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Introdução 
 

Este foi o ano em que a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca completou 337 anos, desenvolvendo sempre as suas 

atividades com o objetivo de garantir a satisfação das necessidades do concelho de Tarouca, tornando-se pioneira ao nível da 

economia social, no apoio à assistencial comunidade, em diversas áreas da saúde, promovendo para o efeito profundas relações 

institucionais e parcerias fundamentais ao sucesso das suas ações e dos seus objetivos. 

Cumprindo os compromissos da Instituição e conforme os termos da lei, apresenta-se neste documento o Relatório de 

Atividades e Contas de 2019, onde se evidencia o trabalho, a vontade e desempenho para continuamos a lutar contra as várias 

dificuldades que nos são colocadas enquanto entidade de referência da economia social do nosso concelho, que são também 

reflexo da conjuntura dos dias de hoje, em que continuarmos a ser solicitados para apoiar inúmeras situações de falta de coesão 

económica e social da nossa comunidade que envolvem os mais desprotegidos, de várias idades e condição. 

 

Assim, durante o ano de 2019, esta Misericórdia observou, na sua gestão, o seguinte conjunto de princípios e valores, 

que a norteiam ao longo dos anos: 

 

Visão 
 

Ser uma Instituição de referência pela prestação de cuidados humanizados e diferenciados.  

Centrar o desenvolvimento das suas obras na humanização e proximidade dos seus serviços e no desenvolvimento de 

respostas sociais emergentes, procurando satisfazer as necessidades da pessoa no seu todo de forma idiossincrática e da 

comunidade em que se insere. 

 

Missão 
 

Praticar a solidariedade social, tendo sempre como pilar da sua atuação as Obras de Misericórdia e os seus princípios 

fundacionais. 

 

Valores 
 

Solidariedade e Valores Cristãos; conforme emanado nos princípios fundacionais da Instituição 

Equidade e Justiça; promovendo a igualdade de tratamento, independentemente de questões como género, religião, 

raça entre outros. 

Confiança e Honestidade; promovendo um relacionamento rigoroso e transparente com todos os interlocutores, 

consolidando a credibilidade institucional. 

Responsabilidade Social; através da adoção de posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar do 

público interno e externo. 

Ética Profissional e Rigor; pela consciencialização dos dirigentes e colaboradores dos valores éticos e deontológicos 

que enquadram o exercício da atividade dos diferentes grupos profissionais, de modo a cuidar com respeito, dignidade e 

especificidade. 

Dignidade, Humanização e Família, garantindo o respeito pela dignidade humana, nomeadamente, ao direito dos 

Utentes, à privacidade, preservação da identidade e participação na vida institucional e promovendo a participação da família, 

como elemento determinante da relação humanizada e na definição e desenvolvimento do Plano Individual. 
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Melhoria contínua e Preservação Ambiental, garantindo níveis de qualidade que assegurem os melhores resultados 

quer nos serviços prestados quer em termos individuais e ambientais. 

 

Políticas de Suporte 
 

Política de Qualidade – Que em forma resumida, reflete o compromisso da Mesa Administrativa da Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca e de todos os colaboradores em geral com o cumprimento dos Princípios da Qualidade, de acordo com 

os referenciais aplicáveis, constituindo-se documento de referência quer para uso interno, quer nas relações com os seus Utentes 

e outras partes interessadas (Colaboradores, fornecedores, entidades financiadoras e outros stakeholders). 

Política de Confidencialidade – Que expressa, em dois documentos, o compromisso da Mesa Administrativa da Santa 

Casa da Misericórdia de Tarouca e de todos os colaboradores em geral com o cumprimento dos princípios legais inerentes à 

confidencialidade dos dados, bem como as orientações éticas, expressas no Código de Ética e demais documentos, relativos ao 

sigilo e resguardo das informações e fatos da vida da Instituição e das pessoas que dela usufruem ou nela trabalham, mantendo-

se este respeito além da cessação do vínculo contratual. 

 

Este Relatório de Atividades e Contas descreve a implementação e dinamização das atividades desenvolvidas durante o 

ano de 2019, assim como os serviços considerados mais representativos, como sejam: os atendimentos à comunidade; os 

equipamentos que integram as diferentes respostas sociais; a caracterização das Respostas Sociais e serviços, os Programas 

de Intervenção Comunitária; as Parcerias com outras Entidades e Programas; as acções inerentes ao Sistema de Gestão da 

Qualidade; a Formação Contínua dos seus Trabalhadores; a elaboração de novos projetos; entre outros. 

 

Sendo considerado um reflexo do dia-a-dia da Misericórdia, o presente Relatório espelha o crescimento desta já grande 

Instituição de Solidariedade Social que conta com uma equipa de cerca de 170 colaboradores a desempenhar funções nas várias 

Respostas Sociais e Serviços que a constituem. 
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Setor da Educação 
 

A Primeira infância é o nome dado aos primeiros anos de vida, em particular, os cinco primeiros e estes são marcados 

por intensos processos de desenvolvimento. É uma fase determinante para a capacidade cognitiva e sociabilidade da pessoa, 

pois o cérebro absorve todas as informações.  É certo que as crianças nesta fase precisam de oportunidades e estímulos, para 

que possam desenvolver cada uma de suas aptidões. Estudos demonstram que é durante a primeira infância que o cérebro 

humano desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios 

Sendo assim, as relações e as interações que a criança estabelece com adultos e com outras crianças, assim como as 

experiências que lhe são proporcionadas pelos contextos sociais e físicos em que vive constituem oportunidades 

de aprendizagem, que vão contribuir para o seu desenvolvimento. Deste modo, a aprendizagem influencia e é influenciada pelo 

processo de desenvolvimento físico e psicológico da criança, sobretudo numa fase da vida em que essa evolução é muito rápida. 

Por isso, em educação de infância, não se pode dissociar desenvolvimento e aprendizagem. 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca possui três respostas sociais na Área de Educação, onde se há a preocupação 

de dar apoio pedagógico e cuidados às Crianças. A Creche, mais conhecida como ”A Casinha de Chocolate”, destina-se a 

crianças desde os 3 meses a 3 anos. O Jardim de Infância “ Magia de Crescer” é um espaço dirigido às crianças com idade 

compreendida entre os 3 anos e os 6 anos. O C.A.T.L. (Centro de Atividades de Tempos Livres) “ Aqui Sou Feliz” destina-se 

essencialmente a crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo alargado no ano de 2012 ao 2º Ciclo do Ensino 

Básico. 

Mesmo com a redução da taxa de natalidade e a elevada taxa de desemprego, o número médio da frequência das crianças 

nos serviços socioeducativos manteve-se. O gráfico abaixo mencionado demonstra a variação da Média de Utentes por Resposta 

Social/Ano nesta Instituição. Assim, na Respostas Sociais do Setor da Educação, verificou-se que na houve uma ligeira redução 

no número de Utentes nas três Respostas Sociais, conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 

 

Creche “Casinha de Chocolate” 
 

Este equipamento com capacidade para 66 crianças, disponibiliza à comunidade um horário alargado. Durante o ano 

de 2019 acolheu em média o número de crianças igual a totalidade da sua capacidade, tendo-se registado 33 novas inscrições. 

O objetivo geral consiste em proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de 

segurança física e afetiva, durante a ausência parcial do seu meio familiar, através de um atendimento individualizado, em todo 

o processo evolutivo das crianças. 

O gráfico que se segue demonstra as saídas e as admissões na Resposta Social da Creche, e as crianças que foram 

transferidas para o nosso Jardim de Infância. Assim, e durante o ano de 2019, verificou- se uma ligeira diminuição da frequência 

desta Resposta Social. 
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Desde o início do ano letivo, a Creche contou com um número crescente, embora variável, de crianças, sendo que em 

Dezembro de 2019 ainda não tinha atingido a sua lotação.  

Desta análise, foi possível constatar que é elevado o número de Crianças que permanece mais de 7 horas na Creche, 

sendo que, cerca de 20 crianças permanecem 10 horas aos cuidados da Creche e apenas um número inferior a 10 crianças 

está até 5 horas. 

Neste sentido, conclui-se que as crianças continuam a passar mais tempo na Creche do que no seu meio familiar, daí 

que a valência se assuma, cada vez mais, como uma continuidade da família, desempenhando, assim, um papel importante 

quer na vida das crianças, quer das próprias famílias. 

De modo a assegurar o bom funcionamento da Creche, esta contou com uma equipa constituída por 5 Educadoras de 

Infância, sete Auxiliares de Ação Educativa e uma Auxiliar de Serviços Gerais e ainda com pessoal afeto a outras valências: 

Diretora Técnica, Professor de Educação Física, Professor de Música, Profissionais Administrativos, Cozinheira, Encarregada 

de Setor e outros Técnicos que integram a equipa multidisciplinar da Instituição. 

No que respeita ao Plano de Atividades proposto por esta equipa multidisciplinar e, em concreto as educadoras, 

verificamos que da totalidade das atividades planificadas, se atingiu uma Taxa de Cumprimento de 86,3%, tendo-se por isso, 

superado a meta proposta que era de 80%. 

Da avaliação de Satisfação dos Utentes da Creche, verificou-se que 100% dos inquiridos se encontram satisfeitos como 

se demonstra no grafico seguinte: 

 

Este resultado não podia ser mais positivo, o que em muito gratifica esta Resposta Social quer pelo reconhecimento da 

qualidade dos seus serviços quer pela confiança que a Comunidade tem para com a Creche e os seus serviços que se traduziu 

num grau de satisfação geral bastante positivo com um valor de 94.6%. 
 

 

Jardim de Infância “Magia de Crescer” 
 

O Jardim de Infância destina-se a acolher diariamente 50 crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas 

entre os 3 e os 6 anos. Este funcionando entre as 8:00 e as 19:00 horas, durante todo o ano. Durante o ano de 2019, mais 

especificamente, no início do ano letivo, registaram-se 18 novas admissões nesta Valência. Pelo gráfico que se segue, podemos 

verificar variação de Crianças da Resposta Social do Jardim de Infância. 
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O número de Crianças que permanece 7 horas ou mais no Jardim-de-infância, também é elevado, verificando-se mais 

uma vez que as Crianças passam aqui o maior número de horas do seu dia.  

De modo a assegurar o bom funcionamento do Jardim de Infância, este contou com uma equipa constituída por 4 

Educadoras de Infância, 4 Auxiliares de Ação Educativa e Auxiliar de Serviços Gerais ainda com pessoal afeto a outras 

valências: Diretora Técnica, Professor de Educação Física, Professor de Música, Profissionais Administrativos, Cozinheira, 

Encarregada de Serviços Gerais, e outros Técnicos que integram a equipa multidisciplinar da Instituição. 

Quanto ao Plano de Atividades proposto por esta equipa multidisciplinar e, em concreto as educadoras, verificamos que 

da totalidade das atividades planificadas, se atingiu uma Taxa de Cumprimento de 87,14%, tendo-se por isso, superado a meta 

proposta que era de 80%. 

Da avaliação de Satisfação dos Utentes do Jardim de 

Infância, verificou-se que 100% dos inquiridos se encontram 

satisfeitos como se demonstra no grafico seguinte: 

Este resultado não podia ser mais positivo, o que em 

muito gratifica esta Resposta Social quer pelo reconhecimento da 

qualidade dos seus serviços quer pela confiança que a 

Comunidade tem para com o Jardim de Infância e os seus 

serviços que se traduziu num grau de satisfação geral bastante 

positivo com um valor de 94,8%. 

 

Centro de Atividades de Tempos Livres “Aqui Sou Feliz 
 

O CATL destina-se a acolher diariamente 20 crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 

anos. Durante o ano de 2019 registaram-se apenas 7 novas admissões nesta resposta social. O gráfico que se segue, mostra-

nos a variação da frequência da Resposta Social do C.A.T.L. 

 

 

Analisando o gráfico, constata-se que o número de crianças com protocolo é muito inferior ao número de crianças sem 

protocolo, o que faz com que o esforço financeiro desta Resposta seja muito grande e difícil de comportar. 

De modo a assegurar o bom funcionamento do CATL, este contou com uma equipa constituída por 2 Professoras, 2 
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Auxiliar de Ação Educativa e ainda com pessoal afeto a outras valências: Diretora Técnica, Professor de Educação Física, 

Profissionais Administrativos, Cozinheira, Encarregada de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais e outros Técnicos que 

integram a equipa multidisciplinar da Instituição. 

Importa referir que, a par das atividades realizadas existiram sempre as outras que se consideram transversais, quer 

com as crianças, quer com as próprias famílias, isto é, são independentes do tempo ou do espaço que ocupam no Projecto 

Educativo; acontecem de forma constante, planificada e refletida; constituem momentos de aprendizagem e desenvolvimento 

para as crianças, bem como oportunidades de envolvimento ativo e de partilha de informações/experiências com as respetivas 

famílias. De entre estas destacam-se a higiene pessoal, as refeições, os momentos lúdicos espontâneos, o contacto diário com 

as famílias, reunião de pais, festas temáticas, etc. 

Assim, conclui-se que o Sector da Educação tem apostado na prestação de um serviço de qualidade, onde o conceito 

de parceria Escola – Família - Comunidade é, de todo, valorizado, e onde todos os intervenientes saem necessariamente 

beneficiadas. 

Da avaliação de Satisfação dos Utentes do Jardim de Infância, verificou-se que 100% dos inquiridos se encontram 

satisfeitos como se demonstra no grafico seguinte: 

 

Este resultado não podia ser mais positivo, o que em muito gratifica esta Resposta Social quer pelo reconhecimento da 

qualidade dos seus serviços quer pela confiança que a Comunidade tem para com o CATL e os seus serviços que se traduziu 

num grau de satisfação geral bastante positivo com um valor de 90,2%. 
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Setor do Idoso 

 

Estrutura Residencial para Idosos 
 

O Lar Nossa Senhora do Socorro, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), é uma Resposta Social 

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

atividades de apoio ao Idoso. 

Esta Resposta Social tem a capacidade para 60 utentes e desses 48 Utentes estão abrangidos com o acordo de 

cooperação da Segurança Social. 

Durante o ano de 2019 esta Resposta Social esteve em constante articulação com toda a equipa multidisciplinar, 

esforçando-se em acompanhar e colaborar com todas as Respostas Sociais e Serviços que integram esta Instituição. 

Durante o ano de 2019 constatou-se que a tipologia dos idosos que nos procuram caracteriza-se por crescente grau de 

dependência à qual a Instituição continua a dar resposta. 

Relativamente à equipa de trabalho, a ERPI tem uma equipa multidisciplinar alargada que permitiram ao longo de 2019 

deram uma dinâmica e corresponderam às necessidades da Resposta Social.  

Assim podemos constatar e de acordo com os seguintes dados que: 

Caracterização dos Utentes 

 

Distribuição de Utentes por Sexo 

 

 

Em relação à distribuição dos Utentes da ERPI da Santa 

Casa da Misericórdia de Tarouca, verifica-se, tal como no ano 

passado, que a maioria da nossa população residente é do sexo 

feminino, com a totalidade de 37 do sexo feminino e 23 do sexo 

masculino. 

 

Distribuição de Utentes por Idade/Sexo 

 

Para ambos os sexos os Utentes estão concentrados nos escalões etários mais elevados, a partir dos 80 e mais anos. 

Importa ainda referir que, se nos escalões etários mais baixos a percentagem de homens e mulheres é semelhante, nos escalões 

etários a partir dos 80 e mais anos, as mulheres assumem uma percentagem marcadamente superior. 
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Dependências 

 

No gráfico que se segue podemos 

constatar dos 60 Utentes institucionalizados, 20 são 

totalmente Dependentes e 11 são severamente 

Dependentes o que significa que mais de metade 

dos Utentes dependem de elevado grau dos 

recursos humanos para a satisfação das 

necessidades Básicas. 

Importa referir que o processo de 

envelhecimento se fez sentir na generalidade dos 

utentes com a necessária exigência de tempo na 

prestação de cuidados. 

Verifica-se o aumento das necessidades, e a necessidade de um maior dispêndio de tempo face ao agravamento do 

estado de autonomia. 

 

Entradas e Saídas de Clientes/Utentes        

 

 

A capacidade Da ERPI ao longo de 2019 esteve sempre com a 

capacidade preenchida, pelo que se verificou que tivemos 19 saídas e 19 

entradas, implicando todo o processo de admissão do utente e 

envolvência de todos os profissionais afetos a esta resposta. 

 

 

Motivos de Saída        

 

Durante o ano de 2019 pode-se verificar que a grande maioria das saídas desta Resposta Social foi por falecimento. 

No entanto começa-se a verificar que devido ao aumento da grande dependência associado a doenças oncológicas 

verifica-se que temos que recorrer a outras Respostas Sociais que respondam às grandes e especificas necessidades dos 

Utentes, como é o caso dos Cuidados Paliativos. 
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Planos Individuais 

 

Uma vez integrado na ERPI, o utente é alvo de uma avaliação das suas necessidades e do desenvolvimento dos seus 

potenciais e de uma avaliação diagnóstica onde são recolhidas várias informações no que diz respeito às suas condições ou 

capacidades físicas e funcionais, estado de saúde, expectativas e representações face à sua vida e face à Instituição. 

 Todo o tipo de informações acerca do utente são importantes e por isso registadas e transmitidas para que, assim, se 

possa identificar áreas ou aspetos que necessitem de serem analisados e explorados no sentido de garantir uma boa integração 

e apoio na vida do Utente e dai permitir a elaboração do PI. 

O PI trata-se de um “instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as respostas às necessidades, 

expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente. 

Durante o ano de 2019 foram realizados todos os PI´s  a todos os Utentes, no entanto sentiu-se grande dificuldade na 

sua avaliação,  reavaliação bem como a envolvimentos de familiares ou significativos. 
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Dinâmica Interna da Resposta de ERPI 

 

Registo de visitantes aos Utentes Institucionalizados  

 

O horário das visitas aos Utentes institucionalizados na Resposta Social de ERPI é alargado de modo haver um maior 

acompanhamento das famílias aos mesmos, permitindo terem maior contato com as tarefas prestadas pela Instituição, havendo 

maior envolvência e aumento da qualidade de vida dos Utentes. 

Durante o ano de 2019 a Resposta Social de ERPI geriu um total de 8376 visitas, sendo que a média por Utente foi de 

698 visitas mensais. No entanto temos que ter em conta que este número de visitas não prevê as saídas com os familiares para 

fora da Instituição e o tempo de internamento em unidades hospitalares e não estão contabilizados os registos dos visitantes dos 

utentes que saíram durante o ano de 2019. 

Como podemos constatar no gráfico verificamos que a afluência de visitas foi no mês de julho e dezembro, movidas pelas 

férias e festas em que a família está mais próxima do Utente. 

 

 

 

Reuniões Multidisciplinares  

 

Ao nível da direção e coordenação, demos continuidade à realização de reuniões de coordenação, conforme 

calendarização, estando previstas para o ano de 2019, 14 reuniões multidisciplinares.  

Estas reuniões servem para se realizarem reflexões sobre os principais assuntos da Instituição, com uma visão transversal 

a todas as áreas de intervenção a que nos dedicamos e com o objetivo de planeamento estratégico. 

Assim, podemos constatar que no ano de 2019 foram realizadas 15 reuniões com equipa multidisciplinar, transversal à 

Instituição, 5 reuniões com a equipa de ERPI e 4 reuniões com o Sr. Provedor ou Membros da Mesa Administrativa. 
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 No ano de 2019 foram aplicados os Questionários de Satisfação dos Utentes institucionalizados em ERPI. De uma 

população de 60 utentes, 30 foram respondidos pelos Utentes e 12 respondidos pelos responsáveis, sendo que 18 questionários 

não foram entregues para serem analisados, como podemos ver no gráfico abaixo indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos Questionários de Satisfação dos Utentes e Responsáveis 

 

Relativamente ao conjunto de questões relacionadas com as Instalações, Equipamentos e Sinalética, verificou-se que 

90% dos Utentes inquiridos responderam positivamente quanto à sua satisfação, sendo que apenas 2% respondeu pouco 

satisfeito, sendo necessário verificar e tentar corrigir esta pequena percentagem. 

No que respeita aos Responsáveis dos Utentes que responderam ao questionário verifica-se que 68% estão muito 

satisfeitos com as questões de Instalações, Equipamentos e Sinalética, 28 % dos inquiridos mostram-se satisfeitos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No conjunto de questões relacionadas com fiabilidade e credibilidade relativamente às satisfações das necessidades 

básicas (Refeições, Tratamento de Roupa, Assistência medicamentosa e funcionamento da ERPI) 48% dos Utentes inquiridos 
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responderam estar satisfeitos e 43% responderam estar muito satisfeitos, pelo que 5% das respostas estão entre os nada 

satisfeitos e pouco satisfeitos. 

Os responsáveis inquiridos responderam 60% muito satisfeitos e 40% satisfeitos o que mostra que a Instituição vai de 

encontro às necessidade pretendidas. 

 

No gráfico a indicado e que corresponde ao desempenho das Competências Técnicas dos profissionais da Resposta 

Social de ERPI verificamos que 51% dos Utentes inquiridos respondeu estar muito satisfeito e 33% mostram-se satisfeitos. No 

entanto 14% não soube responder a estas questões. 

Podemos verificar no gráfico que dos responsáveis inquiridos 77% estão muito satisfeitos com as competências técnicas 

desenvolvidas pela Instituição e 23% estão satisfeitos não se verificando qualquer questão negativa relativamente a estas 

questões. 

 

Estas questões dizem respeito à responsabilidade e Recetividade de 

todos os colaboradores no desenvolvimento das suas atividades na prestação de cuidados ao Utente 51% revelaram-se muito 

satisfeitos 38% mostraram-se satisfeitos. 
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No conjunto de questionários de Responsabilidade e Comunicação diz respeito ao grau de satisfação relativamente ao 

cumprimento dos diretos e deveres dos Utentes, bem como à comunicação e empatia estabelecida com os mesmos. 

Pode-se verificar que 57% dos Utentes inquiridos mostra-se muito satisfeito e 33% satisfeito. 

Os Responsáveis mostram-se 81% de muito satisfeitos e apenas 13% satisfeitos. 

 

Na questão se recomendariam esta Resposta Social 100% dos inquiridos responderam que recomendariam esta ERPI. 

O mesmo se verificou nos Responsáveis inquiridos. 

 Este dado é de estrema importância o que mostra que todo o trabalho desenvolvido pela Instituição é de reconhecimento 

de todos. 

 

 

Como podemos verificar no gráfico relativamente aos questionários preenchidos pelos Utentes 93% responderam que 

não mudariam, no entanto 7% responderam que mudariam. 

Relativamente aos responsáveis 92% respondeu que não mudaria de ERPI mostrando-se bastante satisfeitos com os 

serviços oferecidos. 

Na análise desta questão verificou-se uma lacuna, pois não se obteve qual o motivo que os levariam a mudar de 

Instituição. 
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Relativamente aos Utentes 43% responderam que os levou à inscrição na ERPI da Santa Casa da Misericórdia foi o 

conjunto de Serviços Oferecidos, 30% devido à proximidade, 7% foi-lhes recomendado. No entanto 20% responderam não ter 

alternativas.  

No que respeita à opinião dos responsáveis também as percentagens são maiores apontando a proximidade e os serviços 

oferecidos como motivo de inscrição na Nossa Instituição. 

 

Centro de Dia 
 

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de 

serviços em horário diurno que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar.  

O Centro de Dia tem capacidade para 30 utentes, e o número de utentes abrangidos pelo Acordo de Cooperação 

estabelecido entre a SCMT e a Segurança Social é atualmente de 16 utentes.  

O estabelecimento funciona de segunda-feira a sexta-feira das 08h00m às 17h00m, durante os dias úteis, todo o ano.  

O serviço é prestado por profissionais, com formação específica, sob orientação e supervisão da Direção Técnica da 

Resposta Social. 

O Centro de Dia assegura a prestação dos seguintes serviços:  

a) Alimentação – fornecimento e apoio nas refeições, nos dias úteis, respeitando as dietas com prescrição médica;  

b) Cuidados de Higiene Pessoal e de Imagem; 

c) Tratamento de Roupas – de uso pessoal do utente;  

d) Apoio na Saúde – que se traduz no acompanhamento do utente a consultas, exames e tratamentos médicos, no 

caso de este não ter suporte familiar, ou contratualizado; 

e) Preparação e Administração Terapêutica; 

f) Atividades de Animação Sociocultural, Lúdico-Recreativa e Ocupacional – designadamente animação, lazer e 

cultura;  

g) Apoio na Aquisição de Bens – nomeadamente aquisição de géneros alimentícios, pagamento de serviços, 

deslocações a entidades da comunidade;  

h) Apoio Religioso;  

i) Apoio Psicossocial; 

j) Apoio Administrativo;  

k) Transporte – do domicílio ao Centro de Dia e posterior regresso ao domicílio. 

 

 

 

 
 

 

A 31 de Dezembro de 2019 frequentavam a Resposta 

Social de CD, 23 utentes, dos quais 16 mulheres e 7 homens, o 

que corresponde a 70% e 30%, respetivamente, conforme se 

pode verificar no gráfico seguinte. 

 

 

 

Caracterização da Resposta Social 
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De acordo com o gráfico seguinte poder-se-á verificar que na Resposta Social de Centro de Dia, a 31 de Dezembro de 

2019, o intervalo de idades dos 76 aos 80 anos era o mais representativo dos utentes, com 5 mulheres e 1 homem.  

Na faixa etária dos 61- 64 anos constava 1 mulher, dos 66 -70 anos 1 homem, dos 71-75 anos 2 homens, dos 81-85 anos, 

2 homens e 3 mulheres, dos 86-90 anos, 1 homem e 4 mulheres e dos 91-95 anos 3 mulheres.  

A média de idade dos Utentes que frequentavam a Resposta Social a 31 de Dezembro 2019, constou nos 81 anos. 

 

 

 

O Centro de Dia está localizado na mesma estrutura do Lar Nossa Senhora do Socorro.  

As áreas destinadas a esta Resposta social localizam-se no piso 0, sendo partilhadas com os Utentes em ERPI. Para a 

prestação de serviços a Resposta Social dispõe de três viaturas, duas de nove lugares e uma de cinco lugares.  

 

 

 

O quadro de pessoal é estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços e a 31 de dezembro de 2019 

era constituído por:  

 Um Diretor Técnico (30%) 

 Um Enfermeiro (20%);  

 Uma Farmacêutica (10%); 

 Uma Animadora Sócio cultural (50%);  

 Uma Encarregada de Sector (20%);  

 Uma Ajudante de Lar / CD (100%);  

 Uma Ajudante Familiar (100%) 

 Uma Cozinheira (50%) 

 Uma Ajudante de Cozinha (100%) 

 Onze Trabalhadoras de Serviços Gerais (20%); 

 Uma Trabalhadora de Serviços Gerais (100%) 

 Nutricionista (em partilha com ERPI); 

 Médico (Em partilha com ERPI) 

 

 

 

 

 

O gráfico seguinte explana as áreas de residência dos Utente em CD, a 31 de dezembro de 2019.  

Assim, pode observar-se que a maioria dos Utentes reside na área rural do Concelho de Tarouca, sendo apenas 6 a 

residir na cidade de Tarouca e 2 a residir fora do concelho. 
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Em 31 de dezembro de 2019, relativamente ao estado civil, pode concluir-se que dos 23 Utentes, 12 eram viúvos, 1 era 

divorciado, 8 eram casados e 2 eram solteiros.  

 

 

 

 

 

O isolamento social e a falta de suporte familiar/proximidade verifica-se um fator de decisão para a Institucionalização, 

uma vez que se procura nela contrariar a solidão e a falta de 

suporte nos cuidados. 

Foi nesta perspetiva que se entendeu pertinente verificar 

a situação de coabitação dos Utentes. 

Neste sentido, segundo gráfico seguinte, pode observar-

se que dos 23 utentes, 11 residem sozinhos, 5 residem com um 

filho e 7 residem com o cônjuge. Conforme o esperado, verificou-

se que o maior número de Utentes reside sozinho, corroborando 

com a realidade de isolamento social que se verifica não só no 

Concelho, como a nível nacional. 

A análise da coabitação torna-se fulcral, a fim de perceber os utentes que residem sozinhos, uma vez que é a Instituição 

que, na ausência de suporte, colmata esta lacuna, tornando-se no suporte de vida destes utentes.  

 

 

 

O Gráfico seguinte indica o número de Utentes por Serviço Prestado na Resposta Social de CD. 

Neste sentido, pode verificar-se que os serviços de Alimentação e Transporte Instituição/Domínio abrangem o total dos 

Utentes (23), seguidos da Preparação e Administração Terapêutica e Acompanhamento a Consultas com 22 e 18 Utentes, 
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respetivamente. O Serviço de Cuidados de Higiene Pessoal verificou-se nos 17 Utentes, o Serviço de Higiene Habitacional com 

7 Utentes, o Serviço de Tratamento de Roupa com 6 Utentes e os Serviços de Teleassistência e Ajudas Técnicas com 3 e 2 

Utentes, respetivamente. 

 

 

 

Conforme gráfico seguinte, pode observar-se que dos 23 Utentes, apenas 8 frequentam a Resposta Social durante o fim-

de-semana, sendo que deste um apenas vem durante a semana mais o sábado. 

 

 

 

 

O gráfico seguinte explana a dinâmica de entradas ao longo do ano de 2019. 

Desta forma, pode constatar-se que no total verificaram-se 10 Candidaturas, 5 admissões e 9 saídas.  

No mês janeiro registaram-se 3 saídas, no mês de fevereiro 4 candidaturas, 1 admissão e 3 não admissões, no mês de 

março 1 candidatura e 1 admissão, no mês de abril 1 candidatura e uma não admissão, no mês de junho 1 candidatura, 1 admissão 

e 1 não admissão, no mês de agosto 1 candidatura, uma admissão e uma saída, no mês de setembro 1 candidatura e uma 

admissão, no mês de outubro uma saída e no mês de dezembro 1 candidatura e 1 não admissão. 
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Ao longo deste ano verificaram-se 4 admissões e 23 saídas, sendo que os meses de outubro e dezembro 

registaram o maior número de saídas, sendo 6 e 5, respetivamente. 
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Conforme se verificou no gráfico anterior, ao longo de 2019 

registaram-se 9 admissões, sendo que destas 2 deram 2 registaram-se 

como saídas, no mesmo ano, conforme gráfico seguinte. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o seguinte gráfico pode 

verificar-se que no ano de 2019 ocorreram 9 saídas, 

sendo que 7 foram transferências internas para a 

ERPI e 2 por óbitos. 

 

 

 

Através do gráfico seguinte poder-se-á verificar o tempo de permanência dos Utentes na Resposta Social de Centro de 

Dia, a 31 de Dezembro de 2019.  

Assim, é possível constatar que 2 utentes beneficiavam da Resposta Social de 1 a 3 meses, 5 Utentes de 3 a 6 meses, 

3 Utentes de 6 a 1 ano, 3 Utentes de 1 ano a 2 anos, 2 Utentes de 2 a 3 anos, 2 Utentes de 4 a 5 anos e 2 Utentes de 5 a 10 

anos. 

 

 

 

No processo de admissão de cada utente no Centro de Dia é aplicada uma escala de avaliação funcional (índice de 

Barthel), que indica o nível de autonomia/dependência.  

É segundo esta avaliação que se apresenta o gráfico seguinte, onde se pode verificar que dos 24 utentes que 

beneficiavam do Centro de Dia a em 31 de Dezembro de 2018, 3 homens e 1 mulher era total independente, 6 homens e 10 

mulheres era dependente leve, 1 homem e 4 mulheres era dependente moderado. Com dependências severas e totais não se 

verificou qualquer utente. 
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O nível de autonomia é variável, pelo que este pode determinar o ajuste da prestação dos serviços, como a necessidade 

de o utente transitar para outra resposta social de internamento. 

 

 

 

O Plano Individual de Cuidados (PIC) é um instrumento de trabalho que tem como objetivo o planeamento da 

intervenção do CD com os utentes, de forma a promover a autonomia e bem-estar bio-psico-social, respeitando o projeto de 

vida, hábitos, gostos, confidencialidade e privacidade da pessoa. 

A elaboração do PIC deve ser adequada às necessidades, hábitos, interesses e expectativas de cada utente, na medida 

em que este é um ser único e individual, pelo que se deve ter em atenção os seguintes princípios/regras: definir um conjunto 

de atividades e ações que respeitem o género, religião, identidade e cultura, entre outras do utente; promover um conjunto de 

atividades e ações que respeitem o projeto de vida, a autonomia, os hábitos, os interesses, as expectativas, as competências 

e potencialidades do utente. 

Ao longo do ano de 2019 todos os PIC´s foram concretizados conforme previsto,100%, porém os RIC´s ficaram aquém 

do espectável, com uma taxa de cumprimento prevista em 30%, conforme possível verificar no gráfico seguinte.  

Este fato verificou-se pela ausência de registos aquando da prestação de serviços, não sendo possível monitorizar com 

exatidão a taxa de cumprimento dos mesmos. Todavia, sabe-se que esta lacuna apenas se verifica nos RIC´s e não na 

prestação dos serviços. 

 

 

 

 

Com o objetivo da constante melhoria dos serviços prestados e dinâmica organizacional, são levadas a cabo reuniões 

multidisciplinares, reuniões com os Colaboradores e reuniões com a Mesa Administrativa para debate de temas e situações 

ocorrentes durante o funcionamento da Resposta Social. 
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Neste ponto, pretende-se focalizar os aspetos relacionados com a satisfação dos utentes, enquanto indicador da 

qualidade dos serviços prestados, pois a opinião do Utente/Responsável do Utente é indispensável para a monitorização da 

qualidade dos serviços, potenciando dessa forma o bem-estar e a qualidade de vida dos Utentes 

Com isto, pretende-se ter uma visão global das principais tendências de satisfação no âmbito dos Serviços Prestados na 

Resposta Social de Centro de Dia. 

O Questionário de Satisfação foi aplicado em suporte de papel, aos Utentes da Resposta Social de CD, no período 

compreendido entre 22 de dezembro de 2019 e 5 de Janeiro de 2020. 

Para cada uma das questões colocadas, os Utentes/ Responsáveis dos Utentes avaliaram o seu grau de satisfação, de 

acordo com a seguinte escala de resposta: “Nada Satisfeito”; “Pouco Satisfeito”; “Satisfeito”; ou “Muito Satisfeito”; “Não Sei” e 

“Não se Aplica” 

O questionário foi dirigido à Resposta Social de Centro de Dia numa população de 23 Utentes, tendo sido obtida uma 

amostra de 22 respostas aos questionários, numa taxa de respostas de 96%. Desta amostra, 19 representam os Utentes e 3 

representam os Responsáveis dos Utentes que não apresentavam critérios para responder ao questionário de forma fidedigna, 

por razões clinicas. 

 

 

Com o primeiro grupo, composto por 10 questões, pretendeu avaliar-se o grau de satisfação relativamente às Instalações, 

Equipamentos e Sinalética.  

Neste grupo, verificou-se que da amostra de Utentes obtida, 68%, indicaram estar “muito satisfeito”, 27% “satisfeito” e 3% 

“pouco satisfeito”, não se verificando Utentes “nada satisfeito”. Da Amostra, 1% não soube responder e 1 % não se aplicaram as 

questões. 

Da amostra representada pelos responsáveis, verificou-se 58% “muito satisfeito”, 27% “satisfeito” e 20% não soube 

responder às questões. Esta situação prevê-se ter ocorrido pelo fato de os responsáveis não frequentarem regularmente as 

Instalações da Resposta Social. 

 
 

Do primeiro grupo de questões, podem isolar-se três questões, permitindo, desta forma, ter conhecimento do grau de 

satisfação das viaturas para transportes dos Utentes.  

Assim, conforme gráficos seguintes, verificou-se que 75% dos Utentes da amostra encontram-se “muito satisfeito” com a 

qualidade dos transportes, 2% “satisfeito” e 2% “pouco satisfeito”. 

Avaliação do Grau de Satisfação na Resposta Social de Centro de Dia 

 

Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes/ Responsáveis 
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Da amostra obtida dos responsáveis constou-se que, 100% mencionou “não sei”. Depreende-se que este fato se motivou 

pela não utilização dos transportes por estes. 

  

O grupo em que se pretendeu avaliar a Fiabilidade e Credibilidade é composto por 12 questões direcionadas à qualidade 

da prestação dos serviços e funcionamento dos mesmos. 

Deste modo, verificou-se que da amostra dos utentes, 54% indicou estar “muito satisfeito”, 18% “satisfeito”, 5% “pouco 

satisfeito” e 1 % “nada satisfeito”. Desta mesma amostra, 21 % não se aplicaram as questões, pelo fato de os Utentes não 

usufruírem dos serviços avaliados, e 1% não soube responder.  

A percentagem, ainda que mínima, de “nada satisfeito”, revelou-se nas questões que pretendiam avaliar a qualidade da 

apresentação das refeições e limpeza das roupas. 

Da amostra obtida dos responsáveis, percebeu-se que 18% encontra-se “muito satisfeito”, 36% “satisfeito”, 26% não se 

aplicaram as questões e 21% não souberem responder. 

 
 

O grupo nomeado por Competência Técnica inclui 4 questões, com as quais se pretende avaliar o grau de satisfação, 

relativamente às competências e desempenho técnico aquando da prestação de cuidados.  

Da amostra obtida dos utentes, verificou-se que 68% indicou estar “muito satisfeito”, 22% “satisfeito”, 1% “pouco satisfeito” 

e 8 % não soube responder. 

Relativamente aos responsáveis, verificou-se que, da amostra, 67% encontra-se “muito satisfeito” e 33% “satisfeito”. 
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No grupo definido como Responsabilidade e Recetividade, pretendeu-se avaliar aspetos de apresentação dos 

colaboradores, segurança, respeito e mensalidades praticadas. 

Da amostra obtida de utentes, pode constatar-se que 75% indica estar “muito satisfeito” e 22% “satisfeito”. Em todas as 

outras possibilidades de respostas obteve-se em cada uma delas 1%.  

A percentagem obtida em “pouco satisfeito” e “ nada satisfeito”, verificou-se na questão relacionada com o contributo da 

Instituição para a qualidade de vida dos Utentes. 

No que concerne ao resultado obtido, através da amostra de responsáveis, verificou-se que 37% indica estar “muito 

satisfeito”, 40% “satisfeito” e 3% “pouco satisfeito”. Desta amostra 20% indicou não se aplicarem as questões.  

A percentagem de “pouco satisfeito” incidiu na questão relacionada com os serviços prestados pela Resposta Social de 

CD justificarem a mensalidade praticada.  

 

O grupo de Atendimento e Comunicação pretendeu avaliar aspetos relacionados com simpatia e disponibilidade no 

atendimento, serviço de teleassistência, opinião geral sobre os colaboradores. 

Da amostra obtida de utentes, constou-se que 67% indica estar “muito satisfeito”, 12% “satisfeito”, 2% não sabe responder 

e 19% indica “não se aplica”. Este fato verificou-se essencialmente na questão relacionada com a teleassistência, uma vez que 

não usufruem deste serviço. 

Relativamente aos responsáveis, da amostra obtida, 73% indica estar “muito satisfeito” e 7% satisfeito”. Pelo mesmo 

motivo referido anteriormente 20% indica não se aplicarem as questões. 

 

Quando questionados os utentes e responsáveis sobre se recomendavam a Resposta Social de CD, 100% das amostras 

obtidas referiram recomendar. 
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Da mesma forma foram questionados os utentes e responsáveis se mudavam de Resposta Social de CD, tendo sido 

referido pelas amostras obtidas 100% “Não”. 

 

 

 

 

 

 

 

Aos utentes e responsáveis foi questionado qual o motivo pela procura da Resposta Social de CD, tendo sido referido 

pela amostra de utentes obtida que 32% por “Proximidade”, 26% “sem alternativa”, 26% “serviços correspondiam às 

necessidades” e 16% foi “recomendado”. Já na amostra de responsáveis obtida, verificou-se que o motivo da procura se deveu 

em 67% por “serviços correspondiam às necessidades” e 33% por todos os motivos apresentados, “várias respostas”. 

 

No final do questionário, propôs-se, de uma forma global, indicar o grau de satisfação com a Resposta Social de CD. 

Neste sentido, pôde constatar-se que, das amostras obtidas de utentes e responsáveis, o grau de satisfação é 

consideravelmente positivo, tendo-se verificado que 87% dos utentes e 78% dos responsáveis estão satisfeitos de uma forma 

global com a dinâmica, serviços prestados e colaboradores da Resposta Social de CD. 

 

 

 

 

  

No questionário de Avaliação do Grau de Satisfação foi dada a possibilidade de os utentes e responsáveis expressarem 

uma sugestão/observação. 

No total das amostras, apenas se verificou uma sugestão7observação efetuada por um responsável, referindo que a 

mensalidade praticada seria elevada face aos rendimentos da Utente. 
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Serviço de Apoio Domiciliário 
 

O presente relatório de atividades tem como objetivo fundamental proceder a um descritivo das várias atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2019 na valência de Serviço de Apoio Domiciliário - SAD. A reflexão sobre o trabalho realizado 

permite não só avaliar as atividades realizadas, como também definir o plano de atividades para 2020. 

O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem 

no seu domicílio, em situação de dependência física e/ou psíquica, que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, 

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

apoio familiar para o efeito. (conforme Portaria n.º 38/2013 de 30 de Janeiro).  

A Resposta Social tem capacidade para 58 utentes, dos quais 30 estão abrangidos pelo Acordo de Cooperação 

estabelecido entre a SCMT e a Segurança Social. 

O estabelecimento funciona de segunda-feira a Domingo e feriados, das 08h00m às 21h00m. O serviço é prestado por 

profissionais, com formação específica, sob orientação e supervisão da Direção Técnica. 

O SAD tem condições para prestar os seguintes cuidados e serviços:  

a) Cuidados de higiene e conforto pessoal;  

b) Higiene habitacional; 

c) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica;  

d) Tratamento de roupa; 

e) Atividades de animação e socialização, designadamente, recreação, lazer, cultura, aquisição de bens e géneros 

alimentícios, pagamento de serviços, deslocação a entidades/serviços da comunidade.  

 

O SAD pode, ainda, assegurar outros serviços, nomeadamente:  

f) Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para prestação de cuidados aos utentes;  

g) Apoio psicossocial;  

h) Transporte para atividades socioculturais e outras;  

i) Cuidados de imagem;  

j) Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio;  

 

Para garantir a prossecução dos serviços prestados ao utente compete ao SAD:  

k) Respeitar a sua individualidade e privacidade;  

l) Harmonizar os hábitos e os costumes que traduzem a história de cada utente com as regras indispensáveis da 

vida em comum;  

m) Respeitar, na medida, do possível, os seus usos e costumes;  

n) Prestar todos os cuidados adequados à satisfação das suas necessidades, tendo em vista a manutenção da 

autonomia e da independência do utente. 

 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário está localizado no rés-do-chão do edifício Lar Nossa Senhora do Socorro. Este é 

composto por uma cozinha e lavandaria totalmente equipadas, assim como pelos serviços administrativos e gabinete da Direção 

Técnica, localizados no mesmo edifício. Para a prestação de serviços a Resposta Social dispõe de 7 viaturas, três viaturas de 5 

lugares, duas viaturas de 9 lugares e duas viaturas de 2 lugares. 

 

Recursos e Instalações 
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O quadro de pessoal é estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços e é constituído por:  

 Um Diretor Técnico a 70%,  

 Um enfermeiro a 80%,  

 Uma cozinheira, uma Ajudante de Cozinha, 

 Uma Assistente Social a 15%,  

 Uma Psicóloga a 15%,  

 Uma Ajudante de Lar e Centro de Dia,  

 Seis Ajudantes Familiares,  

 Uma Encarregada de Setor a 80%,  

 Duas Trabalhadoras de Serviços Gerais   

 Uma Farmacêutica a 10%. 

 

 

 

 

 

A 31 de Dezembro de 2019 beneficiavam 

da Resposta Social de SAD, 35 utentes, dos quais 

20 foram admitidos nesse ano e 15 nos anos 

anteriores. 

 

 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é um 

Resposta Social que presta serviços nos domicílios dos 

utentes de ambos os sexos e segundo as necessidades e 

expetativas dos mesmos. 

No dia 31 se Dezembro de 2019 beneficiavam do 

SAD 35 utentes, dos quais 18 homens e 17 mulheres, o que 

corresponde a 51% e 49% respetivamente, conforme gráfico 

seguinte. 

 

 

  

O gráfico seguinte explana a distribuição de Utentes por faixas etárias e género, sendo que o maior número de utentes 

se verifica na faixa etária dos 81 aos 85 anos. A média de idades constou nos 81 anos.  

 

2

0

1 1 1

0

3 3

4

2

1

2

1 1

6

3

4

0

2

4

6

8

18 aos
20 anos

21 aos
25 anos

26 aos
30 anos

31 aos
35 anos

36 aos
40 anos

41 aos
45 anos

46 aos
50 anos

51 aos
55 anos

56 aos
60 anos

61 aos
65 anos

66 aos
70 anos

71 aos
75 anos

76 aos
80 anos

81 aos
85 anos

86 aos
90 anos

91 aos
95 anos

96 aos
100
anos

mais de
100
anos

Distribuição dos utente por Idade/sexo

Homens Mulheres

Caracterização da Resposta Social 

 

Distribuição dos Utentes por género 

 

Distribuição dos utentes por idade/género 

 

Total de Utentes a frequentar a Resposta Social 

Recursos Humanos 

 

35

20

0

50

Total de utentes a frequentar o SAD em 31 de 
Dezembro de 2019

total de utentes em
31 dezembro 2019

Admitidos em 2019

18
51%

17
49%

Distribuição dos Utentes por sexo

Homens Mulheres



 

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
DOC04.PG01 

Revisão n. 0 

Data:03/2017 

Página 28 de 79 Relatório de Atividades e Contas 2019 

 

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada “não controlada” devendo ser confirmada a sua atualização 

 

 

O Grau de Dependência dos Utentes é avaliado no momento da admissão, com revisão anual ou quando se verifique 

pertinente. 

É segundo esta avaliação que se apresenta o gráfico seguinte, onde se pode observar que dos 35 utentes que 

beneficiavam do SAD a 31 de Dezembro de 2019, 12 homens e 4 mulheres apresentavam independência total, 4 homens e 5 

mulheres apresentavam dependência leve, 1 homem e 4 mulheres apresentavam dependência moderada, 2 mulheres 

apresentavam dependência severa e 1 homem e 2 mulheres apresentavam dependência total. 

O nível de autonomia é variável, pelo que este pode determinar o ajuste da prestação dos serviços, como a necessidade 

de o Utente transitar para outra resposta social de internamento. 

 

 

 

 

 

 

No gráfico seguinte podem analisar-se a distribuição de utentes por serviço prestado em 31 de Dezembro de 2019. Assim, 

torna-se possível observar que dos 35 Utentes, 30 beneficiavam d serviço de Alimentação, 20 beneficiavam de Higiene 

Habitacional, 19 beneficiavam de Preparação e Administração Terapêutica, 16 beneficiavam de Cuidados de Higiene Pessoal, 9 

Beneficiavam do serviço de Tratamento de Roupa, 7 beneficiavam tanto do serviço Acompanhamento a Consultas como do 

serviço de Apoio Psicossocial e 6 beneficiavam do serviço de Teleassistência.  

A prestação de serviços média a 31 de dezembro de 2019 verificou-se nos 3 serviços por Utente. 

 

 

 

O gráfico seguinte revela a dinâmica de admissões e saídas de Utentes ao longo de 2019. 

Assim, pode verificar-se que no mês de janeiro ocorreram 10 candidaturas, 5 admissões, 3 saídas e 5 não admissões; no 

mês de fevereiro 1 candidatura, 1 saída e 1 não admissão; no mês de março verificaram-se 2 candidaturas, 1 admissão e 1 não 
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admissão; no mês de abril 6 candidaturas, 1 admissão, 5 não admissões e 2 saídas; no mês de junho 2 candidaturas, 1 admissão 

e 1 não admissão; no mês de julho 3 candidaturas, 1 admissão, 2 saídas e 2 não admissões; no mês de agosto ocorreram 7 

candidaturas, 3 admissões, 2 saídas e 4 não admissões, no mês de Setembro 1 candidatura e 1 admissão; no mês de outubro 7 

candidaturas, 6 admissões e 1 não admissão e nos meses de novembro e dezembro verificaram-se 1 e 2 saídas respetivamente. 

Ao longo do ano de 2019 verificaram-se 13 saídas e 41 candidaturas, das quais 20 foram admitidas e 21 não admitidas. 

 

 

 

 

Para um melhor entendimento da dinâmica de admissões e anulações 

de contrato ao longo do ano de 2019, o gráfico seguinte indica que dos 20 

utentes admitidos em 2019, 5 anularam o contrato de prestação de serviços 

no mesmo ano. 

 

 

 

 

De acordo com o seguinte gráfico pode verificar-se que no ano de 2019 ocorreram no total 13 saídas, das quais 3 foram 

em janeiro, 1 por óbito, 1 por transferência para outra Resposta Social da Misericórdia de Tarouca e 1 por desistência; 1 em 

fevereiro por óbito; 2 em abril por óbito e desistência; 2 em julho por óbito, 2 em agosto por desistência; 1 em novembro por 

transferência para outra Resposta Social da Misericórdia de Tarouca, e 2 em dezembro por óbito e desistência. 
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Dos Utentes que deram saída da Resposta Social 

de SAD, 2 foram transferidos para a Resposta Social de 

ERPI da SCMT, conforme gráfico seguinte. 

 

 

 

 

Através do gráfico seguinte poder-se-á verificar, também, o tempo de permanência dos utentes na Resposta Social de 

SAD, em 31 de Dezembro de 2019.  

Assim, é possível constatar que 10 utentes beneficiam da prestação dos serviços entre 1 e 3 anos, porém os intervalos 

entre 3 e 5 anos e entre 5 e 10 anos verificam 12 utentes a beneficiar dos serviços, sendo 6 utentes em cada um dos intervalos. 

Isto reflete a satisfação e confiança dos serviços prestados pela Resposta Social de SAD. Num menor número verifica-se a 

permanência com mais de 10 anos, com apenas 2 utentes. 

 

 

 

O Plano Individual de Cuidados (PIC) é um instrumento de trabalho que tem como objetivo o planeamento da 

intervenção do SAD com os utentes, de forma a promover a autonomia e bem-estar bio-psico-social, respeitando o projeto de 

vida, hábitos, gostos, confidencialidade e privacidade da pessoa. 

A elaboração do PIC deve ser adequada às necessidades, hábitos, interesses e expectativas de cada utente, na medida 

em que este é um ser único e individual, pelo que se deve ter em atenção os seguintes princípios/regras: definir um conjunto 

de atividades e ações que respeitem o género, religião, identidade e cultura, entre outras do utente; promover um conjunto de 

atividades e ações que respeitem o projeto de vida, a autonomia, os hábitos, os interesses, as expectativas, as competências 

e potencialidades do utente.  

Ao longo do ano de 2019 todos os PIC´s foram concretizados 

conforme previsto,100%, porém os RIC´s ficaram aquém do espectável, 

com uma taxa de cumprimento prevista em 30%, conforme possível 

verificar no gráfico seguinte.  
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Este fato verificou-se pela ausência de registos aquando da prestação de serviços, não sendo possível monitorizar com 

exatidão a taxa de cumprimento dos mesmos. Todavia, sabe-se que esta lacuna apenas se verifica nos RIC´s e não na execução 

dos serviços. 

 

 

 

A visita domiciliária é um instrumento de trabalho da direção técnica, tendo como objetivo principal em SAD, conhecer 

as condições em que o utente se insere, assim como o grau de satisfação relativamente à prestação de serviços, permitindo 

que a Instituição permaneça próxima dos utentes, na perspetiva de encontrar melhores respostas face as necessidades e 

expetativas dos utentes. 

O gráfico seguinte indica o número de visitas domiciliárias efetuadas ao longo de 2019. Neste sentido, podemos verificar 

que no mês de janeiro foram realizadas 20 visitas, em fevereiro 28 visitas, em março 25 visitas, em abril 30 visitas, em maio 18 

visitas, em junho 15 visitas, em julho 26 visitas, em agosto 24 visitas, em setembro 15 visitas, em novembro 19 visitas e em 

dezembro 17 visitas. 

 

 

 

Com o objetivo da constante melhoria dos serviços prestados e dinâmica organizacional, são levadas a cabo reuniões 

multidisciplinares, reuniões com os Colaboradores e reuniões com a Mesa administrativa para debate de temas e situações 

ocorrentes durante o funcionamento da Resposta Social. 

 

 

 

Neste ponto, pretende-se focalizar os aspetos relacionados com a satisfação dos utentes, enquanto indicador da 

qualidade dos serviços prestados, pois a opinião do Utente/Responsável do Utente é indispensável para a monitorização da 

qualidade dos serviços, potenciando dessa forma o bem-estar e a qualidade de vida dos Utentes. 
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Com isto, pretende-se ter uma visão global das principais tendências de satisfação no âmbito dos Serviços Prestados na 

Resposta Social de SAD 

O Questionário de Satisfação foi aplicado em suporte de papel, aos Utentes daa Respostas Social de SAD, no período 

compreendido entre 22 de dezembro de 2019 e 5 de Janeiro de 2020. 

Para cada uma das questões colocadas, os Utentes/ Responsáveis dos Utentes avaliaram o seu grau de satisfação, de 

acordo com a seguinte escala de resposta: “Nada Satisfeito”; “Pouco Satisfeito”; “Satisfeito”; ou “Muito Satisfeito”; “Não Sei” e 

“Não se Aplica”. 

O questionário foi dirigido à Resposta Social de Centro de Dia numa população de 35 Utentes, tendo sido obtida uma 

amostra de 20 respostas aos questionários, numa taxa de respostas de 57%. Desta amostra, 16 representam os Utentes e 4 

representam os Responsáveis dos Utentes que não apresentavam critérios para responder ao questionário de forma fidedigna, 

por razões clinicas. 

 

 

Com o primeiro grupo, composto por 10 questões, pretendeu avaliar-se o grau de satisfação relativamente às Instalações, 

Equipamentos e Sinalética.  

Neste grupo, verificou-se que da amostra de Utentes obtida, 65%, indicaram estar “muito satisfeito”, 5% “satisfeito”, 2% 

Não se aplicaram as questões e 28% não soube responder. 

Da amostra representada pelos responsáveis, verificou-se 55% “muito satisfeito”, 5% “satisfeito” e 40% não soube 

responder às questões. Esta situação prevê-se ter ocorrido pelo fato de os responsáveis não frequentarem regularmente as 

Instalações da Resposta Social. 

 

Do primeiro grupo de questões, podem isolar-se três questões, permitindo, desta forma, ter conhecimento do grau de 

satisfação das viaturas para transportes dos Utentes, em situações de acompanhamento a consultas ou para os cuidados 

pessoais na Instituição. 

Assim, conforme gráficos seguintes, verificou-se que 60% dos Utentes da amostra encontram-se “muito satisfeito”, 6% 

“satisfeitos” e 33% indicou não saber responder. 

Da amostra obtida dos responsáveis constou-se que, 100% mencionou “não sei”. Depreende-se que este fato se motivou 

pela não utilização dos transportes por estes.  

 

 

Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes/ Responsáveis 
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O grupo em que se pretendeu avaliar a Fiabilidade e Credibilidade é composto por 12 questões direcionadas à qualidade 

da prestação dos serviços e funcionamento dos mesmos. 

Deste modo, verificou-se que da amostra dos utentes, 63% indicou estar “muito satisfeito”, 7% “satisfeito” e 1% “pouco 

satisfeito”. Desta mesma amostra, 18% indicou não se aplicarem as questões e 11 % não soube responder. A percentagem, ainda 

que mínima, de “pouco satisfeito”, revelou-se nas questões que pretendiam avaliar apresentação e especificidade face às 

necessidades, das refeições fornecidas. 

Da amostra obtida dos responsáveis, percebeu-se que 32% encontra-se “muito satisfeito”, 25% “satisfeito”, 40% não se 

aplicaram as questões e 4% não souberem responder. 

 

 

O grupo nomeado por Competência Técnica inclui 4 questões, com as quais se pretende avaliar o grau de satisfação, 

relativamente às competências e desempenho técnico aquando da prestação de cuidados.  

Da amostra obtida dos utentes, verificou-se que 66% indicou estar “muito satisfeito”, 25% “satisfeito”, 3 % não soube 

responder e 6% não se aplicaram as questões. Este fato deve-se pelo não usufruto dos serviços de saúde, não havendo contato 

com os profissionais afetos. 

Relativamente aos responsáveis, verificou-se que, da amostra, 63% encontra-se “muito satisfeito”, 31% “satisfeito” e 6% 

indicou não saber responder. 

 

 

No grupo definido como Responsabilidade e Recetividade, pretendeu-se avaliar aspetos de apresentação dos 

colaboradores, segurança, respeito e mensalidades praticadas. 

Da amostra obtida de utentes, pode constatar-se que 85% indica estar “muito satisfeito” e 13% “satisfeito“ e 1% “pouco 

satisfeito”. Além destes 1% indicou não se aplicarem as questões.  

A percentagem obtida em “pouco satisfeito”, verificou-se na questão relacionada com a justificação da mensalidade de 

acordo com a prestação de serviços. 

No que concerne ao resultado obtido, através da amostra de responsáveis, verificou-se que 55% indica estar “muito 

satisfeito”, e 45% “satisfeito”. 
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O grupo de Atendimento e Comunicação pretendeu avaliar aspetos relacionados com simpatia e disponibilidade no 

atendimento, serviço de teleassistência, opinião geral sobre os colaboradores. 

Da amostra obtida de utentes, constou-se que 66% indica estar “muito satisfeito”, 10% “satisfeito”, 6% não sabe responder 

e 18% indica “não se aplica”. Este fato verificou-se essencialmente na questão relacionada com a teleassistência, uma vez que 

não usufruem deste serviço, a amostra de utentes obtidas. 

Relativamente aos responsáveis, da amostra obtida, 73% indica estar “muito satisfeito” e 7% satisfeito”. Pelo mesmo 

motivo referido anteriormente 20% indica não se aplicarem as questões. 

 

 

Quando questionados os utentes e responsáveis se recomendavam a Resposta Social de SAD, 100% das amostras 

obtidas referiram, sim.  

 

Da mesma forma foram questionados os utentes e responsáveis se mudavam de Resposta Social de SAD, tendo sido 

referido pelas amostras obtidas 100% “Não”. 
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Aos utentes e responsáveis foi questionado qual o motivo pela procura da Resposta Social de SAD. Deste modo, foi 

referido pela amostra de utentes obtida que 27% foi por “Proximidade”, 60% “serviços correspondiam às necessidades” e 13% foi 

“recomendado”.  

Já na amostra de responsáveis obtida, verificou-se que o motivo da procura se deveu em 75% por “serviços correspondiam 

às necessidades” e 25% por “proximidade”. 

 

No final do questionário, propôs-se, de uma forma global, indicar o grau de satisfação com a Resposta Social de SAD. 

Neste sentido, pôde constatar-se que, das amostras obtidas de utentes e responsáveis, o grau de satisfação é consideravelmente 

positivo, tendo-se verificado que 80.9% dos utentes e 78% dos responsáveis estão satisfeitos de uma forma global com a 

dinâmica, serviços prestados e colaboradores da Resposta Social de SAD. 

 

Setor da Deficiência 

 

Centro de Atividades Ocupacionais 
 

Enquadramento Geral 

Este relatório avalia o trabalho desenvolvido no Centro de Atividades Ocupacionais durante o ano de 2018/2019 

(Novembro a Setembro).  

Pretende-se analisar o cumprimento dos objetivos, bem como o número de atividades realizadas. 

Importa salientar que esteve sempre presente o conceito “qualidade”, que orientou todo o trabalho desenvolvido, com o 

envolvimento de todos os trabalhadores, sendo as atividades propostas encaradas como forma de promoção da qualidade de 

vida e satisfação dos nossos utentes. 

O Centro de Atividades Ocupacionais iniciou a sua atividade em 2015, funcionando entre as 9:00 e as 18:30 horas, todo 

o ano, excetuando fins-de-semana, feriados e outras datas consideradas pela Mesa Administrativa. 

De modo a assegurar o bom funcionamento do CAO, este conta com uma equipa constituída por: 
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1 Coordenadora/técnica Superior de Educação Social 100% 

1 Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação 10% 

1 Terapeuta Ocupacional 20% 

1 Professor de Educação Física 20% 

1 Professor de Musica 10% 

1 Técnico do Tempos Livres 50% 

2 Ajudantes de Apoio a Estabelecimento de Crianças com Deficiência 100% 

2 Auxiliares de Ação Direta 100% 

1 Auxiliar de Ação Educativa 100% 

 

Entradas e Saídas  

Atualmente esta Resposta Social apoia 22 utentes, sendo que ao nível de entradas, podemos verificar que ao longo do 

ano obtivemos 3 acolhimentos no Centro de Atividades Ocupacionais, assim como 3 saídas. 

 

 

 

Caracterização dos utentes 

Dos 22 utentes desta resposta social, 13 são autónomos nas suas AVD`s, os restantes precisam de acompanhamento 

parcial ou total. 
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Relativamente à idade, podemos verificar que temos utentes com idades muito díspares, dificultando a coesão e trabalho 

em grupo. 

 

 

Analisando o quadro abaixo, constata-se que 10 utentes são do sexo masculino e 12 do sexo feminino, o que faz com 

que o grupo seja bastante heterogéneo quanto ao género e características inerentes a cada um deles. 

 

 

Quanto às suas deficiências, podemos verificar no gráfico abaixo, que estas são dissemelhantes, sendo a deficiência mais 

presente, o défice cognitivo.  

 

Verificou-se que durante o ano de 2018/2019 vários utentes faltaram com alguma regularidade. A causa destas faltas foi motivada 

por doença. 
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Resultados dos Objetivos Estratégicos 

 

a. OE1: Objetivo estratégico: Afirmar a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos utentes 

 

01.1. Assegurar o cumprimento do cronograma de atividades 

01.2. Assegurar o cumprimento dos Planos Individuais 

OE Objetivo operacional 
Meta e 
Indicador/fórmula 
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Assegurar o cumprimento 
do cronograma de 
atividades 
 

≥70% 87% +17% Atingido 

Assegurar o cumprimento 
dos Planos Individuais 
 

≥70% 70% 0% Atingido 

Análise dos resultados: Os objetivos foram cumpridos, sendo que ao nível do cumprimento do 
cronograma das atividades obtivemos um resultado bastante positivo. 

 

b. OE2: Objetivo estratégico: Apostar na organização interna do trabalho 

Utente Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 
Total de faltas 

por utente 

Utente 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - 1 

Utente 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 - 8 

Utente 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - 6 

Utente 4 0 2 1 1 0 2 0 0 0 9 5 - 20 

Utente 5 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1 - 8 

Utente 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Utente 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Utente 8 5 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 - 13 

Utente 9 3 9 6 3 7 4 2 5 9 8 2 - 58 

Utente 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 

Utente 11 3 2 3 5 6 3 6 2 9 5 5 - 49 

Utente 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Utente 13 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - 1 

Utente 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 

Utente 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 

Utente 16 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 - 6 

Utente 17 21 - - - - - - - - - - - 21 

Utente 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 

Utente 19 0 5 5 5 5 4 4 4 1 10 0 - 43 

Utente 20 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 - 9 

Utente 21 7 6 22 8 12 10 6 10 10 21 13 - 125 

Utente 22 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 - 7 

Utente 23 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Utente 24 - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 

Utente 25 - - - - - - - - - - 0 - 0 

Total de faltas 41 45 44 20 33 30 21 25 33 44 27 - 
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02.1. Promover a realização de reuniões com a Equipa Técnica e Auxiliar 

02.2. Assegurar o cumprimento dos Planos de Cuidados Individuais (PIC) 

02.3.Assegurar a satisfação dos familiares/representantes dos utentes e colaboradores 

OE Objetivo operacional Meta e 
Indicador/fórmula 

Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 
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Promover a realização de 
reuniões com a Equipa 
Técnica e Auxiliar 

Nº de reuniões 
mensais ≥1 

1 0 Atingido 

Assegurar o cumprimento 
dos Planos de Cuidados 
Individuais (PIC) 

≥65% 100% +35% Atingido 

Assegurar a satisfação dos 
familiares/representantes 
dos utentes e 
colaboradores 

≥70% 83% +13% Atingido 

Análise dos resultados: Com a implementação da qualidade, foi notória a melhoria a nível da organização 
do trabalho tendo sido cumpridos todos os objetivos. 
 

 

c. OE3: Objetivo estratégico: Melhorar a comunicação nas atividades externas 

03.1. Participar em atividades propostas pela comunidade 

OE Objetivo operacional Meta e 
Indicador/fórmula 

Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 
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Participar em atividades 
promovidas pela 
comunidade 

≥70% 100% +30% Atingido 

Análise dos resultados: Sempre que fomos convidados pela comunidade, participámos em todas as 
atividades, sendo estas; a visita à Centro Escolar ver uma exposição, o desfile de Carnaval promovido 
pelo agrupamento de escolas de Tarouca, o Encontro de Dança promovido pelo Centro Sto. Estevão, o 
Passeio de barco no Gêres promovido pela União das Misericórdias e ida ao Auditório ver rancho 
folclóricos promovido pela Associação de folclore de Dálvares. 
 

 

 

d. OE4: Objetivo estratégico: Apostar na manutenção e requalificação dos espaços e equipamentos do CAO 

04.1. Assegurar o bom estado de manutenção e conservação da infra-estrutura e equipamentos 

04.2. Assegurar o bom estado de higienização da infra-estrutura  

OE Objetivo operacional Meta e 
Indicador/fórmula 

Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 
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Assegurar o bom estado de 
manutenção e conservação 
da infra-estrutura e 
equipamentos 

Taxa de cumprimento 
da ficha de 
planeamento da 
manutenção e 
conservação da 
infraestrutura e 
equipamentos 

  Remeter para 
Técnica 
Responsável 
pelos 
equipamentos 

Assegurar o bom estado de 
higienização da infra-
estrutura 

≥90% 100% +10% Atingido 

Análise dos resultados: Todos os modelos de higienização e equipamentos foram cumpridos. 
 

 

e. OE5: Objetivo estratégico: Promover angariação de fundos para o CAO 

05.1. Assegurar a venda de calendários de 2019 
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05.2. Venda de artigos elaborados pelos utentes 

05.3. Promover campanhas de angariação de fundos para material/equipamento 

05.4. Venda de pirilampos 

OE Objetivo operacional 
Meta e 
Indicador/fórmula 

Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 
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Assegurar a venda de 
calendários de 2019 
 

≥175 300 +125 Atingido 

Venda de artigos elaborados 
pelos utentes 

≥100€ 274.30€ +174.30€ Atingido 

Promover campanhas de 
angariação de fundos para 
material/equipamento 

≥2 por ano 2 0 Atingido 

Venda de pirilampos 
 

≥200 100 -100 Não atingido 

Análise dos resultados: Apenas não foi atingido a venda de pirilampos porque não foi possível ainda criar uma 
parceria com a Fernacerci de Lisboa. O valor angariado pela venda de pirilimpas foi revertida para a referida 
instituição. 

 

f. OE6: Objetivo estratégico: Promover a participação e envolvimento da família no CAO 

06.1.Assegurar a participação dos familiares nas atividades como convidados 

06.2. Assegurar a participação dos familiares nas reuniões 

06.3. Assegurar a participação dos utentes/famílias na elaboração/revisão do PI. 

OE Objetivo operacional 
Meta e 
Indicador/fórmula 

Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 

 

P
ro

m
o

ve
r 

a 
p

ar
ti

ci
p

aç
ão

 e
 

en
vo

lv
im

en
to

 d
a 

fa
m

íli
a 

n
o

 C
A

O
 

Assegurar a participação dos 
familiares nas atividades 
como convidados 

≥20% 100% +80% Atingido 

Assegurar a participação dos 
familiares nas reuniões 
 

≥2  2 0 Atingido 

Assegurar a participação dos 
utentes/famílias na 
elaboração/revisão do PI. 

≥60% 91% +31% Atingido 

Análise dos resultados: Foi possível assegurar a participação das famílias no quotidiano do CAO. 

g. OE7: Objetivo estratégico: Inserir utentes em Atividades Socialmente Úteis (ASU)   

07.1. Integrar pelo menos um utente em atividades socialmente úteis.  

OE Objetivo operacional Meta e 
Indicador/fórmula 

Resultado 
alcançado 

Desvio Observações 
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Integrar pelo menos um 
utente em atividades 
socialmente úteis.  

≥1 1 0 Atingido 

Análise dos resultados: 
Foi possível integrar uma utentes em ASU, interna, no Jardim de Infância da Instituição. 

 

Resultados das Atividades 
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Atividades Sociopedagógicas 

Atividade Objetivos Resultado Custos 

Dia Mundial do Cinema 
 
- Visualização de um 

filme 

-Identificar o cinema como instrumento de cultura e 
arte; 
-Proporcionar experiências  

Realizado 0€ 

Festa de S. Martinho 
 
- Lanche convívio 

- Relembrar a simbologia desta data festiva. 
- Sensibilizar para a comemoração de dias festivos, 
partilhar tradições; 
- Promover convívio salutar entre utentes e 
colaboradores 

Realizado 
Fundo de 
maneio 

Comemoração do 3º 
Aniversário do CAO 

 
- Lanche convívio 

- Comemorar a criação da Resposta social; 
- Incentivar a partilha e o relacionamento interpessoal 
entre utentes e colaboradores. 

Realizado 0€ 

Exposição dos trabalhos 
realizados 

- Promover os trabalhos elaborados pelos utentes; 
-Valorizar/incentivar a realização dos mesmos; 
- Dar a conhecer à comunidade os trabalhos 
realizados pelos utentes 

Não realizado  - 

Dia Internacional das 
Pessoas com 
Deficiência 

 
- II Sarau Inclusivo 

- Convívio com outras instituições; 
- Lanche partilhado; 
- Comemoração da simbologia desta data 

Realizado 
Fundo de 
maneio 
lanche 

Festa de Natal 

- Sensibilizar os utentes para a simbologia da quadra 
natalícia e para alguns valores morais; 
- Proporcionar o convívio e o relacionamento 
interpessoal; 
- Promover a decoração do espaço institucional. 

Realizado 
Fundo de 
maneio 
lanche 

Janeiras 
 
- Cantar as Janeiras 

- Preservar datas tradicionais; 
- Fomentar o Convívio entre os utentes e 
colaboradores; 
- Fomentar inclusão 

Realizado Combustivel  

Dia Mundial da Rádio 
 
- Ida a uma estação de 

rádio 
 

- Proporcionar aos utentes o contacto com a realidade 
de uma estação de rádio 

Realizado Combustivel  

Carnaval 
 
- Encontro 

Interinstitucional 

- Promover a socialização na comunidade e entre 
instituições; 
- Desenvolver situações de diversão e lazer; 
- Participar em projetos da comunidade e 
interinstitucionais. 

Realizado 
Fundo de 
maneio 

Dia Internacional de 
Síndrome de Down 

 
- a definir  

- Sensibilizar a população para a síndrome de Down 
- Sensibilizar através das redes sociais, a população 
para esta deficiência  
 

Alterado 
Fundo de 
maneio 

Dia Consciencialização 
do Autismo 

 
- Vestir de azul 

- Sensibilizar a população para o espectro do autismo; 
- Sensibilizar através das redes sociais, a população 
para se vestir de azul. 

Realizado Combustivel  

Dia Mundial da Dança 
(29/04) 

 
- Encontro de dança 

promovido pela 
Instituição Sto. 
Estevão 

- Promover outro tipo de aprendizagens; 
- Favorecer o relacionamento interpessoal na 
comunidade; 
- Participação no encontro de dança em Viseu 
 

Realizado Combustivel  

 
Dia Internacional da 

Família 

- Incentivar a partilha e relacionamento interpessoal 
entre utentes, colaboradores e família 

Realizado 
Lanche 
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- Convívio/lanche 

partilhado com as 
famílias 

Dia Europeu da Musica 
 
- Visita à Casa da Musica 

- Promover o desenvolvimento da estimulação 
sensorial 

Não realizado  

Festas dos Santos 
Populares 

- Comemorar datas tradicionais através da interação 
entre diferentes valências da Instituição; 
Fomentar a inclusão 

Realizado 
Fundo de 
maneio 

Piscinas descobertas 
 
- Promover momentos de lazer e divertimento 

Realizado 
Por entrada: 
1,25€ 

Dia da Amizade 
 
- II Jornadas da Amizade 

- Incentivar a perpetuação de laços afetivos e de 
interajuda 
- Promover o convívio interinstitucional 
- Promover a atividade física  

Realizado 
Fundo de 
maneio 

Encontro Intergeracional 
- Promover o relacionamento interpessoal entre todo o 
universo da Misericórdia. 

Realizado - 

Colónia balnear 

- Desenvolver atividades diferenciadas em contexto 
balnear; 
- Proporcionar momentos de recreação e lazer; 
- Desenvolver algumas competências 

Realizado 
502€ 
Combustivel 
Portagens 

Dia Mundial da 
Fotografia 

 
- Piquenique 
 

- Diligenciar oportunidades de lazer e convívio entre 
utentes e colaboradores, registados através de 
fotografias.  

Realizado 
Por entrada: 
1,25€ 
Lanche 

Dia Mundial do Sonho 
 
- Viagem de avião 
 

- Concretizar um sonho  
- Promover o contacto com um meio de transporte 
diferente do dia-a-dia dos utentes 
 

Realizado 
343.45€ 
Combustivel 
Lanche 

Dia Mundial do Pão 
 
- Visita ao Museu doPão 
 

- Conhecer o ciclo do pão 
- proporcionar a oportunidade de conhecer património 
português 

Não realizado -- 

Passeio ao Santuário de 
Nossa Senhora de 
Fátima 

- Manter tradições religiosas; 
- Favorecer o relacionamento entre os utentes das 
várias respostas sociais.  

Realizado 
175€ 
Transporte 

Comemoração dos 
aniversários dos 
utentes 

- Comemoração dos aniversários dos utentes com o 
partir do bolo 

Realizado 
Fundo de 
maneio 

 

Atividades desportivas 

Atividade Objetivos Resultados  Observações 

 
Natação adaptada (sexta-
feira tarde) 

- Adaptação ao meio aquática; 
- Proporcionar o convívio e socialização entre 
participantes; 
- Proporcionar relaxamento; 
- Estimular a comunicação e interação no grupo 

Realizado 

Estas 
atividades não 
foram 
realizadas nos 
meses de 
Junho, Julho, 
Agosto e 
Setembro 

Boccia (treino – quarta 
feira à Tarde) 

- Promover o bem-estar físico e psicológico; 
- Desenvolver/Manter a mobilidade articular; 
- Agilizar a motricidade fina; 
- Estimular a motricidade global; 
- Reduzir o stress, a rigidez e a fraqueza muscular; 
- Proporcionar momentos de lazer e relaxamento; 
- Trabalhar em equipa. 

Realizado 

Motricidade (Segunda-
feira de tarde) 

- Promover o bem-estar físico e psicológico; 
- Desenvolver/Manter a mobilidade articular; 
- Agilizar a motricidade fina; 
- Estimular a motricidade global; 
- Reduzir o stress, a rigidez e a fraqueza muscular; 

Realizado 
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- Proporcionar momentos de lazer e relaxamento. 

 

Atividades temáticas 

Atividade Objetivos Resultado Observações 

 
Oficina de Expressão 
Plástica 

- Exploração da criatividade e imaginação; 
- Aumentar a auto-estima; 
- Desenvolver a destreza manual; 
- Aumentar a atenção e concentração; 
- Aquisição de hábitos de trabalho; 

Realizado  

 Oficina pedagógica - Manter ou melhorar as funções cognitivas; 
- Estimular a atenção, concentração e memória; 
- Estimular o raciocínio e a resolução de 
problemas; 
- Desenvolver exercícios de cálculo, de escrita 
e de leitura; 
- Estimular a motricidade fina e a destreza 
manual; 
Manter o equilíbrio emocional e social. 

Realizado  

TIC - Capacitar para a utilização dos recursos 

tecnológicos e de internet 

Realizado  

Dança - Promover o conhecimento de diferentes tipos 
de música e dança; 
- Estimular a motricidade global e a 
coordenação motora; 
- Melhorar a noção corporal; 
Melhorar a tonicidade; 
- Estimular a atenção, concentração e memória; 
- Fomentar a criatividade; 
- Estimular a expressão corporal; 
Promover a socialização e coesão grupal; 
- Promover a valorização dos utentes do CAO 

Realizado  

Oficina de Expressão 
Musical 

- Promover o conhecimento de diferentes tipos 
de música; 
- Estimular a atenção, concentração e memória; 
- Fomentar a criatividade; 
Promover a socialização e coesão grupal; 
- Promover a valorização dos utentes do CAO 

Realizado Não foi possível realizar 
a atividade com o 
responsável durante os 
meses de Julho, Agosto 
e Setembro, devido à 
ausência de professor 
de musica. 

Oficina de Culinária Estimular autonomia; 
- Adquirir competências de culinária; 
- Manter o equilíbrio emocional e social; 
Promover a valorização dos Utentes. 

Realizado  

Dinâmicas de grupo - Sensibilizar e promover o diálogo grupal; 
- Gestão de conflitos; 
- Promover a aprendizagem da vida quotidiana; 
- Promover a interação grupal e entreajuda; 
- Manter o equilíbrio emocional e social. 

Realizado Nem sempre foi 
possível realizar esta 
atividades por falta de 
técnico para a mesma 

Grupo de estimulação - Promover competências de relacionamento 
interpessoal e de autonomia, o bem-estar e a 
participação social, até ao máximo potencial do 
utente, nas competências sensoriais, motoras e 
da in 

Realizado  

Conversas com e para todos - Promover a aprendizagem e conhecimento de 
diversas temáticas; 
- Promover a socialização; 
- Treino de competências comunicativas e de 
interação. 

Realizado  

Atividades lúdicas - Promover a socialização e a coesão grupal; 
- Percecionar elementos do meio ambiente; 
- Manter o equilíbrio emocional e social; 

Realizado  
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- Estimular sensorialmente; 
- Promover a atenção e concentração.  

Apoio organizacional - Estimulação da motricidade fina e global; 
- Promover o equilíbrio e a coordenação 
motora; 
- Proporcionar momentos de relaxamento e 
lazer; 
- Melhorar/manter as amplitudes articulares e 
força muscular; 
- Melhorar a postura corporal. 

Realizado  

 

Atividades de reabilitação 

Atividade Objetivos Resultado Observações 

 
Psicomotricidade 

- Promover o bem estar físico e 
psicológico dos utentes; 
- Facilitar a reabilitação motora 
dos utentes 

Realizado A atividade não foi realizada, nem 
substituída aquando das férias/falta da 
técnica. 

Snoezelen - Promover momentos de 
relaxamento; 
- Promover a reabilitação 
sensorial. 

Não realizado Atividade não realizada por falta de 
condições e preparação da sala. 

Psicologia  - Acompanhamento 
psicoterapêutico dos utentes, 
reabilitação cognitiva e 
comportamental. 

Não realizado A psicóloga deixou de fazer parte da 
equipa técnica, desde Dezembro de 
2018 

Terapia 
Ocupacional 

Promover a reabilitação 
cognitiva, motor, laboral e social, 
no sentido de diminuir ou corrigir 
patologias e habilitar ou facilitar 
a adaptação e funcionalidade do 
individuo no centro, família e 
sociedade. 

Realizado A atividade não foi realizada, nem 
substituída aquando das férias/faltas da 
técnica. 

Fisioterapia - Promover a reabilitação neuro 
musculo-esquelética dos utentes 
acompanhados 

Realizado  

Acompanhamento 
social 

Apoio, esclarecimento e 
acompanhamento de utentes e 
famílias. 

Realizado  

 

 

 

Atividades a convite de outras instituições 

Atividade Objetivos Resultados Observações 

 
Participação em 
encontros 
desportivos 

- Promover o relacionamento salutar 
com os utentes dos outros Centros; 
- Promover dinâmicas de grupo e um 
salutar convívio entre todos; 
- Promover algum espírito competitivo, 
não esquecendo a vertente lúdica 

Foram realizados 10 
encontros desportivos. 

 

Atividades 
desportivas, 
recreativas e 
culturais a convite 
de outras 
instituições 

- Promover o encontro entre centros; 
- Proporcionar o convívio salutar; 
- Promover a interação e socialização 
entre participantes 

Realizadas 5 atividades 
exteriores 
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Atividades extra 

Atividade Data Objetivos Custos 

Ida ao Cinema 27/12/2018 - Proporcionar vivências aos 
utentes; 
- Saber cumprir regras de 
convivência em grande 
grupo. 

0€ 

Passeio ao Shopping de Vila 
Real 

23/01/2019 - Vivenciar outros contextos 
da sociedade; 
- Convívio entre 
colaboradores e utentes 

Combustível e portagens 

Dia dos AFETOS (visita â 
biblioteca municipal) 

14/02/2019 Facilitar e favorecer laços de 
afeto e melhorar as relações 
interpessoais 

0€ 

Torneio de Polybat 01/03/2019 Contactar com esta 
modalidade 

Combustível  e portagens 

Venda de calendários 12 a 
14/03/2019 

- Angariação de fundos para 
o CAO 

309€ 

Visita da escola ESFOSOL de 
Lamego 

30/05/2019 Dar a conhecer aos alunos os 
trabalhos desenvolvidos 
pelos utentes 

0€ 

Festa de Fim de ano letivo- 
Educação 

25/06/2019 Promover a Inclusão 
Proporcionar momentos de 
interação entre diferentes 
valências 

Aluguer de fatos: 100€ 

Passeio de barco no Gerês 29/06/2019 - Fomentar a inclusão; 
-Proporcionar experiências 
diferentes do seu contexto do 
dia-a-dia 

Combustivel 
Portagens 

Folclore do Mundo 07/08/2019 - Conhecer a diversidade 
cultural exestente noutros 
países. 
-despertar e estimular o 
prazer pela cultura popular 

0€ 

O Frei João-sem medos 
(biblioteca municipal) 

08/08/2019 Perceçãp visual, auditiva e 
tátil 

0€ 

 

Acompanhamento a serviços médicos 

Tendo em conta que nove dos Utentes que frequentam o CAO são também utentes de Lar Residencial, sempre que nos 

foi possível, acompanhámos estes às Consultas no Centro de Saúde, Consultas de Especialidade e Exames de diagnóstico. O 

mesmo aconteceu com os utentes externos que por motivos de impossibilidade dos Responsáveis Legais não os poderem 

acompanhar. Apesar de sabermos que este acompanhamento deveria ser feito pelos Responsáveis, não podemos descurar da 

saúde dos nossos utentes. 
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Conclusão 

Após a elaboração do presente relatório, estamos em condições de fazer um balanço das atividades desenvolvidas, assim 

como os objetivos atingidos, durante o ano de 2018/2019. 

Estamos convictos que estas atividades desenvolvidas contribuíram para a valorização e desenvolvimento pessoal dos 

nossos utentes, porque ao estarem ocupados em atividades que lhes proporcionam bem-estar, autorealização e gratificação 

pessoal, melhoram a sua qualidade de vida. 

Não só nas atividades acima referenciadas, mas também nas atividades do dia-a-dia, e ao longo de todo o ano verificou-

se que o acompanhamento permanente de todos os colaboradores da nossa resposta social foi fundamental para a concretização 

das mesmas, munidos sempre de um espírito de boa vontade e dedicação. 

Comprometemo-nos durante o ano de 2019/2020, a desenvolver estratégias para o cumprimento dos objetivos/atividades 

propostas, estando abertos para sugestões de melhorias. 

Concluímos dizendo que esta resposta social continuará a fazer o melhor que sabe, em prol de um serviço de excelência, 

inserido sempre que possível na/com a comunidade envolvente. 

 

Lar Residencial 
 

Este relatório avalia o trabalho desenvolvido no Lar Residencial durante o ano de 2019. 

É de salientar que este relatório contempla apenas atividades realizadas durante os fins-de-semana uma vez que todos 

os utentes. Pretende-se analisar o cumprimento dos objetivos, bem como o número de atividades realizadas. 

O Lar Residencial não dispõe de vagas, frequentando esta resposta social nove utentes, sendo três do sexo masculino e 

6 do sexo feminino.  

Os objetivos do plano deste ano passaram por:  

 Melhorar o autoconceito 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos Utentes e Famílias    

 Criar um espírito de partilha 

 Criar laços entre Utentes 

 Elaborar os planos de atividade mensais 

Atualmente esta Resposta Social apoia nove utentes, sendo que ao nível de entradas, podemos verificar que ao longo do ano 

obtivemos dois acolhimentos uma vez que transitaram dois Utentes da mesma para ERPI. 
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Acompanhamento aos Serviços Médicos
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Resultado da participação nas atividades 

O gráfico 1 seguinte descreve as atividades desenvolvidas nesta resposta social relativamente ao número de participações e 

número de vezes que foram realizadas ao longo do ano. Descreve também a participação relativa ao sexo dos utentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

No gráfico 2 podemos observar as atiivdades realizadas e as não realizadas como também as não previstas mas 

relizadas.  

 

Ao longo do ano 2019, no Lar Residencial, verificou-se uma taxa de sucesso superior a 93% no que se refere às atividades 

propostas. Este fator deve-se pelo nº de utentes ser reduzido e se tratar de um público-alvo motivado e envolvido nas atividades 

propostas. 

Conclusão 

Após ser elaborado este relatório podemos concluir que a realização das atividades de animação sociocultural só foi 

possível devido à existência de um conjunto de esforços da equipa para levar a cabo as mesmas. Para tal ser realizado foi 

necessário proceder à realização de procedimentos indispensáveis de forma a elaborar um projeto/plano de funcionamento para 

cada utente individualmente. 

Assim, estamos certos que a presença da animadora, ao longo dos fins-de-semana, se tornou numa mais-valia no bem 

servir o utente e na melhoria da sua qualidade de vida, pois o permitiu diminuir o tempo de ócio e aumentar a participação em 

atividades que até então não eram desenvolvidas pela não existência deste profissional.  

Realizadas
81%

Não 
relalizadas

6%

Att 
nãoprevistas 
mas relizadas

13%

Atividades 2019
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De salientar, que este trabalho se deveu ao envolvimento de todos os que de uma forma ou de outra “passaram” pela 

resposta social e acompanharam os utentes. Este acompanhamento torna-se e verifica-se cada vez mais importante para a 

manutenção do seu bem-estar e contribuição da sua segurança.  

Nesta resposta continuaremos a desenvolver atividades de forma a cada vez mais melhorar os serviços prestados. 

  

 

Unidade de Cuidados Continuados 
 

Serviço de Enfermagem 

A atividade da Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença é orientada com base na visão, valores e estratégia 

estabelecidos no seu Plano de Atividades tendo como objetivo cumprir a sua missão e atribuições estabelecidas em consonância 

com os objetivos estratégicos superiormente definidos e os objetivos operacionais constantes. A consecução dessas atividades 

desenvolvidas visara a concretização das prioridades desenvolvidas pela direção de enfermagem em estreita ligação e em 

consonância com os objetivos traçados pela Rede Nacional de Cuidados Continuados.  

  

OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 

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

Numa área tão complexa como é a prestação de cuidados de saúde, a qualidade é sempre o objetivo principal. Para que 

esse diserato fosse conseguido, foi incentivada a manutenção da formação contínua, quer interna quer externa, como meio de 

atualização e desenvolvimento profissional. 

Foi reforçado o espírito de trabalho em equipa. 

Monitorizado o trabalho através de auditorias internas que tem como objetivo, corrigir e incentivar pontualmente as boas 

práticas, nomeadamente sobre a DOR, CULTURA DE SEGURANÇA, QUEDAS, INFEÇÕES URINARIAS E CIRURGICAS. 

 

1.2. Apoiar os familiares ou prestadores informais, na qualificação dos cuidados a prestar aos utentes; 

Para atingir este objetivo, foi mantido e reforçado o ensino aos utentes e formadores informais sobre a diabetes, 

colostomias e atividades de vida diárias em utentes dependentes, no âmbito do projeto “Continuidade/Acompanhamento”.  

Durante o internamento, os cuidadores informais são envolvidos na reabilitação funcional dos seus familiares e preparados 

para que de forma autónoma consigam manter a qualidade dos cuidados aquando da alta. 

São realizados ensinos sobre os cuidados a ter com a prevenção de quedas e sobre alimentação adequada aquando da 

alta, durante as reuniões de preparação para alta, assim como os exercícios a manter para potenciar as capacidades adquiridas. 

 

1.3. Articular e coordenar em rede, os cuidados prestados em diferentes setores e níveis de diferenciação; 

A articulação da unidade com a ECL, decorrido de uma forma eficaz e eficiente.~ 

Sempre que a equipa multidisciplinar julgue que o utente pode beneficiar de mudança de tipologia ou prorrogação, é feita 

a referenciação com a ECL no sentido de assegurar uma melhoria na continuação dos cuidados, com o objetivo de tornar o utente 

o mais autónomo possível. 

Foram efetuadas várias reuniões com a ECL, quer informais quer para o preenchimento da grelha de monitorização de 

qualidade. 

Os problemas detetados pela ECL são recorrentes que são: 

 Não cumprimento das 48h no envio das pre-altas, apenas no último trimestre; 
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 Notas de altas médicas pouco estruturadas. 

 

1.4. Avaliar integralmente as necessidades da pessoa em situação de dependência e definição periódica de objetivos de 

funcionalidade e autonomia 

São elaborados por todos os grupos profissionais que fazem parte da equipa multidisciplinar que tem intervenção no 

processo de recuperação, planos de trabalho individualizados, com o levantamento das necessidades e respetivas intervenções, 

tendo sempre em conta as expectativas do utente e família. Posteriormente é elaborado um plano multidisciplinar, intitulado plano 

individual de intervenção, tendo permanentemente em vista as expectativas do utente, que deve ser elaborado até 48h após o 

seu internamento e reavaliado semanalmente. 

 

1.5. Gerir e reduzir os gastos de material de consumo; 

Todo o material de consumo clínico e produtos farmacêuticos é monitorizado pela enfermeira chefe. Existem stocks 

mínimos com respetivas normas e protocolos de atuação. Estes stocks são revistos e atualizados anualmente de forma a garantir 

as necessidades por um lado e por outro reduzir desperdícios. Com esta atualização foram este ano retirados alguns 

medicamentos que não se justificavam existir em stock, e reduzida a quantidade em outros pouco utilizados. Foram também 

reformulados os stocks do carro de emergência com vista a retirar os fármacos considerados não urgentes, mediante as 

necessidades da unidade. E realizado mensalmente o registo das validades de todos os matérias existentes e são referenciados 

aos serviços farmacêuticos para poderem ser utilizados e não desperdiçados. 

Não foi disponibilizada pelos serviços farmacêuticos como solicitado já a 5 anos consecutivos, informação sobre os 

custos dos materiais/fármacos mais utilizados na unidade, como forma de sensibilização para o seu uso indevido. 

 

1.6. Garantir e Promover a manutenção dos equipamentos existentes; 

Existe na equipa de enfermagem um elemento responsável pela monitorização de todos os equipamentos, fazendo o 

reporte de todas as não conformidades, com o objetivo de manter os equipamentos em bom estado e prontos a funcionar. Foi 

criado um protocolo de sinalização de avarias e inconformidades, e circuito de informação para ser mais assertivo a sua reparação. 

Foram realizados durante este ano contratos de manutenção com os fornecedores ou empresa designada. 

A equipa tem sido sensibilizada em reuniões de serviço para a importância do uso adequado dos equipamentos e para 

informar das avarias existentes com o preenchimento da respetiva folha. 

 

1.7. Promover e desenvolver atividades de formação interna; 

Para aumentar o empenhamento e responsabilidade da equipa, foram mantidos e reformulados os grupos de trabalho em 

diversas áreas fundamentais, para garantir a qualidade dos cuidados a prestar tais como:  

 Prevenção e controlo de infeção-Cultura de segurança; 

 Equipamentos; 

 Prevenção de Úlceras de pressão/Tratamento de Feridas; 

 Quedas: 

 Projeto continuidade/acompanhamento; 

 Emergências médicas; 

 Dor.  

Foi pedido a todos os elementos de cada equipa que elaborassem um relatório para apresentar o trabalho realizado em 

cada área e suas mais-valias tais como: 

 Dor - Enf. Mónica Guilherme; 

 Quedas – Enf. Catarina Pinto; 
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 Cultura de segurança-Monitorização dos procedimentos – Enf. Tiago Ildefonso/Enf. Filipa Costa 

 Úlceras de pressão Incidência/ Prevalência – Enf. Tiago Carvalho/Alice Lobão; 

 Projeto continuidade/acompanhamento – Enf. Cristina Araújo /Mónica Guilherme 

 

 

 

A atualização contínua de conhecimentos é crucial para elevar a qualidade dos cuidados. Por isso foram elaboradas e 

apresentadas as seguintes formações internas, segundo plano de formação elaborado para o ano 2019: 

 “Tratamento de feridas ” – realizado na UCCCT em 13/03/2019, tendo como formadoras as enfermeira Alice 

Loureiro e enfermeiro Tiago Carvalho; 

 “Acolhimento dos utentes na Unidade” – realizado na UCCCT em 20/05/2019, tendo como formadora a Dra 

Sandra Lourenço; 

 “Emergências Medicas/Funcionamento do DAE”-realizado na UCCCT em 14/10/2019,tendo como formadores 

as Enfermeiras Teresa Monteiro e Catarina Pinto; 

 “Prevenção e monitorização de quedas” – realizado na UCCCT em 20/11/2019, tendo como formadoras a 

enfermeira Catarina Pinto e Terapeuta Sofia Albuquerque; 

 “Avaliação e monitorização da Dor” – realizado na UCCCT em 20/11/2019, tendo como formadora Enfermeira 

Mónica Isabel e Augusta Rua; 

A formação sobre SVB não foi realizada porque tem que ser ministrada por entidade acreditada 

 

1.8. Gerir recursos humanos na prestação de cuidados de enfermagem; 

O rácio de enfermeiros por turno tem-se mantido como em anos anteriores, satisfazendo as necessidades de cuidados 

aos utentes. Foi articulado com a ECL que sempre que exista a necessidade de entrarem 3 utentes no mesmo dia, sempre que 

possível, entrem 2 no turno da manhã e 1 no turno da tarde, garantindo a qualidade do acolhimento, tendo em conta o número 

de enfermeiros por turno. Nem sempre e respeitada esta orientação, entrando muitas vezes 2 utentes no turno da tarde, que 

quando só está um elemento se torna complicado gerir as atividades e os cuidados a prestar aos utentes, tendo por vezes um 

elemento do turna da manhã que prolongar o seu horário.  

 

1.9. Promover ambiente relacional saudável entre a equipa multidisciplinar; 

Foram realizadas duas reuniões de serviço com a equipa de enfermagem com o propósito de melhorar comportamentos 

e boas práticas, implementar normas e procedimentos, envolvendo a equipa na dinâmica da Instituição e de resolução de 

problemas pontuais, assim como varias reuniões com as auxiliares, no sentido de uniformizar procedimentos e reforçar as boas 

práticos e diminuir os conflitos internos. 

O relacionamento interdisciplinar tem vindo a melhorar, apesar de se manter alguns conflitos entre os vários elementos 

da equipa, principalmente entre as auxiliares de ação medica. Estas não respeitam e poem em causa as orientações da chefe D. 

Dulce.  

 

1.10. Realizar avaliação de desempenho 

Esta previsto a realização da avaliação do desempenho no próximo ano, tendo existido reunião de preparação da mesma. 

 

1.11. Gestão de altas; 

O planeamento das altas é realizado após o utente ser admitido na Unidade com a equipa interdisciplinar, (Enfermeira, 

Medica, Assistente social, Fisioterapeuta e Psicóloga) utente e família através de 3 reuniões que se realizam à quarta-feira. Nestas 
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reuniões, são discutidas em conjunto as expectativas do utente/família e da equipa, a data provável da alta, a necessidade de 

prorrogação ou de transferência de tipologia. É envolvido o utente/cuidador informal na recuperação/esclarecimentos e ensinos, 

no sentido de assegurar a qualidade dos cuidados após a alta. Em cada reunião é efetuado registo de todos os assuntos 

abordados, assim como a elaboração das respetivas atas. 

 

 

1.12. Gestão da qualidade; 

Foram mantidos os indicadores de qualidade para a Unidade, tais como: Quedas, úlceras de pressão, e infeções urinárias, 

com os respetivos instrumentos de monitorização. - É fundamental definir objetivos e estratégias como meio de alcançar a 

qualidade pretendida. Em Janeiro de 2020, vai ser apresentado o relatório à Administração, dos resultados obtidos, propostas de 

melhoria e reformulação de novos indicadores para o corrente ano.  

 

1.13. Trabalho desenvolvido pela GCL-PPCIRA; 

O Grupo Coordenador Local da PPCIRA de Tarouca tem mantido uma boa articulação com a GCL da unidade de Lamego 

do CHTMAD referenciando todas as infeções urinárias e infeções de ferida cirúrgica, no sentido de sensibilizar para a problemática 

das infeções nosocomiais. 

No âmbito da PPCIRA (Programa de prevenção e combate as infeções e resistência aos antibióticos) no qual esta 

englobada a Campanha Nacional da Lavagem das Mãos, esta a ser monitorizado o consumo de antibióticos na unidade, assim 

como foi registado informaticamente as observações efetuadas em relação aos 5 momentos da desinfeção/lavagem das mãos. 

Foi enviado o Administração o relatório referente a 2019. Os procedimentos sobre as PBCI são monitorizados e realizados 

anualmente formação sobre a importância da mesma na prevenção das infeções cruzados.  

Foram realizadas duas reuniões pelo GCL, em que foram discutidos os relatórios da incidência e prevalência da infeções. 

 

 

De uma forma geral, considera-se que os objetivos propostos foram atingidos de forma satisfatória, tendo como principal 

meta a excelência nos cuidados prestados. 

Mantêm-se a convicção de que são de extraordinária importância a realização de reuniões multidisciplinares com a 

Administração, pois estas permitem agilizar e uniformizar procedimentos, rentabilizando desta forma os recursos humanos, 

aumentando a motivação da equipa, transmitindo assim uma imagem de excelência da Unidade para o exterior, como já se tem 

efetuado. 
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Unidade de Saúde Medicina e Reabilitação 

 

O fisioterapeuta atua, na prevenção, reabilitação e tratamento da pessoa, em qualquer idade. O profissional tem como 

preocupação constante diminuição/eliminação dos sintomas, aumento da qualidade de vida, conforto e autoestima dos utentes. 

 

Linhas de Ação e Análise Estratégica 

 

Identificação das linhas prioritárias 

 Promover e melhorar o trabalho realizado: 

 Melhorar a comunicação/divulgação da Unidade de Saúde Medicina e Reabilitação da Misericórdia de Tarouca, 

bem como as diferentes técnicas de Fisioterapia que a unidade dispõe e as diferentes especialidades da mesma 

com a comunidade geral; 

 Aumentar o número de pacientes atendidos; 

 Articulação com outras entidades e aumentar o número de acordos/parcerias; 

 Atualização de conhecimentos e formação dos profissionais; 

 Articulação/Dinamização com as outras valências da Misericórdia 

 Transmissão de conhecimentos; 

 Melhorar estratégias de intervenção; 

 

Objetivos concretizados 

 Potencializar as consultas das diferentes especialidades nomeadamente Fisiatria e das sessões de Fisioterapia, 

Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Nutrição; 

 Atualização e aquisição de conhecimentos e de formação dos profissionais; 

 Avaliação e diagnóstico e tratamento do utente; 

 Divulgação interna e externa (facebook, flyers, cartões) das técnicas de Fisioterapia e diferentes especialidades; 

 Articulação e dinamização com as outras valências. 
 

Quais as estratégias que se aplicaram 

 Fomentamos cada vez mais o papel da Unidade de Saúde, Medicina e reabilitação da Misericórdia de Tarouca no seio 

da comunidade. 

 Inter-relação e complementaridade com a equipa intradisciplinar e interdisciplinar em benefício do utente 

 Continuar a divulgação da Unidade de Saúde, Medicina e Reabilitação da Misericórdia de Tarouca através de 

informação interna e externa: cartões (com contato e data e hora das sessões de fisioterapia), Facebook, Flyers da 

Clinica e das técnicas nomeadamente acupuntura. 

 Espírito de iniciativa 
 

Principais dificuldades sentidas 

 Incapacidade financeira dos utentes para realizar sessões estipuladas;  

 Falta de acordos ou protocolos; 

 Demasiado tempo de espera dos acordos ou protocolos. 

 

Melhorias e resultados positivos conseguidos que se mantém no futuro 

 Satisfação dos Utentes que nos procuram pela prestação dos nossos serviços; 
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 Promoção e aperfeiçoamento do trabalho realizado; 

 Formação a nível particular dos profissionais; 

 Os utentes ficam satisfeitos e recomendam os nossos serviços; 

 Inter-relação com as diferentes valências, equipa intradisciplinar e interdisciplinar. 

 

Estratégias e fatores que influenciaram o desempenho do serviço 

 Proporcionar aos utentes um tratamento personalizado e individualizado de acordo com a sua patologia e as suas 

necessidades; 

 Acompanhar a evolução funcional dos utentes, aumentando (adaptando) os exercícios/técnicas tendo em conta a sua 

progressão; 

 Inter-relação com as diferentes valências, equipa intradisciplinar e interdisciplinar. 

 Execução de novas técnicas de forma a maximizar os resultados. 

 
Na tabela seguinte, poderão consultar o nível a atendimentos ocorridos durante o ano de 2019 e comparar com o ano de 

2018: 
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Serviços Sociais de Apoio à Comunidade 
 

Cantina Social 
 

No âmbito do Plano de Emergência Social foram implementadas desde 2012, as Cantinas Sociais. A misericórdia de 

Tarouca é a Entidade responsável no concelho de Tarouca, apresentando em 2019 os seguintes dados: 

 

A média mensal foi de cerca de 800 refeições mensais, sendo que o que perfez um total de 9776 refeições contabilizadas 

durante o ano de 2019. É de salientar que 4301 foram suportadas na totalidade pela Instituição uma vez que se trataram de 

refeições não protocoladas com a Segurança Social. 

Perante estes dados pode-se verificar o esforço da financeiro da Instituição aleado à sensibilidade de proporcionar uma 

das satisfação básica de um ser humano, elo menos uma refeição quente diária. 

 

POAPMC - Programa Operacional de Apoio aos mais Carenciados 
 

Sabendo que a crise económica e financeira que se vive atualmente está a agravar a pobreza e a exclusão social por 

toda a Europa, o POAPMC pretende deste modo, contribuir para a redução do número de pessoas em risco de pobreza e exclusão 

social de cerca de 43 indivíduos do concelho de Tarouca. 

O gráfico que se segue mostra-nos as unidades e alimentos que foram distribuídos pelos agregados familiares. 

É de salientar que a Instituição tem um esforço financeiro e de recursos humanos acrescido para a concretização deste 

programa. 
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Reuniões com Parceiros Locais 
 

Ao longo de 2019 o Serviço Social e Direção Técnica da ERPI 

que representa a Instituição junto dos Parceiros Locais, participou em 

reuniões como podemos verificar no gráfico abaixo indicado. 

 Podemos verificar que esteve presente em 4 reuniões do 

Núcleo Executivo da Rede Social de Tarouca, 6 em reunião de sede 

de Conselho Local Ação Social de Tarouca, 12 no Núcleo Local de 

Inserção e 3 com a Equipa de Coordenação Local da rede nacional 

de Cuidados Continuados. 

 

 

Rendimento Social de Inserção 
 

A Equipa do Rendimento Social de Inserção surgiu no seguimento de um Protocolo celebrado entre o Centro Distrital da 

Segurança Social de Viseu e a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca. O objetivo principal do protocolo RSI é a progressiva 

inserção social, laboral e comunitária dos beneficiários, bem como, presta os apoios necessários a cada situação em particular 

por forma a contribuir para a satisfação das necessidades básicas dos mesmos, desde a elaboração da informação social até ao 

acompanhamento do programa/contrato de inserção. 

O protocolo celebrado com o Centro Distrital da Segurança Social abrange 150 agregados familiares, contudo, ao longo 

do ano de 2019 a equipa acompanha 195 agregados familiares. Estes 195 agregados são constituídos por o concelho de Tarouca 

na sua globalidade e 11 freguesias do concelho de Lamego.  

O quadro que se segue representa a avaliação da execução face aos objetivos definidos no Plano de Ação 2019 e 

respetivo número de acordos/ações desenvolvidas:  

OBJETIVOS DA AÇÃO 2019 

Objetivos  Indicadores de avaliação Nº 

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

Nº acordos assinados 195 
Nº beneficiários abrangidos 366 

Nº de ações contratualizadas 1938 

Nº de ações contratualizadas e executadas 1710 

N.º de contratos de inserção em acompanhamento 195 
N.º de beneficiários que se autonomizaram da medida 31 

Objetivo específico: 
-Proporcionar a inserção dos beneficiários, 
sinalizados para emprego, no mercado de 
trabalho. 

Nº Acordos assinados 195 

Nº Ações contratualizadas 195 

Nº Beneficiários integrados no mercado de trabalho 17 

- Melhorar o acompanhamento ao nível da saúde 
dos beneficiários de RSI 

Nº Acordos assinados                                                  295 

Nº Ações contratualizadas                                       295 

-Prevenir o insucesso, o absentismo e o 
abandono escolar.  

Nº Acordos assinados                                                  101 

Nº Ações contratualizadas                                       101 

-Proporcionar melhor condições de 
habitabilidade. 

Nº de Acordos assinados                                             22 

Nº Ações contratualizadas                                       22 

Apoio psicossocial a indivíduos e famílias 
Nº de Acordos assinados                                             175 

Nº Ações contratualizadas                                       366 
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Ao longo do ano de 2019 foram desenvolvidas 32 sessões de sensibilização/informação e laser para os beneficiários da 

medida RSI e respetivos filhos. Estas sessões foram realizadas em parceria com o Município de Tarouca, UCC de Tarouca e 

Lamego e Equipa RSI de Lamego.   

Os objetivos propostos para o plano de 2019 passaram pela melhoria da capacidade ao nível social, entre as quais a 

capacidade de relacionamento interpessoal, educação para valores, comportamentos de integração no meio circundante e partilha 

de aprendizagens. Os conteúdos tiveram em atenção as propostas feitas pelos beneficiários, os quais foram maioritariamente 

atingidos devido á sensibilização junto das famílias através de um acompanhamento constante em gabinete e visitas domiciliárias. 

Em todas as atividades os beneficiários aderiram e participaram ativamente. 
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Serviços de Apoio Técnico 
 

Serviços Farmacêuticos 
 

O Serviço Farmacêutico da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca (SCMT) é um departamento com autonomia técnica 

e científica, sujeito à orientação geral da Provedoria e dos Órgãos de Administração do UCCMT (Unidade Cuidados Continuados 

da Misericórdia de Tarouca), perante os quais responde pelos resultados do seu exercício. 

O presente Relatório tem por objetivo, dar a conhecer as principais atividades desenvolvidas pelos Serviços 

Farmacêuticos da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca durante o ano 2019, com a convicção de que a concretização das 

atividades foi positiva apesar das condições particularmente difíceis. 

 

 

 

Os Serviços Farmacêuticos estão distribuídos por dois gabinetes ficando um localizado no edifício da UCCMT e outro sito 

no Lar Nossa Sra. do Socorro. Para seu desempenho existem: 

 2 frigoríficos; 

 4 termo higrómetros; 

 2 carros unidose; 

 1 máquina de selagem; 

 2 computadores; 

 1 impressora de talões; 

 1 scanner; 

 Estante de gavetas e estantes 

metaloplásticas. 

 

 

 

O quadro de pessoal é estabelecido de modo a garantir a qualidade e eficácia dos serviços e é constituído por:  

 Um Farmacêutico II,  Uma Ajudante de Lar e Centro de Dia. 

 

Este serviço ainda tem a colaboração de:  

 Duas Ajudantes de Lar e Centro de Dia na sede da Instituição 

 Uma Auxiliar de Enfermagem; 

 Duas Ajudantes de Lar e Centro de Dia no edifício da Unidade de Saúde Nossa Sra. da Conceição. 

 

 

 

Iniciaremos este ponto pela caracterização dos serviços farmacêuticos. De seguida, apresentaremos as despesas 

referentes a este serviço, relacionando-as com as diversas valências da Instituição, bem como, com a taxa de ocupação da 

Unidade de Cuidados continuados. 

Os Serviços Farmacêuticos são o serviço que nos assegura a terapêutica medicamentosa aos utentes (das valências de 

idosos e Lar Residencial de Deficientes, assim como, os utentes internados na Unidade de Cuidados Continuados de 

Convalescença), a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integrando as equipas de cuidados de saúde e promove 

ações formação de ensino. É também responsável pela aquisição de material de consumo clínico e produtos de saúde assim 

como de equipamentos clínicos e ajudas técnicas para todas as respostas sociais. 

Os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pelo fornecimento de material de consumo clínico e equipamentos a 

diversas valências desta Instituição tendo vários centros de custo organizados de acordo com os gráficos seguintes: 

 Serviços Farmacêuticos 

 

Recursos e Instalações 

 

Recursos Humanos 
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Destaca-se, da leitura do gráfico, que as despesas do centro de custos idoso/serviço noturno tem um valor 

consideravelmente mais elevado devido ao facto de nesta rubrica estarem debitados os equipamentos/ajudas técnicas dos quais 

se salienta a aquisição de:  

 cadeiras de rodas 50cm; 

 cadeira de banho com cinto de segurança;  

 camas articuladas manuais com grades encartáveis; 

 colchões viscoelásticos; 

 mesas de comer no leito; 

 cama elétrica com elevador articulado e respetiva coluna de suspensão; 

 andarilho de adultos fixos. 

Para que, no futuro, possamos fazer uma análise mais precisa sugerimos a abertura de mais um centro de custos referente 

a equipamentos. 

Na Unidade de cuidados continuados para alem do material de consumo clínico gasto temos a acrescenta a reparação 

de equipamentos clínicos. 

Os equipamentos adquiridos para a fisioterapia:  

 1/2 bola mambo com punhos;  

 Trampolim; 

 andarilho ajustável de 2 rodas 

 aparelho de electroestimulação EMS/TENS de 4 canais . 
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Verifica-se que a despesa com medicamentos esta diretamente relacionada, para além da taxa de ocupação da unidade, 

com o tipo de patologia associada ao doente.  

 

 

 

Ao longo do período a que este relatório diz respeito realizamos formação dentro da Instituição, bem como, frequentamos 

ações promovidas por entidades externas.  

As formações dadas na SCMT visam, essencialmente, ajudar a melhorar a qualidade de serviços, destacando-se as 

seguintes iniciativas: 

Colaboração na organização do Seminário “Demência – conhecer para agir” realizado a 20 setembro 2019; 

Organização da formação “Gestão de Resíduos Hospitalares”, tendo como preletora a Sr.ª Eng.ª Susana Simão a 27 

setembro 2019. 

A nossa participação em ações promovidas por entidades externas credenciadas, visam, para além da melhoria do 

desempenho profissional, a atualização de conhecimentos numa área que se encontra em permanente evolução. Assim, 

destacamos as seguintes ações: 

 Plano de emergência interno evacuação; 

 Preocupações básicas para a prevenção de controle das infeções cruzadas; 

 Amputação; 

 Critérios de referenciação para outras tipologias; 

 Sessão de esclarecimento sobre o regulamento Geral de proteção de dados na Misericórdia de Tarouca; 

 Resultados obtidos no inquérito de satisfação dos colaboradores;  

 Emergência médica funcionamento DEA; 

 Acidente vascular cerebral;  

 Avaliação e tratamento não farmacológico da dor; 
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 Colaboração no estudo, com a Faculdade de Farmácia de Lisboa, sobre ferramentas de otimização 

farmacoterapêutica uteis à atividade farmacêutica na Rede Nacional de Cuidados Continuados; 

 Terceiras jornadas Farmacêuticas de Cuidados Continuados e Paliativos. 

 

Conclusão 

 

Relativamente ao planeamento efetuado para este ano não foi possível concretizar alguns dos objetivos, dos quais 

destaco: 

Local Tipologia Ações Objetivos/Metas Motivo 

Santa Casa 

Misericórdia 

Manutenção 

Equipamento 
Minimizar os riscos de avaria 

Manutenção preventiva de 

equipamento 

Inexistência de 

responsável 

pela 

manutenção 

Externo Formação Oxigénio como medicamento Valorização profissional Inexistente 

 

Apesar das dificuldades com que nos deparamos diariamente inerentes ao facto de trabalharmos para pessoas debilitadas 

e/ou doentes, somos de opinião de que demos o nosso melhor e que colaborado de forma ativa para um melhor desempenho e 

funcionamento desta Instituição.  

 

Fisioterapia 

Na Unidade de Cuidados Continuados, o Fisioterapeuta cumpre o plano de Fisiatria, atua em consonância com o Fisiatra 

e restante equipa multidisciplinar no sentido da promoção e maximização da funcionalidade e reabilitação motora do utente.  

A continuidade do plano de reabilitação e transferência do utente para as respostas da rede nacional de cuidados 

continuados (ECCI, UMD, ULD) é também realizada pela equipa multidisciplinar onde o Fisioterapeuta assume um papel 

preponderante.  

  

Objetivos concretizados 

 Promoção da autonomia e potencializar as capacidades funcionais do utente. 

 Proporcionar aos utentes um tratamento personalizado e individualizado de acordo com a sua patologia e as suas 

necessidades; 

 Transmissão de conhecimentos e cuidados ao utente. 

 Atualização e aquisição de conhecimentos e formação dos profissionais 

 Aumento do material fundamental, com objetivo de potencializar os ganhos e a melhor evolução possível. 

 Inter-relação e complementaridade com a equipa intradisciplinar e interdisciplinar em benefício do utente 

 

ERPI 

O serviço de fisioterapia na ERPI tem como objetivo recuperar ou preservar a capacidade funcional do utente através de 

uma articulação com toda a equipa da ERPI. 

Objetivos concretizados 

 Encaminhamento dos utentes para UCC em articulação com a Fisiatra e equipa de Enfermagem; 

  Potencializar as capacidades funcionais do utente; 

Conclusão 

 



 

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
DOC04.PG01 

Revisão n. 0 

Data:03/2017 

Página 61 de 79 Relatório de Atividades e Contas 2019 

 

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada “não controlada” devendo ser confirmada a sua atualização 

 Proporcionar aos utentes um tratamento personalizado e individualizado de acordo com a sua patologia e as suas 

necessidades, caso seja pertinente é proposto ao utente a realização de sessões de fisioterapia na Unidade de Saúde, Medicina 

e Reabilitação da Misericórdia; 

 Transmissão de conhecimentos e cuidados ao utente; 

 Inter-relação e complementaridade com a equipa intradisciplinar e interdisciplinar em benefício do utente. 

 

Principais dificuldades sentidas 

 Burocracia e demora no processo de encaminhamento dos utentes de Erpi para UCC; 

 

Relação e Evolução do Serviço 

 

Quais as estratégias que se aplicaram no serviço de Fisioterapia 

 Promoção e maximização dos resultados dos utentes que procuram os nossos serviços; 

 Desenvolvimento e transmissão de conhecimentos interna e externamente; 

 

Estrutura Orgânica do Serviço e Recursos Humanos 

Diretora Clinica da Unidade de Saúde, Medicina e Reabilitação da Misericórdia: Dra. Paula Duarte  

Fisiatra – Dra. Paula Duarte  

Fisioterapeuta Responsável – Sofia Albuquerque 

Fisioterapeuta – Joana Matias  

Fisioterapeuta – Inês Macedo  

T.S.E.E.Reabilitação – Mª Albertina Marques  

Administrativa – Liliana Cardoso, Armanda Santos, Elisa Almeida 

 

Atividades desenvolvidas 

Atividade 
Atividade/Processo 

Concluído 

Atividades 

Previstas 

Atividades 

Realizadas 
Resultados 

Reabilitação 

Física/Funcional 

 

Atividade concluída ao longo de 

2019 embora em 2020 se 

mantenha como uma das 

atividade a alcançar. 

Promover a 

autonomia dos 

utentes 

Atividade de acordo 

com o plano de 

fisiatria individual 

instituído 

Todas os planos 

foram instituídos 

com uma taxa de 

sucesso 

Divulgação da Unidade 

de Saúde Medicina e 

Reabilitação da 

Misericórdia de 

Tarouca 

Atividade concluída ao longo de 

2019 embora em 2020 se 

mantenha como uma das 

atividades a alcançar. 

Publicidade 

Divulgação e das 

técnicas através de 

flyers; cartões de 

contato, data e hora 

das sessões; 

Informação para o 

boletim da Santa 

Casa da Misericórdia 

de Tarouca 

Foram 

alcançados os 

objetivos 

propostos para 

esta atividade no 

entanto 

pretende-se 

aumentar a 

divulgação 

através de flyers 

e do facebook 
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Inter-relação com as 

outras valências 

Atividade concluída ao longo de 

2019 embora em 2020 se 

mantenha como uma das 

atividades a alcançar. 

Avaliação, 

diagnóstico e 

tratamentos das 

diferentes patologias 

musculares, 

ortopédicas e 

neurologias... 

 

Deslocação às 

valências da santa 

casa sempre que 

solicitado para 

prestar serviço de 

fisioterapia. 

Foram 

alcançados os 

objetivos 

propostos para 

esta atividade 

Formação “Prevenção 

de quedas” 

Atividade concluída ao longo de 

2019 embora em 2020 se 

mantenha como uma das 

atividades a alcançar. 

Transmissão de 

conhecimentos 

sobre “prevenção de 

Quedas”. 

Informação 

prevenção de quedas 

Foram 

alcançados os 

objetivos 

propostos para 

esta atividade 

Aquisição de material 

para a UCC/Unidade de 

Saúde Medicina e 

reabilitação da 

Misericórdia de 

Tarouca e Erpi 

Adquirido material de apoio de 

fisioterapia. Atividade concluída 

ao longo de 2019 embora em 

2020 se mantenha quando se 

verificar a necessidade e 

aquisição de material 

  

Adquirido 

material de apoio 

de fisioterapia 

embora não 

fosse adquirido 

todo o material 

pedido pela 

equipa 

 

Conclusão  

Com este relatório pretendeu-se esclarecer o que foi realizado ao longo do ano de 2019 pelo serviço de fisioterapia com 

o pressuposto de aumentar e melhorar o atendimento na área da Fisioterapia.  

Para o ano de 2020 pretende-se realizar diversas formações sobre Prevenção de quedas, Intervenção e cuidados ao 

utente na unidade. 

Na inter-relação com as diferentes valências pretende-se verificar as necessidades de formação nas diferentes valências 

e organização e realização dessas formações. 

 

Psicologia 

Este relatório descreve de uma forma clara o trabalho desenvolvido pelo serviço de Psicologia Clínica e da Saúde no ano 

2019 nas respostas sociais da Instituição onde desenvolveu as suas atividades.  

O objetivo deste serviço teve em consideração dois pilares fundamentais: melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos 

Utentes e acompanhar as suas famílias.  

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço de Psicologia pretendeu observar, descrever, explicar, prever e controlar comportamentos dos utentes nas 

diferentes respostas sociais onde desenvolveu o seu trabalho.  

As estratégias e intervenções que foram levadas a efeito passaram por melhorar o dia-a-dia dos utentes institucionalizados 

e a sua qualidade de vida não descurando a de todos aqueles que convivem com estes. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Sector dos Cuidados Continuados 

No que se refere à Unidade de Cuidados Continuados, deram entrada um total de 163 utentes, sendo 74 do sexo 

masculino e 99 do sexo feminino. 

 Dos utentes que deram entrada, o serviço de Psicologia realizou 150 avaliações psicológicas, das quais 86 necessitaram 

de apoio psicológico (37 do sexo masculino e 49 do sexo feminino), e 64 não necessitaram de apoio psicológico. 

Aos 86 Utentes que tiveram acompanhamento foram realizadas 395 sessões de acompanhamento individual.  

 

No gráfico seguinte encontra-se o número de utentes que foram acompanhados em cada mês.  

 

 

Durante os meses foram realizadas um total de 395 sessões individuais como se encontra retratado no gráfico seguinte. 
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No gráfico abaixo indicado encontram-se distribuídos por mês, os utentes que não necessitaram de apoio psicológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As problemáticas apresentadas pelos utentes encontram-se descritas no gráfico seguinte, destacando-se a “Depressão” 

e o “Défice Cognitivo” as problemáticas mais frequentes entre os problemas diagnosticados. O “luto”, o “alcoolismo”, a “Ideação 

Suicida” e a “Psicose” são outras problemáticas presentes mas menos frequentes.  

 

 Sector do Idoso – SAD, CD E ERPI 

 

O serviço de Psicologia no ano 2019 viu reduzido o número de horas nestas respostas uma vez que a Psicóloga acumula 

essas funções também na UCC e é Diretora Técnica no sector da deficiência. Assim, de acordo com a carga horária disponível 

para o sector do idoso (apenas duas tardes), o serviço de psicologia acompanhou 10 utentes do SAD e acompanhamentos 

pontuais (de acordo com a necessidade) das respostas de ERPI e CD.  

Neste sentido, verifica-se impossível prestar um apoio psicológico que consiga abranger as 3 respostas sociais do sector 

do idoso apenas com as duas tardes. 

De salientar, que no final do ano de 2019 (novembro) iniciou um estágio profissional na área da psicologia que veio 

colmatar este défice.  

 

 Sector da Criança – CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E CATL 

No ano 2019, no setor da Criança, este serviço não levou a efeito qualquer atividade pelo mesmo não ser um serviço 

obrigatório e por não dispor de recursos humanos para desenvolver as atividades nesta área.  
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CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONIAS (CAO) 

No ano 2019 foram admitidos 2 novos utentes, 1 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, no ano de 2019, frequentaram o CAO 

um total de 22 utentes (13 do sexo feminino e 9 do 

sexo masculino), número de vagas existentes nesta 

resposta. 

 

 

 

O tempo de permanência destes utentes no CAO pode observar-se no gráfico seguinte.  

 

No que se refere à capacidade de realização das ABVD, podemos afirmar que são as mulheres as mais autónomas.   
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As idades dos utentes encontram-se descritas no gráfico seguinte, e podemos verificar que a média das mesmas é 41 

anos, 12 anos a menos que na resposta social de Lar Residencial que fica nos 53 anos de idade.  

Relativamente ao tipo de deficiência e/ou incapacidade, de referir que todos os utentes apresentam deficiência mental, 

sendo que 18 são considerados graves, 1 moderado e 3 ligeiros. De entre os 22 utentes, 1 apresenta deficiência motora, 1 auditiva 

e 2 visual.  

 

 

Animação Sociocultural 

Setor do Idoso 

A Misericórdia de Tarouca esta inserida numa zona demográfica onde é possível verificar uma elevada faixa etária mais 

envelhecida, na qual se pode constatar a existência de uma problemática do envelhecimento, consequências essas que verificam 

a nível social, a nível da saúde, a nível económico e ainda a nível cultural. 

É relevante referir que o papel do Animador Sociocultural obtém um conjunto práticas sociais que têm como finalidade 

estimular a iniciativa, bem como a participação desta Instituição no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global 

da vida social em que estão integrados, bem como a promoção e desenvolvimento sociocultural dos idosos, organizando, 

coordenando e desenvolvendo atividades de animação de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo. 

A área da Animação Sociocultural na Santa Casa da Misericórdia de Tarouca desenvolveu um leque de atividades em 

diferentes áreas, que permitem criar uma dinâmica dentro e fora da Instituição, em que todas as respostas socias possam 

participar ativamente e que se possa ir ao encontro dos gostos/costumes de cada utente, de forma a que estes se sintam 

motivados e integrados na participação.  

A realização destas atividades teve como objetivo primordial promover atividades ocupacionais, de forma a potenciar as 

capacidades funcionais, físicas e cognitivas do Utente e em simultâneo, promover a interação com os outros, reforçando o convívio 

e os laços sociais.  
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Nota descritiva: 

Na Estrutura Residencial para Idosos encontram-se  63 Utentes, sendo 20 do sexo Masculino e 43 sexo Feminino. Este 

relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas de segunda-feira a sexta- feira do ano 2019 

 

Grafico1: 

 

Grafico2:  

 

 

Nota descritiva do gráfico 2: Este gráfico remete-se para 

o Plano Anual de Atividades Sénior 2019, na qual e possível 

verificar atividades realizadas e não previstas, as não 

realizadas e as realizadas. 

 

Nota descritiva: 

Na resposta social de Centro de Dia encontram-se 22 Utentes, sendo 7 do sexo Masculino e 15 sexo Feminino. Este 

relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas de segunda-feira a sexta- feira do ano 2019 

Grafico1: 
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Grafico2: 

 

 

Nota descritiva do gráfico 2: Este gráfico remete-se para o 

Plano Anual de Atividades Sénior 2019, na qual e possível 

verificar atividades realizadas e não previstas, as não realizadas 

e as realizadas. 

 

 

 

Nota descritiva: 

Na resposta social de Serviço de Apoio ao Domicilio encontram-se 38 Utentes, sendo 19 do sexo Masculino e 19 sexo 

Feminino. Este relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas de segunda-feira a sexta- feira do ano 2019 

 

Nota descritiva: Devido a resposta de SAD os utentes apenas demostram interesse nestas atividades propostas. 

 

Conclusão  

O relatório de atividades de Animação Sociocultural, apesar de ser anual foi cumprido pela equipa, bem como a 

participação dos Utentes, porque sem os mesmos o papel da animadora não seria possível. 

A participação dos Utentes nas atividades propostas são uma mais-valia para o desempenhar das funções do Animador, 

tendo em conta que estes têm um papel predominante na execução das mesmas. 

Assim sendo, a participação dos Utentes nas realizações das atividades propostas/ateliers vinca e fortalece a motivação 

e relação entre o Animador e Utente. As atividades do plano foram executadas em consonância entre respostas socias ERPI, CD, 

SAD. 

É importante referir que apesar do esforço realizado para que todas as atividades pudessem ser realizadas, quer dentro 

ou fora da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, é notório o apoio sentido por todos os colaboradores e voluntários que sempre 

estiveram presentes para a execução das mesmas e pelo apoio sentido da mesa administrativa para um bom sucesso na 

execução das mesmas. 
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UCCMT 

 

Introdução 

A animação Sociocultural, tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos utentes. 

As atividades que são desenvolvidas potenciam o desenvolvimento e contribuem para a autonomia em vários níveis de 

cultura, de psicologia, social, da afetividade e da política, isenta de atitudes autoritárias e não autoritárias, no sentido de provocar 

a participação comum e ativa. 

 

A função do Animador  

 Articular com outras entidades o planeamento de atividades interinstitucionais bem como garantir a participação dos 

utentes/famílias em eventos da/na comunidade; 

 Organizar atividades de enriquecimento para os utentes mediante a sua tipologia; 

 Definir e implementar metodologias de intervenção nas diferentes áreas da animação: religiosa, desportiva, cultural; 

reabilitação sensorial; cognitiva, com vista à satisfação das expetativas e necessidades dos utentes; 

 Promover iniciativas de interação com familiares e outros grupos, favorecendo o convívio; 

 Registar/avaliar as atividades planeadas/realizadas/abandonadas/substituídas; 

 Elaborar e operacionalizar projetos na área educativa e de ação sociocultural;  

 Apoiar/acompanhar a associação de seniores. 

 Realizar diagnósticos anuais a cada utente e elaborar o respetivo plano de intervenção; 

 Satisfazer utentes. 

 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados, no ano de 2019 deram entrada nesta Unidade 163 Utentes. Este relatório 

pretende descrever as atividades desenvolvidas durante este ano também foram realizado os registos em digital e individualmente 

para cada utente.  

O objetivo foi acompanhar de perto os utentes para lhes proporcionar atividades que lhes ofereça bem-estar. Importa 

também aqui referir que nem sempre a adesão as atividade era a ideal, uma vez que os próprios Utentes referiam que estariam 

na UCC para reabilitação física, na qual desvalorizavam a parte do animador. 

 

Principais atividades desenvolvidas  

Estimulação cognitiva/motricidade  Capacidade de trabalhar com jogos e manipulação de objetos 

Novenas de S.Brás                  Ida a São João de Tarouca a novena. 

Carnaval Execução de máscaras para a época festiva 

Comemoração do Dia da Mulher  Relização de um cartaz do dia da mulher. Realização de fotos.   

Comemoração do Dia do  Pai Execução de lembrança para todos os pais. 

Comemoração do Dia da Mãe Realização de lembranças para todas as mães 

Festas Poupulares  Decoração da Sala de Estar com materiais alusivos à época,lanche convívio e animação 

Atividade ar livre Passeios a volta da UCC 

Jogos variados – jogos de 

estimulação cognitiva 

Realização de trabalhos de expressão plástica 

São Martinho  Decoração da Sala de Estar com materiais alusivos à época,lanche convívio e animação. 

Natal  Realização de trablahos de expressão plastica materia e decoração alusivos à época. 
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Este gráfico remete-se para o Plano Anual de 

Atividades 2019, na qual e possível verificar 

atividades realizadas e as não realizadas.  

 

Ao longo do ano na Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados, verificou-se uma taxa 

de sucesso de 79 % das atividades propostas. 

Este fator deve-se pelo facto de ser só uma 

valência de curta duração (convalescença) 

 

Conclusão 

Como objetivo 2020 é melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utentes, os Servições de Animação Sociocultural 

levaram a cabo concentração de diversos procedimentos indispensáveis para motivar os utentes a participar em atividades 

lúdicas, religiosas, culturais e entre outras. Deste modo, elaborar Projetos de funcionamento para cada utente individualmente. 

Este relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas no decorrer deste ano. 

 

Lar Residencial para portadores de Deficiência  

Nota descritiva: Em Regime do Lar Residencial para portadores de deficiência em 2018 encontram-se 9 Utentes, sendo 

3 do sexo Masculino e 6 sexo Feminino. 

Este relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas aos fins-de-semana e feriados do ano 2019  

 As atividades desenvolvidas passam por vários objetivos como: 

• Ajudar a melhorar o auto-conceito; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos Utentes e Famílias; 

• Criar um espírito de partilha; 

• Criar laços entre utentes; 

•  Elaborar os planos de atividades mensais. 

 

Gráfico 1 Principais atividades desenvolvidas: 
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Gráfico: 2 (Foram propostas 27 

atividades) 

 

Este gráfico remete-se para o Plano Anual 

de Atividades 2019, na qual e possível 

verificar atividades realizadas e as não 

realizadas,e as não previstas mas relizadas 

Ao longo do ano no Lar Residencial, 

verificou-se uma taxa de sucesso superior a 

93% das atividades propostas. Este fator 

deve-se pelo nº de utentes reduzido para se 

trabalhar e um público-alvo motivado e 

envolvido nas atividades propostas. 

 

 

 

Conclusão  

Como objetivo de 2020 é melhor a qualidade dos serviços prestados na Valência Lar Residencial para Portadores de 

Deficiência, os Servições de Animação Socioculturais levaram a cabo concentração de diversos procedimentos indispensáveis. 

Deste modo, elaborou-se um Projeto de funcionamento para cada utente individualmente. 

Este relatório pretende descrever as atividades desenvolvidas no decorrer deste ano 2019,também houve um conjunto 

de esforços perante a equipa para levar a cabo as atividades. 

O que se pode avaliar foi o desempenho de cada utente em participar e realizar as atividades acima apresentadas, a 

satisfação dos Utentes foi positiva. 

 

 

Gabinete de Apoio Técnico 

O Gabinete de Apoio Técnico desenvolve a sua atividade em várias áreas uma vez que enquadra o Serviço de Saúde 

Ambiental/SHST e Qualidade e, ainda, a área de Aprovisionamento, a gestão do Setor Alimentar e Lavandaria. 

Ao longo de 2019, foi dada continuidade às atividades dirigidas para o desenvolvimento de estratégias e programas com 

vista à melhoria da Qualidade dos serviços, procurando promover a racionalização de recursos e sustentabilidade da própria 

Instituição, com base nas orientações da Mesa Administrativa face às dificuldades socioeconómicas, os objetivos planeados e o 

cumprimento das exigências legais. 

Por outro lado, conseguir valorizar a imagem da Misericórdia de Tarouca perante a comunidade bem como promover o 

trabalho realizado pelos vários profissionais que servem na Instituição, foi também um objetivo afirmado por este Gabinete, tendo-

se direcionado essencialmente para a garantia da satisfação do Utente e dos trabalhadores bem como para os requisitos 

emanados pelo SGQ que se implementou – ISO 9001:2015. 

A gestão do Banco Local de Voluntariado de Tarouca é também realizada por este gabinete que se articula com os vários 

setores e entidades externas. 

As linhas de ação deste Gabinete tiveram como principais estratégias: 

 O acompanhamento e monitorização sistemáticos e permanentes da execução operacional das atividades 

planeadas e respetiva avaliação; 
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 Maior envolvimento dos vários grupos de profissionais de cada sector/resposta social 

 Maior articulação entre os profissionais para desenvolvimento das atividades e dos programas previstos, tendo 

em vista uma maior economia e cooperação. 

 Articulação com outras Entidades relevantes, nomeadamente na relação com fornecedores e outros parceiros. 

 

De salientar ainda que, ao nível de recursos humanos este Gabinete é composto por uma técnica responsável, pela 

encarregada de sector/responsável de compras e uma Nutricionista em regime de prestação de serviços. 

 

Atividades Desenvolvidas 

Este Gabinete tem desenvolvido ações em diversas áreas, sendo cada vez mais evidente o seu desempenho na promoção 

da melhoria da qualidade dos serviços e sustentabilidade económica. Assim, destacam-se como principais áreas de atuação: a 

Segurança e Higiene no Trabalho; Aprovisionamento, a Segurança Alimentar; a Prevenção e Controlo de Infeção; o Ambiente; a 

Formação interna; a Gestão da Qualidade; assim como o apoio técnico aos demais serviços da Instituição conforme as 

necessidades e solicitações. 

 

Segurança e Higiene no Trabalho 

No que respeita à SHT, ao longo do ano, foram desenvolvidas várias ações, nomeadamente a monitorização das 

atividades, infraestruturas e equipamentos, bem como o acompanhamento das intervenções e visitas de entidades externas.  

 

A - Equipamentos e Infraestruturas 

Dentro dos Equipamentos e Infraestruturas, foi dada especial atenção à Segurança Contra Incêndios com a realização de 

ações de formação e simulacros/treinos em vários edifícios. De salientar que o simulacro realizado no edifício de ERPI, teve a 

colaboração dos Bombeiros Voluntários de Tarouca. Para as todas as Respostas Sociais foram realizados e analisados Planos 

de Manutenção para os principais equipamentos, nomeadamente para os que necessitam de intervenção externa especializada, 

nos quais se inserem os meios de 1ª intervenção em matéria de SCIE. 

A calibração dos equipamentos de monitorização e medição (EMM) foi também uma prioridade para este Gabinete, tendo-

se dado cumprimento aos Planos de Calibração, dos equipamentos afetos ao serviço de Aprovisionamento, serviço Alimentar e 

alguns equipamentos clínicos afetos à UCCI. 

Os parques infantis foram também alvo de monitorização, pelos serviços internos tendo em vista a manutenção das 

condições de segurança e conservação. 

 

B –Formação e Treinos 

No que respeita a esta matéria, foi ministrada por este Gabinete, formação interna em março, com o tema “SHT – Boas 

Práticas”, para um grupo de 15 trabalhadores, dos quais a sua maioria, admitidos recentemente e qua ainda não tinham recebido 

formação nesta área. 

Foi ainda realizada uma Acão de formação, em articulação com a empresa XZ Consultores, com o tema Boas Práticas 

em Segurança e Higiene Alimentar para um total de 16 trabalhadores da área alimentar, Creche, CAO e sector do Idoso. 

 

Ambiente 

No que respeita às condições ambientais, este gabinete articulou com o Instituto Ricardo Jorge (INSA) e com o Grupo 

Coordenador Local – PPCIRA do qual faz parte, o agendamento e acompanhamento da recolha de amostras para a análise à 

qualidade do ar interior e à qualidade da água, com pesquisa de Legionella, na Unidade de Cuidados Continuados, cujos 

resultados foram discutidos pelo GCL – PPCIRA e pela Mesa Administrativa. 
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Ainda relativamente às condições do ambiente de trabalho no edifício Central, foram identificadas e tomadas algumas 

medidas estratégicas devido à existência de humidade nas zonas de cozinha, copa e aprovisionamento, destacando-se os 

trabalhos de pintura e a aquisição de uma nova máquina de lavar loiça que faz a recuperação de calor da saída de ar e vapor de 

água, conduzindo a uma eficiência energética de cerca de 20%. Esta medida veio reduzir drasticamente a acumulação de 

humidades nestas áreas. De salientar que este foi um investimento pesado para o orçamento da Instituição e que não estava 

previsto, tendo levado assim a tesouraria a uma ginástica orçamental. 

Ao longo de 2019, este Gabinete participou e colaborou em algumas ações no âmbito da Educação Ambiental em 

articulação com os vários setores que integram a Instituição, nomeadamente, com o setor da Infância e ainda com outras 

entidades, destacando-se a empresa Resinorte. 

Ainda em matéria de Ambiente e, especificamente na Gestão de Resíduos, deu-se continuidade à monitorização das 

atividades internas, em articulação com o GCL da UCCI e Serviço de Farmácia.  

Durante o ano de 2019 verificaram-se os seguintes quantitativos de resíduos hospitalares que se refletiram num custo de 

3003,94€, registando-se um decréscimo de cerca de 300 euros. 

 

Fazendo uma análise comparativa com os últimos 10 anos, conseguimos perceber que em 2017 se atingiu o pico de 

produção, sendo que em 2019 os quantitativos produzidos já revelaram uma descida significativa. 

De referir que estes quantitativos produzidos estão diretamente relacionados com o tipo de utentes que passaram pela 

Instituição neste período uma vez que as necessidades de tratamento e a quantidade de resíduos produzidos estão dependentes 

do tipo de doença diagnosticada, os cuidados prestados e a duração do tratamento. Outros fatores que podem influenciar estes 

valores dizem respeito à eficácia da triagem bem como às orientações normativas da Direção Geral da Saúde. 

 

 

Neste âmbito, também a produção de resíduos de óleos alimentares são controlados, tendo-se verificado durante o ano 

de 2019, a produção de 391 litros, mais 40 litros do que no ano anterior e que foram recolhidos pela empresa acreditada par o 

efeito, Reciol, garantindo-se assim o cumprimento das exigências legais. 
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Conforme os resultados destes quantitativos procedeu-se ao preenchimento do Mapa Eletrónico de Resíduos, obrigatório. 

 

Segurança Alimentar 

Em matéria de Segurança Alimentar, este Gabinete procede à monitorização contínua dos serviços internos, bem como 

ao acompanhamento das visitas externas realizadas pela empresa XZ Consultores, tendo-se verificado o cumprimento dos planos 

quer de acompanhamento quer de controlo analítico, nas várias Respostas Sociais. Deste controlo analítico não foram verificados 

resultados que não respeitassem os limites de aceitabilidade, garantindo-se assim a salubridade e qualidade dos alimentos e dos 

procedimentos.  

Ainda relativamente à Segurança Alimentar, este Gabinete desenvolveu várias diligências para conseguir apoio na 

construção de um espaço para acondicionamento de tubérculos, frutas e resíduos recicláveis, evitando assim a conspurcação 

dos espaços comuns à zona alimentar e de receção de matéria-prima e que muitas vezes potencia a entrada de roedores. Assim, 

foi conseguida a doação de alguns materiais de construção e uma parceria com o Município que cedeu a mão de obra e mais 

alguns materiais. Assim, para o correto funcionamento deste espaço ainda se encontra em falta a colocação das portas e a 

cobertura na porta de entrada de matérias primas. 

 No que respeita à Segurança Alimentar, durante o ano de 2019, foi realizada formação específica, pela empresa XZ 

Consultores e frequentada formação externa pela maioria dos trabalhadores afetos ao sector. 

 A Segurança Alimentar continua a ser uma área muito trabalhada, tendo-se conseguido muitas melhorias ao nível 

organizacional e documental, destacando-se o apoio dado ao serviço de Nutrição no que respeita à elaboração de fichas técnicas 

das refeições e avaliação das fichas técnicas dos produtos, nomeadamente na identificação de alergénios. 

 

Gestão da Qualidade 

Durante o ano de 2019 este Gabinete trabalhou no sentido atingir os objetivos firmados para a renovação da Certificação 

da Qualidade, no âmbito da NP EN ISO 9001:2015, norma internacional, das 2 respostas sociais – Creche, CAO e Serviços 

Transversais. Considera-se assim que, a certificação veio trazer diversas vantagens tanto a nível interno da Misericórdia, como a 

nível externo, pois internamente, verifica-se uma melhoria do funcionamento da Instituição a diversos níveis:  

 a certificação atua como uma motivação ao exigir a participação de todos e ao fomentar a 

formação/capacitação/motivação dos recursos humanos, 

 contribui para a criação de uma nova cultura no sentido da melhoria contínua da qualidade da Misericórdia;  

 determina, a definição clara de responsabilidades; 

 contribui para a redução de custos devido à diminuição de desperdícios e à implementação de estratégias de 

controlo, rejeições e reclamações; 

 promove a organização e uniformização dos vários serviços que integram a Instituição; 

 clarifica a definição de objetivos e metas, permitindo assim a criação de medidas estratégicas mais eficazes 

na busca da melhoria continua; 

 desenvolve mecanismos de suporte eficazes para a avaliação e monitorização da gestão estratégica. 

Ao nível externo, a certificação confere uma melhor imagem à Instituição, contribuindo para atrair a confiança dos seus 

utentes/familiares, atuais e potenciais, maior credibilidade da comunidade e dos parceiros. 

Das auditorias realizadas no âmbito do ciclo de renovação, não foram apontadas quaisquer não conformidades ao 

processo da qualidade, refletindo assim o sucesso do mesmo. 

A satisfação das partes interessadas é um indicador fundamental na avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade, tendo 

por isso, sido alvo de estudo no ano de 2019. A satisfação dos Utentes encontra-se evidenciada na descrição das várias 

Respostas Sociais. Neste sentido, também foi realizada a avaliação do grau de satisfação dos trabalhadores que, embora tenha 

registado uma descida se mantém com uma bom nível de satisfação de uma forma global. 
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De referir que os restantes indicadores identificados no Manual da Qualidade e Planos de Ação, referentes ao ano de 

2019, serão avaliados no final do primeiro quadrimestre, data que corresponde à avaliação e revisão do plano de medição e 

monitorização dos processos do SGQ. 

Ainda no âmbito da Gestão da Qualidade, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca foi convidada a participar num 

seminário “Qualidade e Longevidade” promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras, realizado a 24 de maio, tendo-

se fazer representar pela Técnica responsável por este Gabinete e Gestora da Qualidade como palestrante com o tema 

“Certificação da Qualidade – a experiência da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca”. 

Ao longo do próximo ano, prevê-se o desenvolvimento de ações de formação e informação aos vários grupos profissionais 

para que todos se envolvem neste processo da Qualidade com o mesmo afinco e motivação, tornando todos os procedimentos 

inerentes ao SGQ universais a todos os sectores. 

 

Controlo de Infeção 

Este Gabinete integra o Grupo Coordenador Local PPCIRA, que opera essencialmente na UCCI. Considerando a 

importância da prevenção e controlo da infeção que a equipa que constitui o GCL lhe confere na garantia da qualidade dos 

serviços prestados, bem como dos custos hospitalares associados, foi realizado o estudo utilizando a ocorrência da infeção 

hospitalar (nosocomial) como indicador da qualidade. 

 Assim, ao longo do ano de 2019, foram realizados os registos de estudo de Prevalência de Infeção, identificando as 

ocorrências de infeção com origem na Comunidade ou infeção hospitalar, o tipo de infeção e agente causal, pelos profissionais 

de enfermagem. O gráfico seguinte mostra-nos a variação da taxa de infeção nos últimos 10 anos, na UCCI de Convalescença. 

 

Nestes três últimos anos, verificou-se um decréscimo significativo, dado que passamos de uma taxa de infeção de 9.14% 

para uma taxa inferior a 3.06%. Estes dados foram trabalhados pormenorizadamente, elaborado relatório próprio e discutidos os 

resultados em reunião do GCL-PPCIRA. 

 

Serviço de Aprovisionamento 

O Serviço de Aprovisionamento, sendo também uma responsabilidade deste Gabinete, coadjuvado pela Encarregada 

Setor - Aprovisionamento, tem como objetivo principal, promover/garantir a adequada gestão de recursos (materiais de uso e 

consumo geral) para garantir a satisfação de todas as necessidades e a qualidade dos serviços prestados pela Santa Casa da 

Misericórdia, no seu todo.  

O desenvolvimento deste Serviço obedece a critérios de rigor em concordância com as orientações e princípios que visam 

garantir a contenção económica desta Instituição e que assim direcionam todo um trajeto que visa o aproveitamento de recursos 

e a sustentabilidade.  

Para que estes procedimentos sejam desenvolvidos e compartilhados pelos intervenientes, é de todo necessário o 

cumprimento de estratégias administrativas em vigor, pelo que estão subordinadas a uma base de dados (programa TSR – 

Stocks) que nos permite ajustamentos enquadrados no sistema contabilístico para efeitos de controlo e de conciliação de dados. 
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Desde o mês de Julho do ano em questão, que esta base de dados é atualizada diariamente, conforme as entradas e saídas de 

bens, pela Encarregada/responsável de aprovisionamento sob a supervisão e apoio da Técnica Responsável do Setor, tendo-se 

conseguido uma verificação a tempo real dos Stocks existentes, o fecho de mês nos 10 primeiros dias do mês seguinte e redução 

significativa de erros tendo em conta que, desta forma se consegue um maior controlo e monitorização de todos os processos 

inerentes a este serviço. 

 

No que respeita à Gestão de Compras, propriamente dita, mantiveram-se as estratégias de sustentabilidade garantindo o 

princípio da qualidade-preço, salientando-se a consulta regular de mercados, tendo para o efeito o apoio de todo o dispositivo 

informático de que a Instituição dispõe. Estas estratégias permitiram ainda um controlo de custos de forma positiva, que se refletiu 

nos valores evidenciados no final do ano 2019, onde se registou um consumo médio mensal de 24475.80€, no que respeita aos 

géneros alimentares, tendo-se verificado assim, um decréscimo de 855.97€, comparativamente ao ano anterior. No que respeita 

aos produtos químicos e material de desgaste, verificou-se um consumo médio mensal de 3161,39€ tendo-se registado um 

aumento de cerca de 513€, que se deve essencialmente ao facto de haver alguns produtos deste grupo que não se encontravam 

corretamente posicionados no programa de stokcs e que passaram aqui a ser devidamente monitorizados e ainda, o aumento do 

consumo de material de desgaste. 

Importa ainda destacar a receção de donativos em géneros de pessoas individuais que totalizaram um valor de cerca de 

1900€, tratando-se essencialmente de produtos frutícolas, hortícolas e vinho. Nesta data, ainda não nos foi possível fazer a 

contabilização dos donativos das empresas fornecedoras e parceiras da Instituição. 

No que concerne aos géneros alimentícios, este Gabinete enquadra também o serviço de Nutrição, desenvolvido por uma 

nutricionista, sendo assim promovida toda a articulação necessária entre os vários intervenientes, assim como com o serviço de 

Saúde, garantindo assim a satisfação das necessidades de todos os utentes. Ainda no que respeita ao serviço de nutrição, foi 

realizado ao longo do ano um trabalho bastante afincado com a nutricionista no que respeita à avaliação de fichas técnicas dos 

produtos alimentares e elaboração das fichas técnicas das refeições e respetiva submissão no programa da TSR. 

 

Gestão da Lavandaria 

O Serviço de Lavandaria Central (Sede) encontra-se certificado e a sua gestão global depende diretamente do serviço de 

Aprovisionamento que monitorizou todo o serviço ao longo do ano. Nesta Lavandaria registaram-se algumas avarias que 

acarretaram um custo significativo. De salientar que a Gestão da Lavandaria da UCCI é realizada pelos serviços internos da 

UCCI, dando este Gabinete apoio no que concerne aos equipamentos e apoio técnico. 

No que respeita aos consumos registados ao longo do ano de 2019, verificámos um consumo global de cerca de 6 332,10 

€ sendo que à lavandaria Central correspondem 5329,37€ e à lavandaria da UCCI correspondem os restantes 1002,73€.  

 

Lavandaria 
Respostas 

Sociais/Serviços 
N. utentes Valor / dia 

Central 

 

ERPI, 

CD 

SAD 

Creche (+cozinha 2) 

Jardim de Infância 

CAO 

Cozinha Central 

61 

15 

15 

60 

48 

22 

n.a 

14,6 € 

UCCI 

UCCI (+ copa e 

profissionais) 

Fisioterapia 

Lar Residencial 

18 

n.a 

9 

2.74 € 
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Os valores por utente são difíceis de quantificar, no entanto, importa salientar que a lavandaria central serve a maioria 

das Respostas Sociais como podemos ver na grelha acima apresentada, sendo muito variável ao longo das semanas, o volume 

de roupa enviado para tratamento. Numa análise mais pormenorizada e, considerando o consumo médio diário por utente, 

verificámos que na lavandaria central o custo médio diário por utente seria aproximadamente de 0,06€, sendo que na lavandaria 

da UCCI este custo aproximado seria de 0.09€. Assim, continua-se a considerar a existência de uma maior eficiência no serviço 

da lavandaria central, refletindo-se este como mais um indicador de que a centralização deste serviço se poderia traduzir na 

redução de custos para o processo e maior eficiência. 

 

Agricultura – Quinta do Candeínho 

O serviço de aprovisionamento trabalha muito diretamente com o sector agrícola no que respeita aos bens aqui produzidos 

e que entram na Instituição. 

Durante o ano de 2019 registaram-se a entrada de cerca de 6 773.43€ inerentes à produção de produtos hortícolas, 

frutícolas e vinha, tendo-se registado assim, um tímido aumento de cerca de 140€ face ao ano anterior. Este valor traduz-se na 

entrada de uma média mensal de 564,45€, correspondendo a cerca de 9% da média de consumos mensais na Instituição no seu 

todo. 

 

Organização do Pessoal e Eventos 

 Este Serviço procede à organização diária do pessoal no Setor Alimentar em conjunto com a Encarregada de Setor, 

relativamente às suas tarefas e articula com os demais setores, no sentido de garantir a operacionalidade dos serviços e a 

qualidade dos mesmos, como forma de garantir bons desempenhos.  

Quanto à realização de eventos, além das atividades normais, este Serviço colabora na sua organização preparando toda 

a logística necessária para o efeito, entre outras diligências necessárias, como por exemplo o contato com fornecedores para 

apoios solidários e patrocínios, cujos valores ainda não foi possível contabilizar especificamente. 

 

Banco Local de Voluntariado 

 

O Banco Local de Voluntariado chegou a ter cerca de 37 voluntários inscritos, no entanto o número de 

voluntários ativos vem a decrescer anualmente. Todos os voluntários ativos prestam serviço nas várias Respostas 

Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, já que nunca houve solicitações por parte de outras Instituições 

ou projectos. Nos últimos anos tem-se registado um aumento de inscrições de jovens voluntários na época das 

interrupções lectivas de Verão, que de igual modo, acabam por ser acolhidos na Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca. As actividades de voluntariado são monitorizadas pelos(as) responsáveis de cada Resposta Social. 

 

Assim, o trabalho do BLVT é desenvolvido estrategicamente da seguinte forma: 

 

Atividade/Processo Atividades Previstas Atividades Realizadas Resultados 

Cooperar e promover ações e projetos 

que contemplem as temáticas 

alusivas ao Voluntariado 

 

Desenvolver diligências para 

promover o BLVT e o voluntariado 

- Acompanhamento e 

monitorização das 

atividades e projectos 

das Entidades que 

acolhem voluntários 

- Estratégias de 

divulgação e 

- Desenvolvimento e acompanhamento do programa 

de Voluntariado na SCMTarouca; 

- Articulação com entidades externas, nomeadamente 

com a CASES e Rede Social 

- Acompanhamento das inscrições de candidatos a 

voluntários e das entrevistas 

- Registo do BLVT na plataforma de voluntariado 

Considera-se que os 

objetivos do BLVT não 

foram atingidos dada a falta 

de procura por parte de 

outras entidades, bem 

como falhas de 

comunicação e articulação. 
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comunicação para com a 

comunidade 

- Promover ações de 

formação e 

sensibilização  

- Elaboração do Relatório de Atividades de 

Voluntariado e comunicação à CASES. 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem 
 

O GCI tem como objetivo a divulgação, comunicação e potenciação da Imagem, dos serviços prestados e das atividades 

desenvolvidas pela Instituição, junto de diferentes públicos internos e externos. 

Atuou, em articulação com os Órgãos Socias e os elementos da Equipa Multidisciplinar da Misericórdia de Tarouca, de 

forma a privilegiar a proximidade com a comunidade, divulgando as atividades e serviços, através de vários meios de 

comunicação, garantindo a execução das atividades propostas no 

plano de atividades, mais concretamente: 

 Realização e distribuição da 13º edição do Boletim 

Informativo da Instituição “Voz Solidária”: de referir que 

por deliberação da Mesa Administrativa a periodicidade 

deste boletim foi alterada de uma periodicidade 

semestral para uma edição anual. 

 Atualização do Site Institucional e da rede social 

Facebook, com a criação do perfil da Misericórdia de Tarouca na Rede Social - Instagram; 

 Divulgação das Respostas Sociais e das atividades desenvolvidas nos seguintes meios de comunicação nas várias 

plataformas: site institucional, redes sociais e jornais da região (Sempre Jovem; Noticias da Beira-Douro; Sopé da 

Montanha e Jornal de Trás os Montes) e colocação de eventos na Agenda Municipal; 

 Continuamos a emissão e distribuição do Cartão de Irmão, bem como a atualização do conjunto de vantagens que este 

cartão permite usufruir; 

 Reformulação e envio do Postal de Aniversário para todos os Irmãos e Trabalhadores; 

 Assinatura de 5 novos Protocolos/Convenção na área da Medicina Física e Reabilitação com os vários Subsistemas de 

Saúde e com as Seguradoras: Instituto de Ação Social das Forças Armadas; Bombeiros de Tarouca; RNA Medical; ADR 

Tarouquense; SAD GNR. 

 Colaboração com a Equipa Multidisciplinar na execução e promoção de diversas atividades sociais, culturais e 

promocionais promovidas pelas demais Respostas Sociais, como por exemplo:  

o Seminário “Demência: Conhecer para Agir”; 

o Concerto Solidário “Todos a Ajudar”;  

o Participação da Misericórdia no Somos Portugal da TVI.  

 

Proteção de Dados 
O Regulamento Geral de Proteção de Dados lançou um conjunto de novos desafios à Misericórdia de Tarouca, por forma 

a garantir o controlo sobre a privacidade dos dados pessoais tratados, e ir ao encontro dos normativos legais existentes.  

Assim, entre o reforço e complemento de várias ações já iniciadas anteriormente, destaca-se a realização de uma auditoria 

interna por consultora externa, onde se constatou a não existência de não conformidades, apenas sugeriu algumas oportunidades 

de melhoria, que serão analisadas e posteriormente implementadas.  

Durante o ano de 2019, não foi registado qualquer processo de violação de dados pessoais, nem nenhum titular de dados 

exerceu os seus direitos no âmbito do RGPD. 

Curiosidades: 

Artigos publicados em jornais – 14 

Site Institucional – 5764 visitas 

Facebook – 4091 seguidores e 81 publicações 

Instagram – 196 seguidores e 12 publicações 

Agenda Municipal – 5 eventos 
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Conclusão 

 
A Mesa Administrativa tem consciência de que 2019 foi um ano muito trabalhoso e que a obtenção dos resultados 

alcançados ficou a dever-se não só ao grande empenhamento da Instituição mas também de todos os que a constituem e que 

dela fazem parte. 

Apontou como principais medidas de ação a continuidade na dinamização das respostas sociais; a reflexão em novas 

respostas, deforma a fazer face às problemáticas atuais; a pretensão em assegurar a sustentabilidade financeira da Misericórdia; 

a aposta na qualidade dos serviços de apoio social que presta, investindo para tal na continuidade do cumprimento dos modelos 

de referenciais para a certificação da qualidade, na contínua promoção da formação de profissionais, entre outras. 

Por último, a Santa Casa continuou a privilegiar as formas de articulação e cooperação com o Estado, bem como com 

as demais Entidades e Instituições, tanto no setor público como no privado e no social, em co-responsabilidade estabelecidas 

mediante Protocolos, Acordos de Cooperação e parcerias. 

Assim, o Sr. Provedor, Mesários, Irmãos e restantes Órgãos Sociais da Misericórdia que de uma forma abnegada 

desempenham funções da mais elevada responsabilidade em prol comum, endereçam os agradecimentos a todos os quantos 

desenvolvem a sua atividade profissional e a todos os Trabalhadores que prestam um valioso contributo à comunidade, relevando 

necessariamente os Irmãos, o Instituto da Solidariedade Social, I.P. –Viseu, a Câmara Municipal de Tarouca, cujo apoio 

incondicional, logístico e financeiro se torna imprescindível para a estabilidade desta Instituição, bem como de outros parceiros 

públicos ou privados, que estão de mãos dadas com esta Instituição. 

 

 


