qualificação
profissional
Profissionais
Quadros
Profissionais não
superiores qualificados qualificados
Promoção
8
11
1
Reclassificação com promoção
8
Total
8
19
1

É entre os profissionais qualificados que se regista a maior mobilidade devido a promoção, o
que é normal tendo em conta o peso destes profissionais na estrutura global do efectivo.
O cálculo da taxa de promoções reflecte o peso desta medida no conjunto de trabalhadores
da SCMA:
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Tx de promoções = (nº de promoções + nº de reclassificações com promoção) / efectivo médio
= 9,8%
J - Assiduidade
Neste ponto analisa-se o absentismo da SCMA e as suas causas. Por absentismo entende-se
o tempo de ausência ao serviço e é calculado em horas, considerando igualmente os tempos
de ausência inferiores a um dia normal de trabalho.

Absentismo em 2009
Tipo de falta
Horas de falta
Baixa Caixa
63758
Baixa Seguro
1608
Baixa Parto/ Maternidade e Paternidade
6252
Falta Justificada- Consultas/ Exames do pp
2511,25
Outras faltas justificadas
4601,75
Falta injustificada
792
Total de horas faltadas
79523
Total de horas faltadas excluindo as baixas
7905
Taxa de Absentismo Global (%)
15,69
Taxa de Absentismo s/ baixas (%)
0,26
Para cálculo da taxa de absentismo consideraram-se duas situações:
Por um lado, procedeu-se ao cálculo da taxa de absentismo considerando todos os tempos de
ausência não trabalhados, aí incluindo todas as baixas prolongadas, baixas da caixa, baixas
de seguro e licenças de maternidade/paternidade, mesmo que substituídas. Daqui resulta
numa taxa de absentismo de 15,69%.
No entanto, este valor não reflecte a realidade do tempo não trabalhado, uma vez que as
baixas prolongadas são substituídas por colaboradores a termo, cuja função é cobrir as
horas faltadas pelo trabalhador do quadro, e portanto efectivamente trabalhadas.
Quando excluímos estas ausências, a taxa de absentismo desce para 0,26%. Esta última
está muito mais perto da realidade do que é o Absentismo na SCMA, porque considera
apenas as ausências ao serviço não previstas, ou previstas, mas não substituídas, por serem
de curta duração.
No quadro seguinte podemos observar o número de horas faltadas em cada equipamento/
serviço, por tipo de falta, bem como a indicação da taxa de absentismo, considerando todas
as horas de falta e considerando apenas as ausências não previstas, ou previstas mas não
substituídas.
Página 98 de 141

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009
No seguimento desta análise aos valores globais, sugere-se um estudo mais aprofundado ao
absentismo, nomeadamente no que se refere aos motivos que originam as situações de
baixa e a duração das baixas, bem como o cruzamento destes dados com as substituições do
pessoal.
Na verdade, o funcionamento com o quadro de pessoal de referência não permite prolongar
substituições por ausência durante períodos longos sem repercussões ao nível do trabalho
extraordinário e sem exigência superior aos outros colaboradores que já asseguram o
serviço na parte que lhes compete.
Da análise ao quadro abaixo podemos dizer que, em 2009, as valências em que as baixas
tiveram mais peso foram o LGLR, SAD, CIT, CAII e Catering, o que se reflecte na taxa de
absentismo global.
Se considerarmos a taxa de absentismo excluindo as baixas, 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
inadiável a familiares e a menores, licença de casamento e sem vencimento, nojo, faltas ao
abrigo do estatuto de trabalhador estudante.
Nesta segunda situação, verifica-se que a maior taxa de absentismo se verifica nos serviços
de Manutenção, Administração e LGLR.

368 16408
Baixa Seguro
488
Baixa Parto/ Maternidade e Paternidade 42 912
FJ- Consultas/Exames / Doença sem baixa
242 501
Outras faltas justificadas
984 1158
Falta injustificada
432
Total de horas faltadas
1636 19899
Total de horas faltadas
excluindo baixas
1226 2091
Taxa Absentismo Global (%)
4,68 21,00
Taxa Absentismo s/ baixas (%) 3,51 2,21
Baixa Caixa

2875 9800 5497 2384
112 344 112
190 192
114 298 238
199 871 149
2
16
24
3506 11505 5996 2410

6584 7296 6762 112 1232 3184
424 128
320 3216
12 131 304 84 6 74 428
36 247 499 43 40 139 29
128
8
56 128
48 7834 11443 6897 158 1501 3769

PROJECTOS

EMPRESAS
INSERÇÃO

MANUTENÇÃO

TRANSPORTES

CATERING

CIT

CAII

CC

PIA II

PIA I

SAD

LJ

LGLR

Tipo de falta

ADM

Absentismo em 2009, por tipo de falta e por serviço

1256
1380
80
207
2923

329 1169 387 26 48 506 803 135 46 269 585 287
9,09 16,01 13,15 10,95 0,70 14,24 22,41 60,12 1,04 3,68 0,09 0,08
0,85 1,63 0,85 0,12 0,70 0,92 1,57 1,18 0,30 3,68 0,01 0,01
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K - Trabalho Extraordinário
No quadro abaixo apresenta-se o número de horas extra efectuado durante o ano de 2009,
por serviço. Para além do valor total de horas processadas indica-se o motivo que justificou o
trabalho extraordinário.
Nº de horas extra e motivo do trabalho extraordinário em 2009

Valência

Administração
SAD

Horas Extra em 2009

Motivo do trabalho extraordinario
Substituição
Substituição
Necessidade do
por Formação
por Falta
serviço
profissional

110

12
6

104

615,5

404,5

193,5

86,5

77,5

9

26

6

20
336,5

506

663

12

PIA I
PIA II
CF
LGLR

17,5

LJ
CC
CAII
CIT
Catering
Transportes

336,5

Manutenção
Totais

1186,5

17,5

L - 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, tendo ainda sido feita a confrontação dos dados no
final do ano. Aqui se incluem as acções de formação propriamente ditas, bem como os
Seminários, Conferências, encontros e Worshops em que participam os colaboradores da
SCMA.
Na área técnica de recursos humanos, 2009 foi o ano da formação por excelência, quer no
que respeita ao volume de formação, quer no que respeita á definição de critérios e
procedimentos para levar a cabo o Plano Anual de Formação da SCMA.
Em relação às acções frequentadas, estas tiveram, na quase totalidade, uma duração
inferior a 100 horas, e realizaram-se 66 acções de formação, entre internas e externas. Uma
das acções realizadas teve uma duração superior a 100 horas e abrangeu no total 14 amas
de Creche familiar, cobrindo as necessidades de formação inicial destas colaboradoras.
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A taxa de formação é traduzida pelos cálculos apresentados.
Taxa de formação = (nº total de acções de formação/ efectivo médio) *100 = =21,63%
As 66 acções de formação frequentadas abrangeram 214 colaboradores da SCMA, sendo que
o número de participações em acções de formação ascende a 337 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 =
70,16%
O número de horas de formação frequentadas totalizou 6097,5 horas, durante o ano de 2009.

Formação Profissional na SCMA, em 2009

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
12
54

1

143
194
2487,5
3610

A esta formação acrescem as situações de trabalhadores que prosseguem, ou retomam os
estudos, utilizando ou não o estatuto do trabalhador-estudante. Quando isso é solicitado, são
exercidas as possibilidades que ele permite, nomeadamente no que respeita aos dias de
avaliação e na organização do horário de trabalho para permitir a frequência das aulas.
Sem fazer a relação exaustiva da formação frequentada pelos colaboradores referem-se as
seguintes, por terem sido as de maior expressividade em termos quer de carga horária, quer
de abrangência:
 Formações financiadas através Centro de Formação Profissional do Seixal e
organizadas em parceria com este Centro: 1ºs Socorros, 25 horas; Higienização de
espaços e equipamentos, 50 horas; Formação para Amas de Creche familiar, vários
módulos totalizando 175 horas, cuidados humanos básicos, 50 horas;
 Formação de 50 horas em prestação de cuidados básicos de saúde, financiada através
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da União da Misericórdias Portuguesas, para 11 colaboradores;
 A formação regularmente organizada pelo C.C. PIA I no âmbito da Escola de Pais:
Higiene oral e alimentação, O exercício físico e a alimentação, Workshop de
alimentação saudável;
 Formação para cuidadores formais de pessoas com a doença de Alzheimer, acção de
13,5 horas para 17 técnicos e acção de 28 horas para 9 cuidadores realizada pela
Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes com Alzheimer (APFADA);
 Acção de formação de 35 horas para 11 Ajudantes de acção directa do protocolo
Rendimento Social de Inserção (RSI), realizada pelo Instituto da Segurança Social
(ISS);
 Várias acções de formação de curta duração, promovidas pela Entrajuda no âmbito da
gestão de organizações sociais, áreas comportamentais e trabalho social frequentadas
por 24 colaboradores;
M - Acidentes de trabalho
A análise aos acidentes de trabalho ocorridos durante o ano de 2009 revela uma taxa de
acidentes de trabalho de 4,5%, totalizando o número de 14 acidentes.

Nº de Acidentes de trabalho, na
SCMA, em 2009
Valência
CAII
Catering
LGLR
Lar de Jovens
SAD
PIA I
CIT
Projectos

Nº de Acidentes
2
1
4
1
1
2
2
1
Total
14

As principais causas dos acidentes ocorridos ficaram a dever-se a movimentação de cargas e
quedas: 5 acidentes, movimentação de cargas; 4 acidentes, queda, 1 acidente in itinere, 1
acidente por utilização de utensílio de corte, 3 acidentes por outras causas.
Na área da Segurança Higiene e Saúde no Trabalho, foram realizados os exames periódicos
e consulta médica a todos os colaboradores da SCMA. Foi ainda aberto concurso e escolhido
fornecedor para os serviços de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), actividade
iniciada ainda em finais de 2009.
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N - Alguns Indicadores da área Administrativa e Técnica do serviço de Recursos Humanos
À semelhança do ano anterior, referem-se alguns indicadores da actividade do serviço de
natureza mais administrativa. Estes são os mais fáceis de contabilizar, uma vez que se trata
essencialmente de contar o número de ficheiros produzidos, para termos os dados que se
apresentam.
Não estão contados os atendimentos telefónicos, ou pessoais a trabalhadores, público e
outras instituições, no âmbito das relações laborais. Não cabem aqui também as análises de
situações laborais específicas, legislação, ou outra documentação e estudos de suporte à
actividade e/ou a propostas de soluções. A tradução numérica dessas actividades, implica um
sistema de controlo assente em registos, que no nosso entender prejudica tempo de trabalho
útil, cabendo nessa parte um papel importante às chefias de conhecer/ saber o trabalho que
é feito.
Alguns indicadores da actividade administrativa em
2009
Actividade geral
Nº de contratos efectuados
Nº de declarações efectuadas
Contratos Emprego Inserção
CEI
Nº de Acordos redigidos
Nº de Processos abertos
CEI+
Nº de Acordos redigidos
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

117
77

24
19
49
45
14
11
26
14
13
41

É de registar, ainda, que foram concluídos alguns processos na área mais técnica dos
recursos humanos:
 Conclusão do Regulamento Interno para Exercício do Procedimento Disciplinar;
 Elaboração conjunta com a Direcção de Coordenação técnica e posterior
implementação do Procedimento para execução do Plano Anual de Formação;
 Procedimento escrito para elaboração do processamento salarial;
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 Revisão e publicação dos modelos de documentos existentes para processamento
salarial, Plano anual de formação, gestão corrente dos recursos humanos, contratos
de trabalho;
 Matriz e preenchimento dos Quadros de pessoal internos, incluindo aí o previsto em
Acordos com as entidades competentes e o pessoal existente;
 Elaboração e afixação no Serviço de Recursos Humanos da calendarização anual das
principais actividades do serviço;
3.2.2.2 - Serviço de Aprovisionamento
Mantendo aquilo que já vinha sendo seguido no ano anterior ao nível deste serviço, foram
assumidos os seguintes objectivos:
Melhoria das condições de aquisição e de prestação de serviços, com efectiva
poupança nos concursos a lançar;

Normalização, onde possível, dos bens e equipamentos, com estandardização da
aquisição;

Incremento da eficiência processual com agilização do procedimento de compras e
desenho deste no âmbito do processo de certificação da qualidade;


No ano de 2009 foram realizados os seguintes concursos para fornecimentos á SCMA:
Concursos
Material Clínico
Material de Escritório
Armários
Descartáveis
Viaturas
Triturador de Legumes
Fotocopiadora CIT
Ajudas técnicas
Pano Turco
Têxteis CAII
Fardas
Mesas e cadeiras PIA 2
Vigilância e Segurança
Extintores
Arco Iris
Equipamento Hoteleiro
Certificação da Qualidade
Higiene e Segurança
Fotocopiadora PIA 1
Prospecção Geológica e Geotécnica
Mobiliário CIT
Material didáctico Pia 1

Adjudicação
14-07-2009
08-10-2009
14-01-2009
16-02-2009
06-03-2009
19-02-2009
05-05-2009
22-05-2009
15-05-2009
15-05-2009
29-07-2009
09-06-2009
30-04-2009
24-04-2009
12-08-2009
07-04-2009
23-07-2009
25-06-2009
10-08-2009
22-09-2009
29-07-2009
20-07-2009
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Construção Civil - Manutenção
Central Telefónica
Máquinas de Lavar e Secar
Empreitada de Construção
Concursos vários de informática

24-09-2009
18-11-2009
03-11-2009
24-09-2009
Janeiro a Dezembro

Da mercadoria recebida suportada em 3301 facturas durante o ano, foram identificadas 81
devoluções, com os motivos referidos.
2009

Nº de facturas

Devoluções

JANEIRO

263

7

FEVEREIRO

223

7

MARÇO

266

7

Abril

263

7

MAIO

299

10

JUNHO

266

8

JULHO

333

9

AGOSTO

215

3

SETEMBRO

287

13

Observações
V 55 e V 179 - Material não conforme com o pretendido
V 309, V 310, V 311 - Mercadoria entregue antes da data
acordada;
V 342 - Devolução de mercadoria enviada em excesso
V 556 - Estado exterior das embalagens um pouco
danificadas;
V 593 e V 594 - Mercadoria entregue fora da data prevista;
V 620 - Mercadoria entregue indevidamente;
V 625 - Troca de mercadorias;
V 719 - Reforço de pedido de fornecimento
V 797 - Atraso de entrega por parte do fornecedor
V 829 - Devolvido excesso de mercadoria
V 830 - Erro de fornecimento, devolvida a totalidade de
mercadoria
V 1129 - Artigo novo do concurso
V 1159 - Devolvida a totalidade da mercadoria
V 1535 - Quantidades recebidas diferente da encomenda
V 1485 - Devolução de mercadoria em excesso
V 2051 - Devolução de produtos
V 2130 - Devolução de produtos
V 2108 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
V 2169 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
V 2178 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
V 2197 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
V 2230 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
V 2345 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
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OUTUBRO

284

8

NOVEMBRO

284

2

DEZEMBRO

318

0

TOTAL

3301

81

V 2528 - Devolução de produtos
V 2681 - Quantidades recebidas diferente da encomendada
V 2845 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
V 2897 - Quantidade recebida versus encomendada não
confere
Fornecedor SERUNION nos dias 3, 4, 7, 9,10,11,14, 15, 16,
17 e 18 não forneceu as quantidades solicitadas pelo CIT

3.2.2.3 - Serviço de Contabilidade
No ano de 2009 foram contabilizados 156 988 movimentos. Nos anos anteriores foram
contabilizados o seguinte: 153 135 movimentos em 2008, 148 555 movimentos em 2007 e
269 021 ocorridos no ano de 2006
A informação de natureza contabilística foi fornecida nas seguintes datas:

Datas de

Datas de

Disponibilização 2008

Disponibilização 2009

Janeiro

05 de Março

27 de Março

Fevereiro

20 de Março

09 de Abril

Março

24 de Abril

30 de Abril

Abril

21 de Maio

26 de Maio

Maio

4 de Julho

22 de Junho

Junho

22 de Julho

23 de Julho

Julho

3 de Setembro

10 de Setembro

Agosto

23 de Setembro

01 de Outubro

Setembro

24 de Outubro

30 de Outubro

Outubro

26 de Novembro

27 de Novembro

Novembro

19 de Dezembro

07 de Janeiro

Dezembro

25 de Fevereiro

05 de Março

Meses
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Realça-se ainda as seguintes tarefas efectuadas pelo serviço de Contabilidade:
 Candidatura no âmbito do POPH para formação para inclusão tendo como
destinatários públicos alvo identificados;
 Elaboração do Orçamento de Projectos e outros para 2009:
 Continuação da interligação do módulo de bancos (sistema de tesouraria integrada) à
Contabilidade:
 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 trabalho conjunto com RH e DCA de análise documental no âmbito de
apropriação de verbas por funcionária do serviço de RH, para identificação dos
valores desviados;
 Realização de reuniões de trabalho com responsáveis dos Centros de Custos;
 Participação em Acções de Formação na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
(CTOC);
3.2.2.4 - Serviço de Controlo de Gestão
O serviço de Controlo de Gestão desenvolveu as seguintes actividades
 Realizou actividades de controlo de gestão de créditos, designadamente análise de
recebimentos e monitorização de clientes;
 Análise de custos e proveitos verificados;
 Análise dos desvios económico/financeiros (consumos, gastos);
 Elaboração no âmbito do planeamento anual de relatórios com indicadores de
actividade;
 Acompanhamento e monitorização periódica da performance da SCMA, assim como o
desenho e implementação de métricas de análise económico-financeiras;
 Analisar a evolução da rentabilidade da SCMA, controlar, analisar e reportar as
diferentes actividades do negócio;
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 Análise de dados estatísticos e elaboração de reportes de gestão;
 Colaborou com DCA na elaboração do Orçamento anual da SCMA;
 Desenvolvimento de Actividades técnicas relacionadas com o controlo de gestão e a
participação em projectos a implementar na SCMA, ao nível dos sistemas de
informação, organizacionais ou de Análise Económico Financeira;
3.2.2.5 - Serviço de Informática
A equipa de Informática é constituída por dois profissionais um do quadro da SCMA e outro
da Empresa de Consultadoria PDM & FC.
A – Estrutura de funcionamento
Meios Existentes
1 – Servidor Windows XP:
Nome: Jaime
Funcionalidades: Gestão dos Softwares TSR
2 – Servidor Linux Cent OS
Nome: Lázaro
Funcionalidades: Firewall, Gestão e partilha dos pontos de Rede, email, webmail,
gestão de Backups
3 - Servidor Windows XP:
Nome: Baptista
Funcionalidades: Gestão dos Softwares PHC e Relógios de Ponto.
4 - Servidor Fedora Linux:
Nome: Gabriel
Funcionalidades: Servidor de Reserva e reposição em catástrofe
5- Servidor NAS:
Funcionalidade: Cópias de segurança e recuperação em caso de catástrofe.
A Rede Informática está estruturada da seguinte forma:
 Três computadores Servidores fazem a gestão integral da rede informática;
 O Servidor Linux efectua diariamente duas cópias de segurança de todos os ficheiros
alojados no disco rígido, enviando posteriormente compactado para o servidor de
cópia de segurança NAS para em caso de catástrofe os ficheiros dos vários serviços
estarem salvaguardados;
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 Todos os Computadores estão identificados por um nome, endereço IP Fixo, conta de
utilizador com palavra palavra-chave e acesso parametrizados consoante o utilizador;
 Todos os Computadores estão protegidos com o Antivírus AVG;
 O acesso á Internet é feito de uma forma geral mediante o recurso a serviços de ADSL
contratados á Novis, S.A;
 Existe uma ligação de dados (VPN) entre todas as Valências que permite a partilha
de recursos de rede;
 Todas as impressoras estão ligadas em rede de forma a permitir a impressão a vários
utilizadores.
 Em Costas do Cão existe um sistema de videovigilância acessível através da VPN
protegido com um nome de utilizador e uma palavra-chave;
 O serviço de Correio electrónico é fornecido e gerido pelo Servidor Fedora Linux;
 A SCMA possui actualmente 8 bastidores, 1 no CAII, 1 em Costas do Cão, 3 no PIA2,
1 no Lar de Jovens e 2 no CIT, protegendo, impedindo o acesso a qualquer indivíduo e
evitando possíveis falhas;
 Foram definidas e configuradas políticas de segurança que permitam optimizar
tarefas de configuração de aplicações, serviços e permissões de acesso a servidores e
postos, bem como personalizar o ambiente de trabalho dos utilizadores;
 Cada utilizador tem a sua área pessoal, existindo também áreas de colaboração
departamental ou específicas de projectos;
 Foi Definido a Gestão de Perfis no Acesso dos funcionários da Santa Casa da
Misericórdia de Almada á Internet;
 Configuração de sistemas de segurança (electrónica) de dados;
B - Assistências técnicas externas / internas
As assistências foram uma das principais tarefas efectuadas durante todo ano visto que, o
parque informático da SCMA foi ampliado, com a aquisição de 9 Computadores e 13
Impressoras. A instalação dos equipamentos levou a uma maior utilização das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) e a um aumento nos pedidos de assistências técnicas.
Entenda-se como assistência técnica o apoio na óptica do utilizador das TIC’s a todos os
funcionários da SCMA, quer a assistência técnica aos equipamentos a nível de Hardware
e/ou Software.
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O Serviço de Informática teve em atenção o melhoramento de alguns equipamentos antigos
e uma melhor distribuição dos mesmos.
Contou-se também com o apoio dos consultores informáticos no sentido da criação de contas
de correio electrónico e consequente apoio na resolução de situações de gestão de rede e
interligação com a Novis e Portugal Telecom (Operadores Públicos de Comunicações).
Durante o ano de 2009 o Serviço de Informática (SI) dividiu muito o seu trabalho entre as
tarefas do próprio serviço e o apoio às tarefas de outros serviços da SCMA.
C – Indicadores de Actividade
2007

2008

2009

Número de Funcionários ao Serviço

1

1

1

Número de Computadores ao Serviço

97

99
21

102
14

Número de CPU substituídos em

11

Número de Impressoras

48

58

Microsoft Windows 2000

1

Microsoft Windows Millenium Edition:

1

Microsoft Windows XP:

51

59

Microsoft Windows Vista:

18

27

Microsoft Windows 7

0

2

Microsoft Office 2000:

2

Microsoft Office 2003:

9

Microsoft Office 2007:

23

91

D- Assistências informáticas efectuadas
2008

2009

Assistências técnicas

168

181

Assistências telefónicas

759

810

Assistências remotas

1053

1085

Total:

1980

2076
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E - Página da Internet www.scma.pt
No ano 2009 publicaram-se 27 notícias, e procedeu-se à publicitação do endereço da página
de internet, em 26 carrinhas da Santa Casa da Misericórdia de Almada.
F - Área Reservada – Intranet
Entre os meses de Maio e Setembro, consertou-se com a empresa Digital Work, a
implementação de um sistema de intranet, através de uma área reservada no website
www.scma.pt e o trabalho resultou numa recolha exaustiva de toda a documentação em uso
na S.C.M.A. e a sua organização por serviços.
Por forma de haver uma uniformização quanto ao tipo de letra e cabeçalhos, todos os
modelos foram refeitos, resultando num total de 44 documentos, todos eles identificados com
número de impresso, seguindo as recomendações do Manual da Qualidade.
Na mesma área reservada foram colocados outros tipos de documentos, designadamente,
legislação diversa organizada por áreas, regulamentos e outros.
Em números totais foram inseridos 433 documentos repartidos por 8 pastas principais,
havendo também inúmeras subpastas. Existem com acesso 97 utilizadores registados.
Ainda sobre os modelos de documentos utilizados pelos diversos serviços, a maior parte foi
transformado em formulário Word do Microsoft Office e protegidos por senha.
3.2.2.6 - Serviço de Tesouraria
No ano de 2009, para além das tarefas inerente á tesouraria, á assinalar o arranque da
integração do sistema TSR informático de bancos com a contabilidade.
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 dos quais se destaca:
 Apoio ao serviço de património na reabilitação das habitações;
 No CIT colocação de tampas nas caixas de esgoto e regularização de pisos;
 No PIA 1 Pintura de uma sala e reposição de telheiro;
 No Lar Granja pintura de corredores e reparação de algumas camaratas e jardim de
Inverno, alargamento da vedação do parque de estacionamento de viaturas;
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 No CAII pintura do terceiro piso do edifício, eliminação de fugas de água nas casas de
banho por rompimento de autoclismos embutidos na parede;
 No Pia 2 substituição de tampas de esgoto;
 No Lar de Jovens alteração de bancada na cozinha para instalação de máquina de
lavar loiça, eliminação de infiltração de água para as garagens;
3.2.2.8 - Serviço de Transportes
Cumprindo o plano de manutenção anual da frota, procedeu-se á 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 26 viaturas, percorrendo estas em média mensalmente 27 307
quilómetros.
3.2.2.9 - Acervo Histórico
Para além da salvaguarda, estudo, divulgação e organização do património cultural da
Misericórdia de Almada, o arquivo histórico tem vindo a desenvolver trabalhos distintos em
áreas tão diversas como as novas tecnologias de informação. É também da competência do
arquivo histórico, a organização e gestão dos documentos produzidos pela instituição no
âmbito das suas funções. Assim sendo, o presente relatório apresenta sucintamente os
resultados obtidos nas diferentes áreas de actuação do arquivo histórico.
A - Tratamento de Fundos Arquivísticos
Decorrente do trabalho anteriormente realizado ao nível da organização dos fundos do
arquivo histórico, e de modo a adaptar com maior rigor cientifico os conteúdos das séries à
realidade dos documentos e suas tipologias, reuniram-se subsecções nas secções existentes,
e subséries na séries. Da mesma forma, alteraram-se alguns títulos para uma melhor
identificação do conteúdo das mesmas.
Continuamos com três principais fundos arquivísticos: a Gafaria de São Lázaro de Cacilhas,
a Albergaria de Santa Maria da vila de Almada e a Santa Casa da Misericórdia de Almada.
Convém, porém, salientar que no decorrer da organização do arquivo, poder-se-á justificar a
criação de um novo fundo.
Ao Fundo da Gafaria de São Lázaro de Cacilhas foi acrescentada mais uma secção – receitas
e despesas, perfazendo assim no total 3 secções e dentro de cada uma, 2, 8 e 1 séries,
respectivamente.
O Fundo da Albergaria de Santa Maria da vila de Almada, composto anteriormente por
uma unidade de instalação e uma série documental, foi completamente reformulada e como
resultado, ficou com 3 secções, cada uma com 2, 6 e 1 séries, respectivamente.
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Por último, o Fundo da Santa Casa da Misericórdia de Almada, de maior dimensão,
anteriormente organizado em 8 secções, dentro das quais 4 subsecções, 37 séries e 15
subséries no total. Mantêm-se as secções, mas reduziram-se as subsecções para 3, as séries
passaram a 45 e reduziram-se as subséries que são agora 5. Como consequência desta
reestruturação, o Inventário do Arquivo Histórico, primeiro instrumento de pesquisa do
arquivo, foi também revisto.

Leitura, transcrição e digitalização de documentos :
Efectuou-se a transcrição de 18 documentos, 15 dos quais publicados:



















L11/FL. 98 e 99 – Data: 1590.
L16/FL.11 a 12 verso – Data: 1613-1614
L11/FL. 10 e 10 verso – Data: 1570
L11/FL. 108 e 108 verso – Data: 1597
L11/FL. 125 a 126 verso – Data: 1587
L11/FL. 128 – Data: 1567
L37/FL. 100 e 101 verso - século XVI e princípios do XVII.
L33/ FL. 206 – Data: 1610
L33/FL. 207 – Data: 1610
L15/FL. 48 verso a 49 – Data: 1598.
L11/F. 97 a 98 – Data: 1564
L91/FL. 112 a 112 verso – Data: 1830
L23/FL. 12 e 12 verso – Data: 1627
L28/FL. 27 verso – Data: 1456
L28/FL. 28 – Data: 1456
L28/FL. 44 e 44 verso - Data: 1456
L48. Data: 1639
L11/FL.95 – Data: 1564

Publicações:
Publicaram-se 12 boletins entre os meses de Janeiro e Dezembro, completando um total de
15 documentos, pois nos boletins de Agosto e Outubro publicaram-se mais do que um
documento. Nos boletins tentou-se dar uma visão geral das obras de misericórdia exercidas
na Misericórdia de Almada, focando aspectos sui generis da sua vivência quotidiana.
O boletim é composto por uma introdução, regras de leitura paleográfica e actualização da
grafia, documento original, leitura actualizada, reprodução do primeiro fólio do documento,
notas e imagem alusiva ao tema, na capa.
A introdução é feita com base no conhecimento da matéria histórica da técnica do arquivo,
sustentada, sempre que possível por documentação disponível na biblioteca do arquivo. Isso
nem sempre é fácil, dada a falta de bibliografia específica para consulta, nomeadamente,
uma História de Portugal, História das Misericórdias, História da Igreja ou um Dicionário
de História de Portugal.
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As imagens são retiradas da internet, desde que não tenham direitos de copyright e são
sempre que possível, identificadas.
B - Organização do Arquivo Intermédio
O esboço do primeiro Regulamento Arquivístico foi sujeito a várias alterações, após
avaliação dos membros da Mesa Administrativa. Tendo-se constatado que faltavam
clarificar as atribuições e competências. Assim, fruto de uma segunda análise mais
detalhada, o regulamento conta agora com 14 artigos. De igual forma, a Tabela de Selecção
com as séries documentais e os prazos de guarda, foi aumentada e reestruturada. O
Regulamento e Tabela de Selecção ainda não foi submetido a aprovação, pois de modo a
adaptar com maior exactidão, quer os prazos de guarda quer a nomenclaturas das séries, há
que reunir com todos os departamentos / serviços produtores de documentação da S.C.M.A.
Eliminação das séries documentais

Com base nos prazos de guarda usados actualmente na S.C.M.A. identificaram-se todas as
séries documentais com datas superiores a 10 anos. Identificaram-se os documentos com
valor de guarda permanente, todos os outros considerados sem valor de guarda foram
eliminados.
Ao longo do ano, o arquivo intermédio recebeu de diversos departamentos cerca de 198
pastas e caixas, e eliminou 1020 kg de material, ou seja, cerca de 310 pastas.
A eliminação processou-se da seguinte forma: em primeiro lugar as folhas foram rasgadas e
acondicionadas em sacos de plástico pretos, devidamente fechados. Retiram-se as ferragens
e micas. Posteriormente, contactou-se a Amarsul a fim de se proceder à entrega do material,
nas instalações do Ecoparque no Seixal.
Assim, depois de realizados todos os trâmites legais, efectuou-se o transporte para o hangar
do Ecoparque, onde o material foi depois reciclado.
C - A Igreja da Misericórdia
Fruto da colaboração da Srª Dr.ª Joana Balsa de Pinho (historiadora de arte que realizou
um estudo na Misericórdia de Almada), e da Sr.ª Arquitecta Fátima Fonseca, especializada
em reabilitação de monumentos históricos, foi possível apresentar candidatura ao
PORLISBOA em parceria com a Câmara Municipal de Almada, que foi aprovada. O
programa preliminar para a candidatura foi executado, de uma forma graciosa pela
Arquitecta Fátima Fonseca. Esse documento foi também resultado de outros trabalhos,
nomeadamente, o estudo, identificação e descrição das patologias do monumento, efectuados
pela técnica superior da Instituição.
Neste momento estão em elaboração os termos em que deve ser lançado concurso para
elaboração do projecto de reabilitação e valorização da igreja e o restauro do retábulo
(incluindo altares laterais
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3.3 – Principais limites à obtenção das Metas e Objectivos Estratégicos
Apontam-se como principais limites à obtenção das Metas e Objectivos Estratégicos os
seguintes:
 Conciliação da realização de tarefas de natureza diária planeada, com a conjugação
de solicitações de vária ordem que obriga a que o planeamento inicial de trabalhos
não seja integralmente cumprido;
 O facto de nos encontramos num sector em que os recursos são escassos o princípio da
afectação dos mesmos deve privilegiar as despesas investimento sobre despesas de
funcionamento;
 Necessidade de qualificação do quadro técnico do serviço, mormente no serviço de
Recursos Humanos que permitam concluir todas as metas definidas, conciliando
essas novas actividades com o trabalho do dia a dia;
 Nos projectos que envolvem mais do que um responsável/departamento nem sempre é
suficientemente claro quem coordena o projecto, ficando o desenvolvimento posterior
do mesmo comprometido;
 Necessidade de reforço do sector de economato com mais um elemento;
3.4 - Desafios e Propostas para o Futuro
Apontam-se como desafios a médio e longo prazo os seguintes:
 Continuação da modernização do modelo informático da organização, através da
utilização da intranet com novas funcionalidades, em particular da gestão
documental para tramitação documental;
 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, alargando o tableau de
bord de informação a outros indicadores;
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 Criação do Serviço de Estudos, Desenvolvimento de Obras e Acompanhamento de
Projectos;
 Formulação de estratégias de investimento;
 Acompanhamento das, equipas projectistas e consultores externos para os projectos
Arco Íris, Casinha, Hospital de Cuidados Continuados, Salas de Pré – Escolar e
outras nos termos do Orçamento de Investimentos;
 Renovação do site da internet quer ao nível da imagem, quer da inclusão de novas
funcionalidades, que potenciem a interacção com os Irmãos, Entidades Públicas e a
Comunidade;
 Rentabilização de parcerias no contexto da formação profissional financiada para
activos, nomeadamente com o Centro de formação do Seixal e União das
Misericórdias Portuguesas.
 Desenvolvimento da área da segurança, higiene e saúde no trabalho, através da
articulação eficaz com o prestador de serviços externos de SHT e continuidade da
elaboração dos projectos de segurança dos edifícios;
 Informatização do sistema de manutenção da SCMA, com produção de métricas de
análise de ajuda á decisão;
 Monitorização da frota de transportes da SCMA, com rentabilização e análise aos
percursos seguidos, bem como utilização de viaturas mais ecológicas;
 Promoção de uma política de substituição de sistemas de iluminação energeticamente
mais eficiente;
 Promoção de uma política continuada de substituição dos equipamentos em uso na
organização de modo a diminuir custos de manutenção e conservação;
 Redução do impacto da actividade no ambiente, nomeadamente através da
rentabilização dos meios informáticos e utilização de equipamentos mais eficientes.
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4. PATRIMÓNIO
Durante 2009 o trabalho de rotina deste serviço manteve-se entre rentabilizar o património
arrendado (cujo nível de rendas arrecadadas se manteve ao nível do ano anterior, a despeito
da existência de fracções devolutas para obras) e conservar e manter o edificado, sem perder
de vista o estudo de novas oportunidades de rentabilização dos activos.
A par deste trabalho, o Departamento do Património continuou 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).
Continuou-se a discutir com a CMA as obras para a legalização e transformação da Quinta
do Mira-Tejo em Centro de Eventos.
Um novo projecto – hospital de cuidados continuados foi iniciado com a aquisição de um
edifício devoluto de propriedade da Estamo e sito na rua de S. Miguel à Bela Vista, no valor
aproximado de meio milhão de Euros.
Este anormal incremento de responsabilidades e de trabalho, não apenas ao nível de
coordenação de projectos, como também na montagem da estrutura financeira capaz de
suportar tão grande investimento, em período tão curto, vai estender-se até 2012.
Os programas de financiamento destas iniciativas não deixam qualquer folga financeira,
pelo que exigirão de toda a Instituição uma disciplina orçamental muito rigorosa e cuidada.
4.1 - Património Arrendado (urbano e rural)
A par do objectivo de maximizar as rendas através do cumprimento da política de
arrendamento aprovada em 14/02/2005, continuou-se o esforço de preservação do património
existente, fazendo a conservação ordinária e alguma manutenção extraordinária,
nomeadamente quando se trata de fracções devolutas. Assim, neste período fez-se a
remodelação total de duas fracções no Bairro de Stº. Amaro.
Continuou a proceder-se à regularização ao nível do registo predial de algum património
que há muitos anos é pertença desta Santa Casa, mas que não estava devidamente
registado. Nesta situação estavam os prédios provenientes da herança do Sr. Francisco
D’Almeida Alves, nomeadamente o registo do prédio rústico de Albufeira e a Quinta do
Mira-Tejo, estando a totalidade dos prédios existentes inscritos na matriz predial e
registados na conservatória do registo predial em nome desta Santa Casa, com excepção do
registo na conservatória de duas casas nesta Quinta do Mira-Tejo, cujo processo ainda está
a decorrer.
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O prédio da Rua Manuel Febrero nºs 11 e 13, encontra-se cada vez mais degradado e porque
a inquilina se recusa a mudar, embora esteja uma outra casa Bairro de S. Paulo
aguardando que esta inquilina seja realojada, efectuámos, uma vez mais, pedido à CMA a
fim de que determine o despejo administrativo do 1º andar para que se possa reconstruir o
prédio.
No que respeita ao bairro de Santo Amaro, aonde a integração social tem sido
verdadeiramente exemplar, continuámos a apoiar as decisões das administrações dos
condomínios de forma a melhorar e manter os prédios.
Quinta do Areeiro
O atravessamento da Quinta do Areeiro por uma linha de Muita Alta Tensão (MAT), o
atravessamento da Quinta do Brejo pela IC32, aliados à necessidade de reformulação desta
urbanização com a inclusão da Quinta do Brejo, Quinta do Ourives e Caneira, conforme a
indicação da CMA, veio, uma vez mais atrasar este projecto. 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 expropriada é esta Santa Casa da Misericórdia
de Almada e 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 parcela n.º 7 com uma área de 13.404 m2
correspondente à área de terreno a expropriar da Quinta do Brejo.
A Quinta do Areeiro encontra-se totalmente desocupada, ou seja o processo pendente de
desocupação encontra-se concluído, a pessoa que estava a ocupar esta propriedade entregou
a casa devoluta e retirou da quinta os animais que lá se encontravam. A casa, que se
encontrava em elevado estado de degradação, foi destelhada para evitar mais ocupações.
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.
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Fomos solicitados pelo Ministério Público a apresentar provas da posse dos prédios da
SCMA, que resultaram da incorporação da Fundação Nuno Álvares Pereira. Fizemos várias
diligências neste sentido e entretanto foi mandado fazer um levantamento topográfico onde
se inclui o levantamento de todas as construções existentes afim de se proceder ao
respectivo destaque nas finanças e conservatória do registo predial.
O processo de regularização está em curso. Até à data apenas existiam dois artigos urbanos
nesta propriedade, após a decorrência deste processo a Instituição passará a contar com
mais quatro artigos urbanos devidamente regularizados tanto ao nível da matriz predial
como ao nível de registo na respectiva conservatória.
Outras Propriedades Rurais
No âmbito da revisão do Plano Director Municipal, solicitámos alterações com vista ao
melhor aproveitamento das restantes propriedades rurais.
4.2 - Património de uso Próprio
A SCMA usa instalações de sua propriedade, de propriedade do IHRU (sucessor do
IGAPHE) e da ISSS. No que respeita a instalações de nossa propriedade, continuámos a
manter os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos na sua manutenção e conservação. No
que respeita a património de terceiros, tentámos sempre perceber quais as
responsabilidades de cada parte. Enquanto tal não ficar bem definido, iremos manter um
nível de manutenção e conservação necessário a uma operação em segurança.
São notórias as dificuldades de manutenção das fracções existentes no PIA e que são da
responsabilidade do IHRU, as quais não são, de todo, cumpridas por este Instituto.
Quinta de Santa Bárbara
Com o intuito de agilizar o processo de urbanização da área, decidimos acompanhar a
maioria dos restantes proprietários das propriedades circunvizinhas na contratação com a
CMA de um Plano de Urbanização. Este processo está a cargo de Vasco da Cunha – estudos
e projectos (Lisboa), S.A.
4.3 -Obras e Projectos em Curso
“A Casinha” – Durante o período tivemos que refazer 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 e pela Câmara Municipal de Almada, por motivo de
ter de ser elevada a cota de soleira, por determinação da CCDR/ARH do Tejo, IP.
Aguarda-se a conclusão do processo de licenciamento para o inicio de 2010.
Centro Comunitário “Arco Íris” – Este novo edifício com 1649,33 m2 para a instalação de
uma creche (66 utentes) e Centro de Dia (60 utentes), no âmbito do projecto PARES viu o
seu licenciamento aprovado, tendo sido lançados concursos para as empreitadas, sendo
previsto o inicio da sua construção em 2010.
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Pré-Escolar – Trata-se da construção de duas salas contíguas à creche “A Casinha”, no
âmbito de uma candidatura ao alargamento da rede pré-escolar, para a criação de 2 salas
com capacidade para 50 crianças (3 a 5 anos). Este projecto ainda aguarda da CMA o
necessário licenciamento.
Edifício Lar Granja Luís Rodrigues – O projecto de obras e alterações denominado de Ala
Norte e que foi (ao fim de quase 2 anos) completado em 2007, continua a aguardar a
aprovação camarária. Esta remodelação poderá não vir a ser concretizada em função dos
estudos para a requalificação/reutilização do edifício. De qualquer forma, este processo
legalizará as diferentes obras que se fizeram sem autorização camarária.
Lar “Francisco Alves” - Pela sua necessidade imperiosa mantivemos o projecto para um
novo Lar em Costas do Cão. Continuamos a aguardar que exista oportunidade de
financiamento quando as prioridades definidas para o PARES se alterarem.
Quinta do Mira-Tejo – Alugada a António Castela Catering, Eventos Festivos, Lda., com
autorização para realizar festas. Contudo, a licença de utilização atribuída pela CMA é
restrita ao uso habitacional, pelo que demos início ao processo de legalização como Centro
de Eventos, o que implicará obras substanciais. Aguardamos o licenciamento da CMA para
iniciarmos as obras, que deverão decorrer durante 2010.
Cuidados Continuados – Foi adquirido, por cerca de 452 mil euros, um edifício de 2 andares
que se encontrava devoluto há vários anos na Rua de S. Miguel Nascente (Quinta de S.
Miguel, Pragal) com cerca de 1820 metros quadrados, de área bruta de construção. Foi
elaborado um estudo de viabilidade para a construção de um Hospital de Cuidados
Continuados, que se determinou chamar-se de “Hospital Francisco D’Almeida Alves” em
homenagem ao maior benemérito desta Santa Casa, dos últimos 20 anos.
Foi elaborada uma candidatura ao Programa Modelar para parte desta iniciativa.
Quinta de Santo António do Casquilho – Durante o período, foi abandonada a negociação
com o IHRU sobre a venda desta Quinta à SCMA, onde se pretendia instalar a sede e
alguns serviços desta SCMA. Esta nossa pretensão, pendente da aprovação no Plano de
Ordenamento de Almada Poente já finalizado, tem o acordo da CMA, mas presentemente
este investimento não nos parece já interessante, até porque com o passar do tempo, o
edifício existente transformou-se numa ruína completa, sendo mais cara a sua reconstrução
do que um novo edifício.
Transferência do Património do ex - IGAPHE para a Santa Casa da Misericórdia de Almada
– Fruto da controvérsia à volta da entrega dos Bairros de Chelas à Fundação D. Pedro IV,
temos dúvidas de que nos seja transferida a propriedade das instalações que agora
ocupamos. Este facto traz-nos acrescidas preocupações, em termos da responsabilidade pela
conservação e manutenção de tal património. De qualquer forma, continuamos a aguardar a
reversão legal das decisões de adjudicação tomadas e iremos pugnar pelo ressarcimento das
despesas em que entretanto a SCMA incorreu.
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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.
Trata-se de uma Unidade de Lavagem industrial com capacidade até 15 toneladas dia e
possibilitando emprego até 150 trabalhadores. Ocupará uma área de cerca de 4500 m2 e
necessita de acessos rodoviários bons. Com a CMA encontrámos uma localização possível.
Aguardada que foi a conclusão do Plano de Ordenamento de Almada Poente, aguardamos a
discussão entre a CMA, o IRHU e a SCMA para uma decisão. Após esta teremos que
reavaliar o interesse dos parceiros desta iniciativa.
Parque de Estacionamento do Pragal - Continuámos a trabalhar para que nos seja dada
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 a decisão quanto à
titularidade deste Parque.
4.4 - Heranças e Doações
Francisco D'Almeida Alves – Durante 2009 não conseguimos efectuar a venda de 2
moradias em Barril de Alva, e para alem de se fazer o registo destas fracções a favor da
SCMA, iremos tentar o seu arrendamento. Continuámos com diversas acções judiciais
relativas a este processo, nomeadamente a acção judicial contra a Companhia 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.
Entrámos na posse de dois armazéns sitos em Chelas, que serviram como forma de
pagamento de uma dívida contraída pelo seu anterior proprietário ao Sr. Francisco
D’Almeida Alves, e iremos tentar a sua venda ou arrendamento.
Estrela Cortez – A fracção por esta benemérita, internada no Lar Granja Luís Rodrigues, foi
incorporada no património desta Santa Casa, estando a receber beneficiações para ser
arrendada.
Real Toby – Esta fracção autónoma que servia de sede situada na Rua da Judiaria N.º 20 B,
em Almada a este Clube, aguarda utilização por parte da SCMA.
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.
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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.
Seguros - Durante 2009 continuámos a trabalhar com a AVS – Corretores de Seguros, que
foi a empresa de corretagem que melhores condições ofereceu quando a gestão da nossa
carteira de seguros foi posta a concurso, em Fevereiro de 2005.
Por vicissitudes várias que esta empresa sofreu, a qualidade da prestação dos serviços
diminuiu, implicando um incremento de trabalho da nossa parte em controlo e conferência.
Este facto deverá implicar a curto prazo a avaliação dos serviços de corretagem e a eventual
alteração de corretores.
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 - Depois da falhada parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Sintra
(Anjos da Noite), durante 2009 procurámos uma outra parceria que rentabilizasse o nosso
Centro Clínico, a par de medidas de curto prazo tais como a actualização de tabelas de
preços, estabelecimento de novas prestações de serviço e divulgação do Centro. Esta nova
parceria com a SDI iniciou-se em 2009 e alguns meses após, verificou-se que a mesma não
correspondia aos objectivos da parceria, pelo que a mesma foi dada por finda.
Assim, e após estas 2 falhadas iniciativas decidimos continuar de forma directa a gestão do
Centro Clínico, procurando novos acordos para a Fisiatria e procurando outras
especialidades.
Foi celebrado, em 1/12/2009, um contrato de prestação de serviços com a Dentist Zone que
irá usufruir de um gabinete dedicado à medicina dentária. Face á introdução desta
especialidade médica no nosso Centro Clínico, solicitou-se a todas as entidades, cujos
acordos na área da saúde vigoram nesta Santa Casa, um alargamento a esta área da
medicina.
Direcção Clínica - Iniciaram-se contactos para prover a SCMA de uma Direcção Clínica, mas
esta decisão foi adiada para melhor estudar o enquadramento desta Direcção na orgânica da
Santa Casa. Mantêm-se a urgência e 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.
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5.- ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
5.1 - Balanço
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5.2 - Demonstração de Resultados
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Balanço Patrimonial
Em 2008, 64,55% do Activo era composto pelo Imobilizado e no exercício de 2009 aumenta o
respectivo peso para 68,19%,do qual se salienta o peso de 55,85% das imobilizações
corpóreas liquidas (5.202.795,96€) no total do Activo (7.630.199,25€), continuando esta
rubrica a ser bastante expressiva quanto ao património da Santa Casa.
O Activo Corrente representa 28,35% do total do Activo, verificando-se um acréscimo de
0,27% relativamente ao exercício de 2008, assumindo especial realce as disponibilidades
(caixa e depósitos bancários), passando esta rubrica a ser responsável por 24,78% do total do
Activo.
O Passivo corrente evoluiu negativamente de 575.468,87€ em 2008 para
639.990,10€,correspondente a uma variação de 11,21%, traduzido essencialmente no
aumento da divida a fornecedores correntes de 331.665,33€ para 374.744,19€. Ao nível de
Longo Prazo, foi registado na rubrica de dividas a instituições de crédito o montante de
300.000€ tendo em vista o financiamento dos novos projectos em curso ( Creche, Unidade de
Cuidados Continuados).
A conta do fundo social manteve-se estável, e o aumento de 4,75% verificado na situação
liquida deriva do facto dos resultados líquidos positivos que se tem vindo a registar ao longo
dos exercícios económicos analisados.
Demonstração de Resultados
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.
Neste seguimento podemos dizer:
 A margem bruta evoluiu positivamente de 2007 (2.206.095€) para 2008 (2.333.714€),
verificando-se uma evolução negativa de 1,9% para 2009 (2.289.193,99€), ocasionada
pela diminuição do “volume de negócios” em termos globais em 0,15% cuja
justificação assenta na diminuição da conta 725, Empresa de Inserção Catering, bem
como pelo aumento do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas em
4,6%, nomeadamente Mercadorias (+4.105,79€) e Géneros Alimentares (+36.630,80€);
 Os resultados operacionais, embora negativos, facto muito usual nas instituições do
sector social, evoluíram negativamente de -336.418,69€ em 2008 para (-447.050,30€)
salientando-se que estes, no ano de 2007, se cifraram em (- 422.720,47€);
 Os resultados correntes, por sua vez, apesar do impacto positivo ocasionado pelos
resultados financeiros (281.476,05€), nomeadamente os rendimentos de imóveis
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(267.020,26€) e juros obtidos (136.167,48€), também evoluíram negativamente de (54.284,59€) em 2008 para (-165.574,25€) em 2009;
 Estes resultados, acrescidos da componente extraordinária, cujos resultados foram
positivos em (339.619,78€), justificados essencialmente em redução de provisões cujo
registo foi de (112.099,62€) e Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários,
nomeadamente Donativos (161.681,33€) permitiram completar o exercício económico
de 2009 com um Resultado Líquido positivo de (174.045,53€), traduzido numa
variação negativa face ao exercício anterior, em termos absolutos, no montante de
53.508,67€;
Na seguinte tabela, é apresentada a evolução e variação percentual das diversas
componentes da estrutura de custos e proveitos, executados durante os anos de 2007 a 2009;
Análise Evolutiva da Demonstração de Resultados
Custos e Perdas:
RUBRICAS

2007

61 CMVMC

683.728,99

62 FSE

2.508.888,96

63 Impostos

7.039,92

64 C.Pessoal

3.390.735,08

∆%
25,76%

2008
859.873,19

2,29% 2.566.424,44
62,02%

∆%
4,62%

899.615,84

-1,09% 2.538.351,05

11.405,96 -54,92%

7,60% 3.648.452,97

2009

5.141,34

8,19% 3.947.252,34

65 O.C.Perdas Operacionais

187.329,96 -13,48%

162.073,04

9,76%

177.891,76

66 Amortizações

265.588,28

256.889,04

-1,81%

252.242,30

136.193,88 -83,56%

22.394,38

-3,28%

67 Provisões

58.259,26 133,77%

68 Custos e Perdas Financeiros

53.956,21

15,04%

62.070,38

6,76%

66.267,70

69 Custos e Perdas Extraordinários

24.173,80

32,25%

31.968,89 111,06%

67.472,51

Total 7.179.700,46

7,74% 7.735.351,79

3,12% 7.976.629,22

∆%

∆%

Proveitos e Ganhos
RUBRICAS

2007

71+72 Volume de Negócios
74 Subsidios Exploraçao
73+76 O.P. e Ganhos Operacionais

2008

2009

2.889.824,65

10,51% 3.193.588,14

-0,15% 3.188.809,83

3.722.973,64

8,67% 4.045.867,15

2,76% 4.157.393,60

66.051,69

-0,93%

78 Proveitos e Ganhos Financeiros

312.035,47

10,31%

344.204,48

1,03%

347.743,75

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários

264.392,20

18,69%

313.807,68

29,73%

407.092,29

Total 7.255.277,65

65.438,54 -24,15%

9,75% 7.962.905,99

49.635,28

2,36% 8.150.674,75
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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 2009, a Santa Casa da Misericórdia de Almada teve um decréscimo da rubrica “
volume de negócios “ em 0,15%, relativamente ao executado no ano de 2008.
Tendo-se verificado que o índice de preços do consumidor (IPC) em Dezembro de 2009 foi de
1,8%, a Santa Casa teve um decréscimo real de 1,95%.
Na componente de Proveitos e Ganhos, pode-se aferir que os proveitos operacionais
representam 90,74% do total, assumindo especial relevo as rubricas de “subsídios à
exploração” e vendas e prestações de serviços com um peso de 51% e 38%, respectivamente.
Os proveitos extraordinários evoluíram positivamente de 2008 para 2009 na ordem de
29,73%.
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 2009,o peso relativo destas rubricas é de 50% e 32%, respectivamente, verificando-se um
aumento do peso relativo dos custos com pessoal nesta estrutura, face ao período homólogo
que se situou nos 47%.
O custo do factor trabalho reflectiu um aumento na ordem dos 8,19%, dos quais 6,54% são
referentes a remunerações. Este aumento reflecte a actualização salarial anual de 1,5%,
promoções, reclassificações, bem como o n.º de colaboradores que prestaram serviço na
Santa Casa da Misericórdia de Almada em 2009, que se situou nos 310 trabalhadores, dos
quais 240 efectivos e 70 com contrato de trabalho, registando-se uma variação de +11
trabalhadores face ao período homólogo (228 Efectivos e 71 contratos de trabalho)
Por outro lado, e dando enfoque à relação existente destas rubricas com os proveitos
operacionais, podemos verificar que estas “consomem” globalmente 87,69% (88% em 2008)
destes proveitos, respectivamente 53% (51% em 2008) e 34% (38% em 2008).
Relativamente às demais contas, os impostos registaram um decréscimo de 54,92% de 2008
para 2009, as provisões registaram também um decréscimo de 136.193,88€ para 22.394,38€
e o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas evoluíram na ordem dos 4,62%,
rubrica esta com uma representatividade de 11% na componente de custos.
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Representatividade dos Centros de Custos na Estrutura de Custos e Proveitos

SCMA - CONSOLIDADO

Representatividade
Total Custos Total Proveitos % Custos % Proveitos
7.976.629,22 8.150.674,75
100%
100%

Respostas Sociais

5.871.997,55

5.965.121,36

73,62%

73,19%

Lar Granja
Lar Jovens
Centro Comunitario Pia II
Centro Comunitario Pia I

1.337.106,60
494.430,92
409.525,99
588.900,03
117.175,39
70.433,14
262.299,53
138.991,97
874.868,14
98.794,43
776.073,71
673.905,25
500.739,41
173.165,84
647.378,01
140.422,04
238.183,05
268.772,92
845.882,61
337.433,43
263.119,87
83.757,89
70.715,94
90.855,48

1.375.440,61
398.886,54
451.546,93
623.273,36
140.800,58
70.816,30
263.363,05
148.293,43
816.642,92
88.638,88
728.004,04
699.286,23
523.078,77
176.207,46
614.451,37
125.264,84
226.890,08
262.296,45
985.593,40
375.793,48
337.195,56
72.846,76
89.380,37
110.377,23

16,76%
6,20%
5,13%
7,38%
1,47%
0,88%
3,29%
1,74%
10,97%
1,24%
9,73%
8,45%
6,28%
2,17%
8,12%
1,76%
2,99%
3,37%
10,60%
4,23%
3,30%
1,05%
0,89%
1,14%

16,88%
4,89%
5,54%
7,65%
1,73%
0,87%
3,23%
1,82%
10,02%
1,09%
8,93%
8,58%
6,42%
2,16%
7,54%
1,54%
2,78%
3,22%
12,09%
4,61%
4,14%
0,89%
1,10%
1,35%

Centro Dia
Creche
Infantil
Mini-Creche
CAII
Centro Dia
Lar
Creche Familiar
Cfamiliar 1,2
Cfamiliar 3
Centro Infantil Trafaria
Centro Dia
Creche
Infantil
Serviço Apoio Domiciliario
Ocidental
Oriental
Nocturno
Integrado
Trafaria
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SCMA - CONSOLIDADO

Representatividade
Total Custos Total Proveitos % Custos % Proveitos
7.976.629,22 8.150.674,75
100%
100%

Empresas Inserção
Apoio Familia
Catering
Transportes
Projectos
AEC
CMA - Prol.Horario
CMA - REDE SOCIAL
ESPAÇO CLIQUE
GERAÇAO COOL IV
GERAÇAO COOL I, II, III
POPH
RSI
UNIVA CIT
GIP CIT
GIP PIA II
OfICINA DOMICILIARIA
PLANO DOM

1.052.230,73
75.337,43
898.061,04
78.832,26
559.079,16
65.970,24
17.922,00
1.227,72
1.579,38
14.926,53
47.571,36
4.697,05
329.267,37
7.830,62
14.523,45
13.802,75
1.017,52
38.743,17

SCMA - CONSOLIDADO

Patrimonio
Imobiliario
Serviços Funerarios
Outros
CRAT
PRAGAL
SAÚDE
Centro Clinico
Unidade Cuidados Continuados

1.050.207,64
73.520,81
908.121,84
68.564,99
532.038,17
75.551,69
18.966,16
1.227,72
321,98
14.926,53
47.562,36
3.778,12
299.884,33
3.353,76
8.749,63
7.956,12
6.817,52
42.942,25

13,19%
0,94%
11,26%
0,99%
7,01%
0,83%
0,22%
0,02%
0,02%
0,19%
0,60%
0,06%
4,13%
0,10%
0,18%
0,17%
0,01%
0,49%

12,88%
0,90%
11,14%
0,84%
6,53%
0,93%
0,23%
0,02%
0,00%
0,18%
0,58%
0,05%
3,68%
0,04%
0,11%
0,10%
0,08%
0,53%

Representatividade
Total Custos Total Proveitos % Custos % Proveitos
7.976.629,22 8.150.674,75
100%
100%

244.790,43
225.443,42
19.347,01
150.535,15
145.625,56
4.909,59
97.996,20
97.835,66
160,54

362.765,22
339.837,18
22.928,04
160.193,08
146.423,17
13.769,91
80.349,28
80.349,28
0,00

3,07%
2,83%
0,24%
1,89%
1,83%
0,06%
1,23%
1,23%
0,00%
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A representatividade das Respostas Sociais na estrutura de custos e proveitos consolidados
da Santa Casa da Misericórdia de Almada no presente exercício económico em análise é de
73,62% e 73,19%, respectivamente, destacando-se o Lar Granja Luís Rodrigues com um peso
de 16,76% na estrutura de custos e de 16,88% na estrutura de proveitos, o Serviço de Apoio
Domiciliário consolidado cuja representatividade é de 10,60% na componente de custos e de
12,09% na componente de Proveitos, bem como as respostas afectas ao CAII com 10,97% e
10,02%. Por outro lado, as “Outras Actividades - Projectos” da Santa Casa da Misericórdia
de Almada, atrás analisadas, cuja decomposição tem como base as Empresas de Inserção e
os Projectos propriamente ditos e em termos de peso relativo, representam 19,41% no total
de proveitos consolidados e 20,20% no total de custos, assumindo especial destaque a
actividade do “Catering”.
O Património representa em termos de custos e proveitos, respectivamente, 3,07% e 4,45%,
a área da Saúde 1,23% e 0,99% e os “Outros”(Crat e Pragal) com uma representatividade de
1,89% e 1,97%.
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Participação dos Centros de Custos no Resultado Liquido do
Exercício
RESULTADOS

Resultado Liquido

Variação

Valor
2008
2009
227.554,20 174.045,53 -53.508,67

SCMA - CONSOLIDADO
Respostas Sociais

87.995,73

Lar Granja
Lar Jovens
Centro Comunitario Pia II
Centro Comunitario Pia I
Centro Dia
Creche
Infantil
Mini-Creche
CAII
Centro Dia
Lar
Creche Familiar
Cfamiliar 1,2
Cfamiliar 3
Centro Infantil Trafaria
Centro Dia
ATL
Creche
Infantil
Serviço Apoio Domiciliario
Ocidental
Oriental
Nocturno
Integrado
Trafaria

-319,99
-108.845,96
80.925,92
61.969,56
21.258,38
5.304,43
35.055,27
351,48
-83.554,74
-7.741,19
-75.813,55
-1.128,30
-9.198,79
8.070,49
-24.073,88
-13.531,05
-13.834,97
-10.238,90
13.531,04
163.023,12
50.867,10
72.386,41
-23.557,94
28.995,49
34.332,06

93.123,81

5.128,08

%
-23,51%
5,83%

38.334,01
38.654,00 12079,75%
-95.544,38
13.301,58
12,22%
42.020,94 -38.904,98
-48,07%
34.373,33 -27.596,23 -44,53%
23.625,19
2.366,81
11,13%
383,16
-4.921,27
-92,78%
1.063,52 -33.991,75
-96,97%
9.301,46
8.949,98 2546,37%
-58.225,22 25.329,52
30,31%
-10.155,55
-2.414,36
-31,19%
-48.069,67
27.743,88
36,59%
25.380,98 26.509,28 2349,49%
22.339,36
31.538,15
342,85%
3.041,62
-5.028,87
-62,31%
-32.926,64 -8.852,76 -36,77%
-15.157,20
-1.626,15
-12,02%
0,00
13.834,97
-11.292,97
-1.054,07
-10,29%
-6.476,47 -20.007,51 -147,86%
139.710,79 -23.312,33 -14,30%
38.360,05 -12.507,05
-24,59%
74.075,69
1.689,28
2,33%
-10.911,13
12.646,81
53,68%
18.664,43 -10.331,06
-35,63%
19.521,75 -14.810,31
-43,14%
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RESULTADOS

Resultado Liquido
2008

Empresas Inserção
Apoio Familia
Catering
Transportes
Projectos
AEC
CMA - PROLONGAMENTO HORÁRIO
CMA - REDE SOCIAL
ESPAÇO CLIQUE
GERAÇAO COOL IV
GERAÇAO COOL I, II, III
POPH
RSI
UNIVA CIT
GIP CIT
GIP PIA II
OfICINA DOMICILIARIA
PLANO DOM

RESULTADOS

-1.658,30
5.434,05
9.420,22
-16.512,57
-27.216,72
2.267,08
-1.351,81
0,00
-1.853,17
0,00
0,00
-731,03
-18.754,25
-11.577,08

4.783,54

Patrimonio
Imobiliario
Serviços Funerarios
Outros
CRAT
PRAGAL
SAÚDE
Centro Clinico
Unidade Cuidados Continuados

Valor

2009
-2.023,09
-1.816,62
10.060,80
-10.267,27
-27.040,99
9.581,45
1.044,16
0,00
-1.257,40
0,00
-9,00
-918,93
-29.383,04
-4.476,86
-5.773,82
-5.846,63
5.800,00
4.199,08

Resultado Liquido
2008

Variação

2009

-364,79
-7.250,67
640,58
6.245,30
175,73
7.314,37
2.395,97
0,00
595,77
0,00
-9,00
-187,90
-10.628,79
7.100,22
-5.773,82
-5.846,63
5.800,00
-584,46

%
-22,00%
-133,43%
6,80%
37,82%
0,65%
322,63%
177,24%
32,15%

-25,70%
-56,67%
61,33%

-12,22%

Variação
Valor

172.880,51 117.974,79 -54.905,72
170.162,39 114.393,76 -55.768,63
2.718,12
3.581,03
862,91
13.163,55
9.657,93 -3.505,62
-1.114,63
797,61
1.912,24
14.278,18
8.860,32 -5.417,86
-17.610,57 -17.646,92
-36,35
-17.610,57 -17.486,38
124,19
-160,54
-160,54
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5.3 – Análise Financeira
Análise da Liquidez e relação com indicadores de Actividade
Neste ponto irá proceder-se à análise da liquidez geral e reduzida articulando-a com
indicadores de actividade, tais como o tempo médio de pagamentos, o tempo médio de
recebimentos, 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 2009, o indicador de liquidez geral situa-se em 3,38, constatando-se a existência de
equilíbrio financeiro na Santa Casa da Misericórdia de Almada, o que se traduz no facto de
o activo corrente ser mais que suficiente para satisfazer o passivo de curto prazo. Salientase que de 2008 para 2009 este indicador sofreu um decréscimo de 9,84%, como consequência
do aumento do passivo corrente, explicado essencialmente na rubrica de dívidas a
fornecedores.
É de notar que 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 tempo médio de recebimentos em 2009 é de 4,48 dias. O tempo médio de pagamentos aos
fornecedores aumentou de 346 dias para 360 dias o que significa que a Santa Casa
aumentou o crédito obtido em 13 dias.
O índice de liquidez imediata com 2,95 corrobora 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.
Indicadores de Estrutura ou Endividamento
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% constitui uma
elevada independência financeira com mais fácil 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 da Santa Casa da Misericórdia de Almada, evidencia-se que é
financeiramente independente, como se constata da evolução deste indicador desde 2007 até
2009, apesar da variação negativa em 3,95% de 2008 para 2009, conforme se descrimina:
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2007 – 55,48%; 2008 – 58,47%, 2009 -56,16%.
Complementar ao indicador de autonomia financeira, poderemos analisar a cobertura do
Activo Liquido 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 de Almada no exercício económico de 2009 é
de 43,84%.
Indicadores de Rentabilidade e Medidas dos Riscos
Analisando os vários indicadores de rentabilidade, pode-se verificar:
 A Rentabilidade das Vendas e Prestações de Serviços sofreu um decréscimo de 5,08%,
face ao exercício de 2008;
 A rentabilidade financeira sofreu uma variação negativa de 2008 para 2009 de 5,56%
para 4,06%.
 A rentabilidade do Activo Liquido, à semelhança da rentabilidade financeira também
evoluiu negativamente de 2008 para 2009 de 3,25% para 2,28%.
 Analisando o grau económico, financeiro e combinado de alavanca é possível aferir o
nível de risco e chegar às seguintes conclusões:
 Grau económico de alavanca, isto é, a relação existente entre o nível de actividade e
os resultados de exploração.
 Neste indicador conclui-se que não existe risco económico no exercício de 2009.
 Por outro lado, analisando o grau financeiro de alavanca, que relaciona os resultados
de exploração anuais com os resultados líquidos anuais, conclui-se a existência de
risco financeiro.
 Ora, é de notar que teoricamente os subsídios à exploração são considerados “ Outros
Resultados Extra Exploração” factor com muito peso na estrutura de resultados do
Sector Social em geral, e da Santa Casa da Misericórdia de Almada em particular,
com um peso de aproximadamente 51% na estrutura de Proveitos, pelo que se
considerarmos o montante de subsídios como factor de exploração concluiremos pela
não existência de risco financeiro
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A estabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Almada, registou uma evolução
normal em 2009, como se verifica:
Indicadores
2006
2007
Autonomia Financeira
54,09%
55,48%
Cobertura do Imobilizado
0,76
0,80
Solvabilidade Total
1,18
1,25
Execução Orçamental por Grandes Rubricas

2008
58,47%
0,91
1,41

2009
56,16%
0,82
1,28

Desvios
DESPESA

Orçamento 2009 Execução 2009

CMVMC

868.625,56

FSE

Valor

899.615,84 30.990,28

%
3,57%

2.533.314,32

2.538.351,05

5.036,73

0,20%

Impostos

2.742,00

5.141,34

2.399,34

87,50%

C.Pessoal

4.012.112,44

3.947.252,34 -64.860,10

-1,62%

O.C.Perdas Operacionais

117.037,93

177.891,76 60.853,83

51,99%

Amortizações

172.742,54

252.242,30 79.499,76

46,02%

Provisões

318,00

22.394,38 22.076,38 6942,26%

Custos e Perdas Financeiros

54.232,34

66.267,70 12.035,36

Custos e Perdas Extraordinários

12.906,00

67.472,51 54.566,51 422,80%

Total

7.774.031,13

7.976.629,22 202.598,09
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RECEITA

Orçamento 2009 Execução 2009

Desvios
Valor
%

Volume de Negócios

3.162.953,68

3.188.809,83 25.856,15

0,82%

Subsidios Exploraçao

4.022.709,68

4.157.393,60 134.683,92

3,35%

O.P. e Ganhos Operacionais

136.670,60

Proveitos e Ganhos Financeiros

356.027,46

347.743,75 -8.283,71

Proveitos e Ganhos Extraordinários

161.013,85

407.092,29 246.078,44 152,83%

Total

7.839.375,27

49.635,28 -87.035,32 -63,68%

8.150.674,75 311.299,48

Página 139 de 141

-2,33%

3,97%

Santa Casa da Misericórdia de Almada
Relatório de Avaliação 2009

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 174 045,53 €, para a conta 59 Resultados Transitados.

7. - CONCLUSÃO
As preocupações financeiras continuaram a ser, em larga medida, determinantes na gestão
da Santa Casa da Misericórdia de Almada.
Elas impõem a todos os que têm responsabilidade de gestão a tomada de consciência da
inevitabilidade de adopção de comportamentos na gestão que garantam a sustentabilidade
da Instituição.
Por outro lado, ela acaba por ser a única atitude que nos garante algum lastro financeiro
que permite alguma capacidade de investimento próprio, por forma a aproveitar programas
de financiamento público para a melhoria de equipamentos que se considera absolutamente
necessária.
Salienta-se assim, a capacidade demonstrada para assumir as três candidaturas aprovadas,
Arco Íris, A Casinha mais Jardim de Infância e a recuperação da Igreja.
Mas não podemos esquecer outros equipamentos cujas instalações apresentam graus de
obsolescência preocupantes, não só em termos de envelhecimento como de concepção, não
obedecendo aos requisitos que hoje são obrigatórios, como é o caso do Lar de Idosos Granja
Luís Rodrigues de Costas de Cão e o Lar de Crianças e Jovens.
Quanto ao Centro Infantil da Trafaria e às instalações do PIA 1 e PIA 2, os investimentos
deverão ter em atenção que a SCMA não é a proprietária dos edifícios.
Regista-se, pois, com louvor, a continuação da preocupação demonstrada pelos responsáveis
técnicos da Instituição, no sentido da racionalidade dos custos, e da melhoria das receitas.
Na verdade, o equilíbrio financeiro não pode ser alcançado exclusivamente pelo lado dos
custos, mas haverá também que procurar compensações no lado das receitas.
No que se refere à gestão corrente, prosseguiu-se uma linha de modernização, continuando
a apostar na informatização, sendo de salientar os esforços desenvolvidos na implementação
do Sistema de Qualidade, que permitiu garantir a certificação de qualidade de três sectores
da Instituição.
A Santa Casa da Misericórdia da Almada mantém a sua capacidade de intervenção na Rede
Social de dinamização da sociedade civil do concelho de Almada.
Como todas as instituições do sector social, só poderá dar continuidade a este trabalho com
consistência e qualidade, se os apoios do sector público forem condizentes com as
necessidades da população carenciada que apoiamos.
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De qualquer modo, é dos trabalhadores desta Instituição, qualquer que seja o seu vínculo
laboral, de quem depende, em última análise, a qualidade e a humanização dos cuidados
que prestamos aos nossos utentes. E é neles, com as suas capacidades, competências e
dedicação, que reside a esperança de todos os Irmãos de não nos limitarmos a prestar um
serviço de qualidade do ponto de vista material, mas a preocuparmo-nos com os nossos
utentes nas suas carências e necessidades morais e espirituais. Devemos, pois expressarlhes o reconhecimento pelo seu trabalho dedicado.
Consideramos também ser de expressar o nosso agradecimento a todos os que connosco
colaboram, sejam Benfeitores, Voluntários, ou simples cidadãos anónimos.
É de realçar e dar o devido reconhecimento pela boa relação existente com as entidades
Autárquicas e da Administração Pública, em particular a Câmara Municipal de Almada, as
Juntas de Freguesia (nomeadamente as de Almada, Caparica, Sobreda e Trafaria, com as
quais o relacionamento é mais próximo), o Serviço de Acção Social (SAS) de Almada, o
Centro Distrital de Setúbal da Segurança Social, o Centro de Emprego de Almada do IEFP,
assim como as Escolas com quem colaboramos.
Às Corporações de Bombeiros do Concelho, que nos vêm prestando o maior auxilio no
desempenho das nossas funções, é devido igualmente o nosso reconhecimento.
Uma palavra de apreço para o Padre Sérgio Quelhas, Capelão da Santa Casa da
Misericórdia, manifestando a convicção na necessidade da sua presença e relação próxima
com todos os utentes.
A Sua Excelência Reverendíssima o Sr. D. Gilberto Canavarro dos Reis, Bispo de Setúbal, a
nossa gratidão pela confiança em nós depositada e pelas palavras amigas e inspiradoras que
nos tem dirigido.
Seja-nos permitido lavrar, por último, uma nota de agradecimento aos membros da
Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, pela forma dedicada e criteriosa como
desempenharam as suas funções.

Almada, 16 de Março de 2010
A MESA ADMINISTRATIVA
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