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Introdução 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca elaborou o Plano de Atividades e Orçamento para 2019 sistematizando 

as diversas propostas de ação definidas para concretizar os objetivos estratégicos e para responder às 

necessidades da Instituição no seu todo, bem como das diferentes partes interessadas (utentes, colaboradores e 

irmãos). 

As atividades apresentadas foram definidas, tendo em conta a Missão e a Visão desta Instituição e as orientações 

estratégicas em curso e, ainda, os resultados das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2018. 

Face à atual conjuntura e ao desenvolvimento das atividades planeadas para 2018, pretende-se para 2019 a 

otimização dos serviços prestados pela Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, a racionalização dos recursos 

existentes, nomeadamente dos recursos humanos, a dinamização de atividades de angariação de fundos e a 

criação de formas diversificadas das fontes de financiamento e mecenato, ações estas geradoras dos recursos 

indispensáveis ao funcionamento e à continuidade sustentável da Instituição. 

As linhas de ação para 2019 regem-se por critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência 

de uma Instituição sustentável, como já se referiu, com o objetivo primordial de melhorar o desempenho dos 

serviços prestados por esta Misericórdia, no cumprimento da sua Missão e atribuições. Prioriza-se, assim, a 

redução das despesas ao nível da estrutura e do funcionamento, a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

e também o reforço da imagem da instituição.  

A duração das atividades a concretizar em todas as Respostas Sociais/Setores, os objetivos e metas a atingir, as 

estratégias a executar, as metodologias selecionadas e os meios a utilizar serão expostos ao longo do documento. 

 

 

Enquadramento Institucional 

Seguindo a doutrina da Rainha Dona Leonor, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca viu o seu nascimento a 15 

de agosto de 1683.  

Sempre voltada para a satisfação das necessidades da Comunidade, foi com muitos esforços que a Misericórdia 

de Tarouca conseguiu, em Agosto de 1958, colocar em funcionamento o tão desejado Hospital, para dar resposta 

a situações de saúde emergentes, começando aqui as grandes obras da Misericórdia. 

Desde então, a Misericórdia de Tarouca não parou de crescer no sentido de acompanhar as necessidades da 

população do concelho de Tarouca, que gradualmente também vão aumentando e que obrigam a uma adaptação 
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dos serviços prestados para garantir uma boa resposta a todos os níveis, tendo sempre presentes os seus 

princípios orientadores que assentam nas Catorze Obras de Misericórdia. 

A abertura do Lar de Idosos, em Novembro de 1986, marcou o propulsar da atividade de Assistência ao Idoso 

iniciando-se assim o apoio no âmbito da Solidariedade Social.  

Hoje, além da assistência ao Idoso, esta Misericórdia assume-se como uma principal referência na área social do 

concelho pela diversidade de serviços disponíveis à sua Comunidade bem como pela sua dimensão 

organizacional que já contempla as áreas da educação, da saúde e da reabilitação tendo ainda alargado o leque 

de apoios sociais à sua Comunidade. 

 

Resumo Cronológico 

1986 - Inauguração do Lar de Idosos e abertura do Centro de Dia; 

1990 - Criação do Serviço de Apoio Domiciliário; Início das obras de construção do novo Lar de Idosos; Abertura 

da Creche Nova Esperança 

1993 - Abertura do Jardim de Infância; inauguração das novas instalações do Lar de Idosos;  

1996 – Abertura do Centro de Atividades de Tempos Livres 

2005 – Inauguração da Unidade de Cuidados Continuados de Saúde (edifício do Antigo Hospital); abertura da 

Clínica de Fisioterapia e Reabilitação; Abertura do Lar Residencial para Deficientes 

2006 - Experiência piloto do Serviço de Teleassistência para os Serviços de Apoio Domiciliário e Centro de Dia 

2007 – Início de atividade da Equipa Multidisciplinar do RSI “Um sorriso para a Vida” 

2011 - – Inauguração das novas instalações da Creche Nova Esperança “Casinha de Chocolate” 

2012 – Início de atividade da Cantina Social 

2016 – Abertura do Centro de Atividades Ocupacionais e RLIS/SAAS. 
 

Respostas e Áreas de Atuação 

Educação 
Creche “Nova Esperança – A Casinha de Chocolate” 
Jardim de Infância “Magia de Crescer” 
Centro de Atividades de Tempos Livres “Aqui sou feliz” 

Terceira Idade 

Estrutura Residencial Para Idosos “Lar Nossa Sra. Do Socorro” 
Serviço de Apoio Domiciliário 
Centro de Dia 
Serviço de Teleassistência 

Saúde 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Convalescença “Nossa Senhora 
da Conceição” 
Clinica de Fisioterapia e Reabilitação 

Deficiência 
Lar Residencial para Deficientes 
Centro de Atividades Ocupacionais 

Social 
Cantina Social 
Equipa de Rendimento Social de Inserção 
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Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
Banco de Ajudas Técnicas 

Agricultura Quinta do Candaínho 

Desporto, Lazer e 
Ambiente 

Parque Sénior “ActivAr” 

Património e 
Cultura 

Capela da Misericórdia 
Espólio A. de Almeida Fernandes (Centro de Estudos) 

Serviços 
Partilhados 

Sede 
Provedoria  
Serviços Administrativos e Recursos Humanos 
Serviço de Contabilidade, Finanças e Património 
Gabinete de Comunicação e Imagem 
Serviço Religioso e Culto  
Gabinete de Apoio Técnico e Qualidade  

Voluntariado 
Banco Local de Voluntariado de Tarouca 
Serviço de Voluntariado da Misericórdia de Tarouca 

 

De acordo com os Estatutos desta Irmandade, todos os Órgãos Sociais desempenham as suas funções em 

regime de voluntariado sendo notório o seu empenho, a sua dedicação, a sua determinação e tendo sabido dar o 

melhor contributo para que a Instituição continue a ser uma referência na Comunidade em que se insere e a 

prestar serviços de qualidade. 

Considerando a gestão organizacional pretendida por este Executivo, continua a manter-se a atribuição de 

pelouros aos vários elementos da Mesa Administrativa, que garantem um maior acompanhamento das Respostas 

Sociais/Serviços que integram a Instituição. 

 

Organização 
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Visão, Missão e Valores 

 

Visão 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca visa ser uma Instituição de referência pela prestação de cuidados 

humanizados e diferenciados.  

Esta Misericórdia centra o desenvolvimento das suas obras na humanização e proximidade dos seus serviços e no 

desenvolvimento de respostas sociais emergentes, procurando satisfazer as necessidades da pessoa no seu todo 

de forma idiossincrática e da comunidade em que se insere. 

 

Missão 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca é uma associação de fiéis, constituída na ordem jurídica canónica que 

exerce a sua atividade, no âmbito da educação, da saúde e do apoio assistencial, no concelho de Tarouca e 

concelhos limítrofes, com o objetivo de praticar a solidariedade social, tendo sempre como pilar da sua atuação as 

Obras de Misericórdia e os seus princípios fundacionais. 

 

Valores 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, como Instituição de Irmandade, norteia toda a sua atividade seguindo 

os valores da: 

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

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

religião, raça entre outros. 

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

consolidando a credibilidade institucional. 

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

do público interno e externo. 

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

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

respeito, dignidade e especificidade. 

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

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

participação da família, como elemento determinante da relação humanizada e na definição e desenvolvimento do 

Plano Individual. 
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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. 

 

Política de Qualidade 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, 

que intervém em várias árias de âmbito social no concelho em que se insere e que, atentando à sua dimensão 

assistencial, desenvolve a sua atividade exercendo uma política de qualidade centrada em: 

 Promover a satisfação contínua, o bem-estar biopsicossocial e espiritual dos utentes através da 

prestação de cuidados individualizados; 

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

suas etapas; 

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

responsabilização;  

 Garantir uma prestação de serviços qualificada e sustentável ao encontro das necessidades e 

expectativas dos utentes, famílias e significativos, colaboradores, parceiros, bem como da comunidade 

em geral; 

 Promover o estabelecimento de parcerias com entidades locais, de caráter privado e social, de forma a 

prestar serviços sociais e comunitários; 

 Otimizar os recursos existentes quer no que concerne aos recursos humanos e físicos quer também aos 

financeiros, visando uma gestão de sustentabilidade;  

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

desenvolvidas;  

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

 Fomentar o envolvimento e comprometimento por parte dos colaboradores com a cultura da qualidade e 

boas práticas, como pilares da nossa política da qualidade, incrementando responsabilidades e 

competências, com vista à sua satisfação profissional; 

 Promover a valorização dos colaboradores através da formação contínua e especialização dos 

colaboradores, da qualificação, sensibilização e de estratégias de motivação; 

 Gerir o Sistema de Gestão da Qualidade de forma dinâmica, com eficiência e eficácia em sintonia com as 

necessidades e expectativas dos Utentes, suas famílias e significativos; 

 Aprimorar os fluxos de comunicação, quer seja a nível interno, quer seja com a comunidade, parceiros, 

famílias e significativos; 

 Reforçar a proteção e a inclusão social e familiar dos nossos Utentes; 
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 Promover a preservação ambiental através da implementação de boas práticas e ações de 

sensibilização. 

 

Órgãos Sociais 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Eduardo Costa Almeida 

1º Secretário: Luísa Maria de Sousa Teixeira Ramos 

2.º Secretário: Rui Manuel Ribeiro de Oliveira 

Substitutos: 

Balduíno do Carmo Fonseca 

Licínio Pereira da Costa 

Virgílio Dias dos Santos 

 

Mesa Administrativa 

Provedor: Rui Fernando Guedes Raimundo 

Vice-Provedor: Duarte João Reis Morais 

Secretário: Domingos Almeida Pereira Vingadas 

Tesoureiro: Adelaide Margarida Lopes Guedes de Melo 

Mesários: 

 Carla Paula da Silva Cardoso 

 Maria Albertina da Silva Ferreira Adrega Cardoso 

 Noémia Cláudia Dias Pereira 

Suplentes:  

 Ana Marta Gonçalves Pereira Pinto 

 António Lucas Cardoso Pereira 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Fernando Manuel Pinto 

Vogais: Carla Maria Cardoso da Fonseca Lobo 

José Augusto dos Santos Teixeira 

Suplentes:  

 António Sorrilha Ferreira 

 António Ribeiro de Almeida 

 José dos Santos Monteiro 
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3. Posicionamento Estratégico 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem há muito tempo em vista a implementação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade, de modo a dotar os recursos humanos de competências no que toca à gestão por 

processos, por objetivos, à gestão de controlo e monitorização dos serviços, implementação e uniformização de 

procedimentos organizacionais, conceção e consolidação de boas práticas para uma melhoria contínua, por forma 

a servir melhor aqueles a quem dedica o seu quotidiano. 

A implementação de uma norma da qualidade, a NP ISO 9001:2015, internacional e reconhecida, trará vantagens 

não só à Misericórdia como à sua comunidade, dado que será a primeira Instituição a ver os seus serviços 

certificados no Concelho, pese embora o âmbito da certificação se aplique apenas aos Serviços transversais e às 

Respostas Sociais de Creche e Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).  

Este trabalho interno é realizado numa lógica de acompanhamento/aconselhamento para o caminho de uma 

gestão sólida, de despertar conceitos e práticas inovadoras, pela estrutura hierárquica, pela definição clara do 

perfil de cada categoria profissional, do cumprimento da legislação em vigor nas diferentes vertentes. 

É neste sentido que, ao longo do ano de 2019, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende desenvolver as 

suas atividades seguindo como instrumentos de orientação os eixos estratégicos que de seguida se apresentam. 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Gestão da Qualidade 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca vê a certificação como um fim desejado que já se reflete na evolução da 

melhoria dos serviços, pois pretende ser uma Instituição de referência num território cada vez mais abrangente, 

demonstrando os fins para os quais aplica os seus recursos bem como os apoios da comunidade, que nas 

pequenas ou grandes doses de solidariedade, vão reconhecendo o trabalho árduo que é feito nesta Misericórdia. 

A certificação permite reconhecer a qualidade dos serviços, por organismos certificadores, independentes, que 

certificam o cumprimento da legislação em vigor bem como a qualidade do serviço. Este processo que já se 

encontra em curso prevê a obtenção da Certificação antes do final do ano corrente. 

 

2. Recursos Humanos 

Gerir pessoas passa por criar, manter e desenvolver a qualificação e motivação dos colaboradores a fim de 

alcançarem os objetivos organizacionais da Misericórdia já que estes constituem os instrumentos para 

promoverem a eficiência e eficácia dos serviços prestados. 
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A Misericórdia está em processo de implementação de uma política de gestão de pessoas, desde o recrutamento, 

seleção e admissão do colaborador (incluindo estagiários e voluntários), à gestão da formação bem como 

desenvolvimento do espírito de equipa. A adoção do Manual de Acolhimento do Colaborador e do Manual de 

Funções constitui uma ferramenta imprescindível no processo de Gestão de Recursos Humanos e que assim vêm 

reforçar a cultura organizacional que distingue a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca de qualquer outra 

Instituição, definindo os modos de atuação dos seus colaboradores, garantindo a coerência na intervenção e 

procurando elevar os seus níveis de motivação e empenho.  

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende ainda, continuar a promover estratégias de desenvolvimento e 

gestão de competências, nomeadamente, através da formação interna e externa a todos os colaboradores e a 

promoção da polivalência (apostando não só na formação específica em vários sectores mas também na 

diversificação de experiências), bem como a promover estratégias de sensibilização para o desenvolvimento do 

serviço de voluntariado procurando garantir desta forma uma gestão equilibrada e sustentável do seu potencial 

humano, já que este constituiu um peso considerável a nível económico. 

 
3. Recursos Materiais, Equipamentos e Infraestruturas  

Neste eixo, a Instituição continua a apostar no desenvolvimento da melhoria das suas infraestruturas, não para 

alargamento das respostas mas com o objetivo de melhorar as instalações existentes quer no que concerne à 

capacidade quer à sua própria funcionalidade. Esta aposta visa ainda, a melhoria das condições de segurança e 

conforto dos utentes e colaboradores, a modernidade das mesmas. Aqui, pretende-se também reunir todas as 

condições para o cumprimento dos normativos legais em vigor aplicáveis aos vários serviços/setores. É neste 

sentido que se pretende levar a efeito dois grandes projetos: a criação de um novo espaço para o pré-escolar e 

CATL, que passa pelo aproveitamento dos fundos do edifício da Creche e, a restauração da Casa da Avenida, 

onde se encontra o “Espólio do Doutor A. De Almeida Fernandes”. No entanto, ambos os projetos, só poderão 

tornar-se exequíveis caso sejam conseguidos apoios de financiamento. 

Ao nível dos materiais e equipamentos verifica-se a necessidade da aquisição de alguns equipamentos essenciais 

ao bom funcionamento dos serviços, destacando-se aqui a necessidade de remodelar o espaço afeto ao Serviço 

de Apoio Domiciliário, pequenas obras de beneficiação ao Serviço de Aprovisionamento e a aquisição de um 

gerador para apoiar o edifício Sede e, se possível da Creche, em situações de emergência. Também todo o 

edifício da Resposta Social ERPI deve ser devidamente cuidado atentando à eficiência energética bem como às 

condições de conservação/manutenção e funcionalidades do mesmo. 

 
4. Sustentabilidade e Inovação 

Ao nível da sustentabilidade e inovação a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende continuar a apostar 

em atividades inovadoras, nomeadamente através da sua diversificação e de novos métodos de trabalho, que 
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reforcem a coesão, os níveis de satisfação e a sustentabilidade financeira e ambiental, são uma combinação 

desejável nesta Instituição, que visam uma resposta adequada às necessidades atuais e futuras, bem como aos 

desafios que atualmente lhes são colocados. 

Desenvolver novos métodos de participação e envolvimento dos utentes, parceiros, voluntários, entidades 

financiadoras e comunidade em geral é uma das estratégias em que esta Misericórdia aposta para promover a 

melhoria contínua na prestação dos serviços, nos resultados desejáveis e na melhoria de qualidade de vida dos 

utentes. Para o efeito, serão consideradas atividades no âmbito da formação, pesquisa e do marketing institucional 

e ainda a procura de novas parcerias para responder às necessidades existentes, aumentar a capacidade de 

resposta da Instituição, promover a inovação e a melhoria contínua dos serviços prestados aos utentes. Como tal, 

as parcerias constituem uma estratégia fundamental da ação organizacional, pelo que estão definidas atividades 

que envolvem a manutenção das parcerias já existentes e criação de novas parcerias, gerar um maior 

envolvimento com os parceiros operacionais e aprofundar a relação com os parceiros estratégicos e de 

investimento, pelo que anualmente será realizada a avaliação da satisfação de todos osparceiros.  

 

5. Imagem e Comunicação  

Ao longo destes últimos anos, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem vindo a desenvolver diversos 

esforços no sentido de estreitar e aperfeiçoar os canais de comunicação internos e externos.  

A nível interno, consideramos imprescindível a prossecução de uma estratégia de comunicação como instrumento 

facilitador da promoção do trabalho em equipa, da responsabilização individual, do espírito de iniciativa e da 

confiança, por forma a otimizar os níveis de participação, de todos, na vida da Instituição pelo que se encontra em 

elaboração o Plano de Comunicação Organizacional que trará grandes benefícios a este nível. 

A nível externo é fundamental desenvolver uma comunicação assertiva que continue a promover a imagem da 

Instituição, refletindo de forma transparente os seus valores, compromissos e objetivos Institucionais. 

Pretende-se ainda continuar a privilegiar a atualização da página oficial, das redes sociais, a elaboração de artigos 

em jornais locais, do Boletim informativo, com o intuito de dinamizar todos os canais de comunicação da 

Instituição, com a comunidade, com o utente e significativos, com as entidades externas e inclusive, dentro da 

própria Instituição. 

Neste eixo, estão previstas algumas ações que visam promover a divulgação dos serviços prestados e bem assim, 

promover a Instituição no seu todo. 
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IRMANDADE 

Nos últimos anos, um dos nossos grandes objetivos passou por promover o papel do Irmão e desenvolver 

estratégias no sentido de os sensibilizar para a importância da sua participação ativa na vida da Irmandade.  

Assim, potenciar o número de Irmãos, continua a ser um dos objetivos da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 

nomeadamente através a admissão de Irmãos de faixas etárias mais jovens, pelo que serão desenvolvidas 

estratégias que visem a concretização do mesmo, além das já concretizadas ao nível da informação e benefícios 

concedidos e ações de reconhecimento como os postais de Boas Festas, Aniversário e outros convites..  

 

SERVIÇOS 

 

Setor da Educação 

Este plano que se apresenta diz respeito ao Setor da Educação, que é composto por Creche, Jardim de Infância e 

Centro de Atividades de Tempos Livres. 

A Creche tem neste momento seis salas em funcionamento (2 Berçários + 2 Salas de Atividades de 1 ano + 2 

Salas de Atividades de 2 anos) No Jardim de Infância estão em funcionamento três salas (crianças de 3 anos, 4 

anos e 5 anos respetivamente) e o CATL acolhe crianças desde o 1.º até ao 5.º ano. A distribuição do número de 

crianças por idades pode verificar-se no quadro que se segue. 

 

Creche Jardim de Infância CATL 

BERÇARIO – 11 crianças 3 ANOS – 16 crianças  

Do 1º ao 5º ano – 39 crianças 1 ANO – 16 crianças 4 ANOS – 13 crianças 

2 ANOS – 34 crianças 5 ANOS – 17 crianças 

Colaboradores - 12 Colaboradores - 10 Colaboradores - 6 

 

De salientar que ao longo dos anos as taxas de ocupação destas Respostas Sociais têm sido bastante positivas, 

mantendo-se por isso a espectativa de manter esses valores. 

Os recursos humanos envolvidos na execução das atividades planificadas serão: as educadoras de infância, as 

ajudantes de ação educativa e Auxiliares de Serviços Gerais, bem como outros colaboradores que possuem 

responsabilidades transversais no universo da Instituição e ainda, elementos da comunidade como voluntários e 

encarregados de educação. 
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No eixo inerente a Materiais, Equipamentos e Infraestruturas, salientamos aqui a necessidade e pretensão de 

adquirir novos materiais/equipamentos de âmbito pedagógico e equipamento informático, tendo em vista o 

enriquecimento das atividades a desenvolver nas três Respostas.  

Ainda de referir que, neste setor, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca pretende levar a efeito a sua 

ampliação e remodelação de forma a reunir as condições, para a instalação do Pré-escolar e do CATL no edifício 

da Creche, rentabilizando o espaço existente e que tem como objetivo capacitar estas Respostas Sociais com 

melhores condições infraestruturais ao nível da modernização, segurança, eficiência energética, rentabilização e 

sustentabilidade de recursos promovendo de igual modo, a melhoria das condições de vida e bem-estar dos seus 

utilizadores (utentes, colaboradores, parceiros, etc.) ao mesmo tempo que visa a melhoria das condições de 

trabalho dos colaboradores, a sua rentabilização e capacitação. No entanto, esta atividade, só será possível, caso 

se veja aprovada a candidatura, já em curso, ao Programa 2020 NUT III. 

Acreditamos que estas melhorias introduzidas com este projeto para o Pré-escolar e CATL, apesar de assumirem 

um peso muito significativo no orçamento, contribuirão futuramente para uma eficiente gestão de recursos e 

garantia da sustentabilidade. 

De referir que, tendo-se conseguido a aquisição da viatura “minibus”, ao longo do ano serão avaliadas todas as 

condições a que esta iniciativa se propôs como a rentabilidade de recursos, em articulação com todos os setores 

utilizadores e o setor financeiro. 

 

Setor do Idoso 
 

No setor do Idoso, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca continua a disponibilizar três respostas sociais da 

área sénior - Lar de Idosos N.ª Senhora do Socorro (ERPI); o Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário nos 

quais se pretende assegurar um acompanhamento que privilegia estratégias facilitadoras de um processo de 

envelhecimento ativo, através da estimulação cognitiva, física e social.  

De salientar que, neste setor, quer a Resposta de Centro de Dia quer a Resposta de Serviço de Apoio Domiciliário 

usufrui do serviço de Teleassistência com acompanhamento nas 24 horas. 

 
 
Estrutura Residencial para Idosos e Centro de Dia 

O edifício de Lar de Idosos que integra também o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário, conta nesta 

data com 85 utentes, sendo 60 utentes em regime de Lar e 23 Utentes em Centro de Dia. 

Este plano constitui uma ferramenta auxiliar à concretização do trabalho realizado com os Idosos que será 

complementado continuamente com os planos semanais cujos objetivos visam prevenir e retardar as dificuldades 
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características desta faixa etária, explorando e incentivando as suas potencialidades, de forma a promover o seu 

bem-estar social, físico e psicológico.  

Para alcançar os objetivos propostos nos respetivos PI´s, além das atividades insertas nos serviços prestados, 

serão promovidas continuamente outras atividades, tais como:  

a) Estimulação cognitiva  

b) Expressão plástica e artística  

c) Relaxamento e atividade física  

d) Estimulação social  

Ao nível das infraestruturas e equipamentos, neste setor pretende-se desenvolver algumas estratégias para 

alcançar a melhoria dos serviços prestados, nomeadamente através da aquisição novos materiais, bem como a 

substituição de mobiliário e equipamentos que já se encontram em mau estado e/ou obsoletos.  

Gradualmente prevê-se a realização de algumas melhorias ao nível das infraestruturas por forma a salvaguardar 

as condições de conservação das mesmas bem como garantir o bem-estar e segurança dos Utentes e 

colaboradores. A eficiência energética, é um dos pontos que será alvo de muita atenção durante o próximo ano, 

para a qual poderão surgir investimentos conforme as oportunidades que possam ser disponibilizadas. 

Neste setor, o serviço de animação tem como objetivo ajudar o Idoso a encarar o seu envelhecimento como 

processo natural, de forma positiva, através da realização de atividades que visam proporcionar uma vida mais 

harmoniosa, atrativa e dinâmica; incrementar a ocupação adequada do seu tempo livre; rentabilizar os serviços e 

valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso, aumentando a sua auto-estima e 

autoconfiança. Para concretizar estes objetivos, ao longo do ano serão realizadas várias atividades em articulação 

com toda a equipa multidisciplinar. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Nesta data, o Serviço de Apoio Domiciliário integra 41 utentes. Esta é uma resposta social que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando por motivo de 

doença, deficiência, velhice ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária e ou permanentemente, a 

satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.  

Esta resposta tem como objetivos:  

o Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e suas famílias;  

o Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de 

modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem - estar;  

o Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia;  

o Colaborar e ou assegurar o acesso dos seus utentes à prestação de cuidados primários de saúde;  

o Contribuir para evitar ou retardar a institucionalização;  
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o Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações intrafamiliares;  

o Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades e atividades da vida diária.  

Apesar das dificuldades sentidas para suportar os custos inerentes ao funcionamento desta Resposta Social, 

nomeadamente no que respeita à frota automóvel, são assegurados, de acordo com as necessidades, os serviços 

de Higiene habitacional; Higiene pessoal; Lavandaria e tratamento de roupa; Preparação de terapêutica; 

Acompanhamento a consultas, fornecimento de refeições e Teleassistência. Podem ainda solicitar serviços 

especializados, nomeadamente, acompanhamento psicológico; fisioterapia e cuidados de saúde/enfermagem. 

Este é um Serviço que tem vindo a crescer continuamente pelo aumento do número de utentes o que por si só já 

obriga a uma gestão rigorosa no que respeita ao aproveitamento de recursos. De salientar que se tem verificado 

algumas necessidades ao nível das condições das áreas de apoio, nomeadamente na zona de acondicionamento 

e distribuição das refeições e nos espaços de arrumação para os equipamentos e materiais de limpeza, pelo que 

durante o próximo ano poderão surgir alguns investimentos para suprir estas necessidades. 

Para este ano e para estas Respostas que integram o setor do Idoso, pretende-se:  

o Promover um acompanhamento próximo dos utentes, sendo que no SAD esse acompanhamento será 

promovido pela realização de visitas técnicas de monitorização, com periodicidade semanal;  

o Privilegiar, na intervenção individual desenvolvida com cada utente, a ferramenta - Plano Individual;  

o Prosseguir na otimização dos recursos disponíveis;  

o Conciliar a prestação de serviços de SAD de acordo com a proximidade geográfica;  

o Apostar na polivalência dos colaboradores que integram as equipas;  

o Aplicar os questionários de satisfação dos utentes 

 

 

Setor da Deficiência 

 

Lar Residencial  

A resposta social (RS) Lar Residencial funciona desde 2005, com um Acordo de Cooperação para 9 utentes, entre 

o Centro Distrital de Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca.  

A população alvo desta RS destina-se a pessoas com deficiência e/ou incapacidades a partir dos 16 anos e que, 

por razões de fragilidade social, económica e de saúde se encontram impedidos temporariamente ou 

permanentemente de residir no seu meio familiar. Funciona 24 horas por dia, durante todo o ano sem 

interrupções.  

Os objetivos desta Resposta Social são:  

 Promover de atividades para estimular o seu desenvolvimento, e o seu crescimento pessoal e aumentar a 

autoestima; 
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  Promover de acordo com a sua individualidade a integração na Comunidade; 

  Facilitar a formação e treino adequados destes utentes, bem como a sua integração na equipa e no 

contexto sociofamiliar prevenindo o aparecimento de situações de risco social; 

 Controlar e reduzir os sintomas através de medidas de reabilitação, desenvolver capacidades e melhorar 

a qualidade de vida. 

O grupo atual é constituído por 9 utentes de ambos os sexos, sendo 6 utentes do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino. O intervalo de idades varia entre os 34 anos e os 70 anos, sendo as deficiências/incapacidades 

heterogéneas.  

A adequação nomeadamente dos meios humanos tem vindo a ser tida em conta de forma mais afincada. Assim, já 

no ano 2018 foi contratada uma animadora sociocultural para esta RS. Esta colaboradora assegura os fins-de-

semana e garante o bom funcionamento desta resposta e assegura o bem-estar dos utentes e o respeito pela sua 

dignidade. Esta contratação veio colmatar a melhoria da qualidade dos serviços prestados tendo sempre em conta 

o respeito pelas necessidades individuais dos utentes.  

Esta resposta social encontra-se a funcionar 24 horas por dia, durante todo o ano sem interrupções, sendo que a 

partir de novembro de 2015 passou a ser frequentada apenas entre as 18h e as 9h, e aos fins-de-semana durante 

24 horas. De referir que se mantém a situação de todos os utentes de LR frequentarem a resposta de CAO. 

Assim, e visto que os utentes não se encontram no LR durante a semana, o plano de atividades desta RS é o 

plano de atividades de animação sociocultural, que visa: 

 Estimular a inter-relação, relacionamento e afetividade entre si. 

 Melhorar a capacidade física, cognitiva e emocional 

 Transmitir os seus sentimentos e emoções através do comportamento, da postura e do movimento;. 

 Proporcionar momentos de lazer. 

 

 

Centro de Atividades Ocupacionais 

O ano de 2019 prevê-se como sendo um ano de elevados constrangimentos sócio/económicos, fatores que 

colocam redobrados desafios à Misericórdia, quer ao nível de gestão dos recursos financeiros e materiais quer ao 

nível da prestação de serviços aos utentes. 

O próximo ano será marcado essencialmente por uma atividade estruturante, que deixará marcas na história 

recente da Instituição, será ela a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade pela norma NP EN ISO 

9001:2015. 
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A implementação de um sistema de qualidade, assente em modelos de excelência, instituindo uma abordagem 

integrada, passando o CAO a seguir referenciais de excelência de desempenho, num processo de certificação 

externo que terá como eixos fundamentais a autoavaliação e a aprendizagem organizacional. 

 

Caracterização da Resposta Social 

A Resposta Social (RS) - Centro de Atividades Ocupacionais, é uma resposta pertencente à Santa casa da 

Misericórdia de Tarouca, situada em Tarouca e iniciou as atividades a 23 de Novembro de 2015,em instalações 

cedidas pela Câmara Municipal através de um contrato de comodato. 

A RS está vocacionada para a educação, reabilitação e integração socioprofissional de jovens e adultos com 

várias deficiências e funciona diariamente das 8h30 às 18h00, estando incluído a este horário o serviço de 

transporte. Os utentes que possam vir a realizar atividades socialmente úteis em empresas/entidades no exterior, 

não estão sujeitos a esta calendarização. 

Funcionamento da Resposta Social 

O CAO apoia jovens/adultos com idade igual ou superior a 16 anos, que transitem da valência educacional ou que 

venham da comunidade., encaminhados quer por outras instituições quer por iniciativa da família e cujas 

capacidades não permitam, temporária ou permanentemente, o exercício de uma atividade produtiva. A entrada 

dos candidatos nesta resposta social implica o preenchimento de uma ficha de avaliação de pré-requisitos, 

entrevista efetuada pelos técnicos, estando a integração dependente dos critérios de admissão explícitos no 

regulamento interno da RS- CAO, bem como das vagas existentes. 

Recursos Humanos 

Os recursos humanos desta Resposta Social são compostos por uma equipa multidisciplinar como se mostra no 

quadro seguinte. De referir que, apenas a Coordenadora, as Ajudantes e as Trabalhadoras de Serviços Gerais se 

encontram com uma afetação de 100%. 

Colaboradores Nº Colaboradores Nº 

Diretor Técnico 1 Ajudantes da Ação Educativa 1 

Coordenador 1 Trabalhadoras serviços gerais 2 

Psicólogo 1 Ajudantes de Estabelecimento a apoio a crianças com deficiência 2 

Terapeuta Ocupacional 1   

Técnico Superior de Reabilitação e Educação 

Especial 

1   

Professor de Educação Física  1   

Professora de Educação Especial 1   
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Professor de Musica 1   

 

Caracterização dos utentes do CAO 

O grupo é constituído por 22 utentes, sendo 12 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 19 e os 70 anos. Dadas as diferentes características dos utentes, estes foram divididos 

em dois grupos de trabalho: Grupo de estimulação e Grupo de atividades estritamente ocupacionais, ao qual pelo 

menos dois desses utentes irão ingressar em atividades socialmente úteis. 

Grupo estimulação 

O grupo é constituído por 6 utentes com nível de funcionalidade reduzida. Destes utentes, 3 são do sexo feminino 

e 3 do sexo masculino, com idades entre os 25 e os 55 anos. Necessitam de apoio permanente de terceira pessoa 

para a realização das atividades desenvolvidas. Dois destes usam cadeira de rodas. 

Grupo de atividades estritamente Ocupacionais 

É constituído por 16 utentes, sendo 9 do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 

os 19 e os 70 anos. Embora estes utentes apresentem algumas capacidades, estes dificilmente permitem a 

integração num posto de trabalho, dado que necessitam sempre de orientação do colaborador. Existem neste 

momento apenas dois utentes que poderão ingressar em atividades socialmente úteis. Assim foram criadas 

atividades de modo a dar resposta a estes utentes; cada um será integrado de forma a melhor se adaptar às suas 

expectativas e necessidades desenvolvendo os seus potenciais. 

Estratégias 

Objetivos estratégicos (OE) 

1. Afirmar a melhoria da Qualidade dos serviços a prestar aos utentes 

2. Apostar na organização interna do trabalho 

3. Melhorar a comunicação nas atividades externas 

4. Apostar na manutenção e requalificação do espaço e equipamentos do CAO 

5. Promover a angariação de fundos para o CAO 

6. Promover a participação e envolvimento da família no CAO 

7. Integrar utentes em Atividades Socialmente Úteis (ASUS) 

Este Plano representa um esforço da Instituição no intuito de programar estrategicamente a intervenção a 

desenvolver durante o ano 2019, estando a Mesa Administrativa ciente de que a adequação às exigências do 

mundo atual impõe cada vez mais que estas organizações atuem com maior rigor, eficiência e atualização, de 
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forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados, exigindo o empenho, a participação e a coesão de todos os 

colaboradores e Mesa administrativa. 

Julgamos que este plano não será estanque e estará certamente sujeito a alterações em virtude de novos 

eventos/atividades programadas que possam eventualmente surgir ao longo do ano de 2019, como também 

poderão ainda surgir modificações de ordem orgânica e funcional. 

A escassez ao nível de recursos materiais e financeiros poderá ser também um entrave à plena concretização das 

atividades propostas, mas tentaremos caminhar no sentido de concretizar aquilo a que nos propusemos, 

conscientes das dificuldades e do momento difícil que atravessamos em termos de conjuntura económica e social 

e das limitações financeiras a que estaremos certamente sujeitos por parte das entidades financiadoras. 

 

Setor da Saúde 

 

 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Convalescença 

 

Inserida na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), a Unidade de Cuidados Continuados 

Integrados de Convalescença da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca veio constituir como um novo modelo 

organizacional criado pelos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde, tendo sido inaugurada 

em 2005, como unidade pivô. 

Nos Cuidados Continuados Integrados a pessoa em situação de dependência, independentemente da sua idade, 

recebe cuidados de saúde e apoio social, uma vez que o objetivo é ajudar a pessoa a recuperar ou manter a sua 

autonomia e maximizar a sua qualidade de vida. 

Esta Unidade destina-se a pessoas que estiveram internadas num hospital devido a uma situação de doença 

súbita ou ao agravamento duma doença ou deficiência crónica, que já não precisam de cuidados hospitalares, 

mas requeiram cuidados de saúde que, pela sua frequência, complexidade ou duração, não possam ser prestados 

no domicílio, sendo que o internamento normal nesta Unidade é de 30 dias. Durante o internamento a Unidade 

assegura cuidados médicos e enfermagem permanentes; exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e 

radiológicos; prescrição e administração de medicamentos; cuidados de fisioterapia; apoio psicológico e social; 

higiene, conforto e alimentação; convívio e lazer não acarretando qualquer comparticipação ao Utente.  

A UCCI possui capacidade para 15 camas protocoladas, possuindo ainda 3 camas em regime privado. Esta 

Unidade depende financeiramente do Ministério da Saúde e de outros subsistemas de saúde, conseguindo assim, 

através de uma gestão eficaz de recursos, garantir a sustentabilidade da mesma.  
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No entanto, pretende-se concretizar algumas alterações a nível do layout no piso superior, que passam por 

colocar a área de trabalho da equipa de enfermagem/equipa técnica numa outra zona, que atualmente funciona 

como área comum, libertando o gabinete de enfermagem atual para a colocação de mais 3 camas, alargando 

assim a capacidade desta Unidade. Mantém-se ainda, como estratégia de sustentabilidade, a articulação contínua 

com as entidades referenciadoras uma vez ter sido verificada a necessidade de melhorar os canais de 

referenciação a nível hospitalar e domiciliário que permitam garantir uma taxa de ocupação acima dos 90% para o 

próximo ano e assim aumentar a receita. De salientar que se tem verificado um decréscimo na taxa de ocupação 

nos designados meses e que por si só influenciam negativamente a sustentabilidade deste setor. 

No edifício que integra a UCCI, poderá verificar-se a necessidade de introduzir algumas melhorias ao nível das 

infraestruturas e equipamentos que certamente irão pesar a nível orçamental, tendo em conta, os resultados 

obtidos nos ensaios analíticos e das exigências que possam resultar de auditorias das Entidades Externas como a 

Administração Regional de Saúde e Entidade Reguladora da Saúde. 

No que respeita aos recursos humanos, não estão previstas alterações no mapa de pessoal caso se mantenham 

as condições existentes, no entanto podem surgir algumas alterações a nível organizacional/funcional.  

O Plano de Atividades Anuais desta Unidade integra o PAO da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca e deve ser 

um documento aberto com alguma capacidade de atualização. A construção do trabalho tem como principal meta 

especificar as atividades que se pretendem realizar no decorrer do ano, com a intenção de proporcionar maior 

qualidade de atendimento aos Utentes desta Unidade, destacando-se os seguintes objetivos: 

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

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

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

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

objetivos de funcionalidade e autonomia 

 Gerir e reduzir os gastos de material de consumo 

 Garantir e promover a manutenção dos equipamentos existentes 

 Promover e desenvolver atividades de formação interna  

 Promover ambiente relacional saudável entre a equipa multidisciplinar 

 Realizar avaliação de desempenho  

 Garantir uma Gestão de altas eficaz 

 Promover o trabalho desenvolvido pelo Grupo Coordenador Local, mantendo os níveis de mérito que lhe 

tem sido concebido pela Equipa PPCIRA a nível regional e nacional. 

Também na UCC, as atividades de animação sociocultural estão incertas no PIC dos Utentes, tendo como 

objetivos: 
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 Promover a interação social e cultural 

 Desenvolver a criatividade 

 Desenvolver as capacidades cognitivas e a motricidade fina 

 Promover valores sociais através do interesse pelos costumes tradicionais 

 

 

Unidade de Saúde – Medicina Física e Reabilitação 

 

A Unidade de Saúde – Medicina Física e Reabilitação pretende assumir uma importância vital na comunidade de 

forma a proporcionar técnicas/tratamentos individualizados para aumento da funcionalidade e melhoria qualidade 

de vida aos utentes que a procuram. Com o mesmo intuito tem-se, ao longo dos últimos anos, desenvolvido 

estratégias para alargar estes serviços de saúde e bem-estar, tendo já disponíveis à comunidade as áreas de 

diagnóstico (Laboratório de Análises Clinicas) e especialidades clinicas (consultas de várias especialidades), além 

do serviço de fisioterapia, que assim contribuem para a sustentabilidade desta Unidade. 

A negociação com novos parceiros que garantam a promoção dos serviços quer ao nível da sua diversidade com 

a introdução de novas especialidades quer através de celebração de novos acordos e protocolos que permitam 

que os nossos serviços se tornem mais acessíveis e mais abrangentes à nossa Comunidade, continua a ser uma 

aposta estratégica a seguir no próximo ano de 2019. 

 

 

Setor Social 

 

Cantina Social 

 

Esta resposta resulta de um protocolo celebrado entre o ISS e a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, que 

atualmente contempla 15 refeições diárias protocoladas, no entanto, considerando as necessidades da 

comunidade o número de refeições distribuídas continua a ultrapassar o protocolado, ficando cerca de 10 

refeições a ser suportadas unicamente pela Instituição. De referir que a grande maioria destas refeições são 

distribuídas pelas famílias beneficiadoras através do Serviço de Apoio Domiciliário. 

Para esta resposta não foram definidos objetivos para 2019 uma vez que as orientações dos últimos dois anos, do 

ISS, vão no sentido de informar sobre o término deste protocolo, não havendo até esta data nenhuma decisão. 

 

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI) 

O Rendimento Social de Inserção constitui um mecanismo de combate à pobreza, tendo como principal objetivo 

assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas 



 

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
DOC03.PG01 

Revisão  

Data:03/11/2016 

Plano de Atividades e Orçamento 2019 Página 21 de 42 

 

____________________________________________________________________________________ 

necessidades mínimas e para o favorecimento de uma progressiva inserção social, laboral e comunitária, 

respeitando os princípios de igualdade, solidariedade e justiça social” (Lei nº 14/2006 de 23 de Fevereiro). 

A Equipa Multidisciplinar é constituída por seis elementos: 1 Assistente Social, 1 Psicóloga, 1 Educadora Social e 

3 Ajudantes de Ação Direta, de forma a permitir uma intervenção de proximidade junto dos intervenientes em 

contexto de atendimento, visitas domiciliárias e outras atividades. 

Esta Equipa tem como objetivos gerais: 

o Cumprir as diretivas da medida de proteção social, adequando a forma de intervenção com as mais 

recentes alterações legisladas.  

o Desenvolver ações incrementadoras de potencialização de competências promotoras da integração 

social plena de indivíduos e famílias beneficiários da medida.  

o Fomentar a integração no mercado de trabalho de indivíduos em idade ativa, através do 

acompanhamento psicossocial efetuado pela equipa.  

o Facilitar o acesso por parte das famílias acompanhadas pelo Protocolo aos recursos existentes na 

comunidade.  

o Fortalecer o trabalho em rede, estabelecendo novas parcerias entre os diversos sectores/serviços que 

constituem o NLI.  

Ao longo de 2019, pretende-se continuar a promover 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 serão delineados tendo em atenção as propostas dos 

beneficiários. 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS/RLIS) 

 

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social foi um serviço criado de âmbito social e que consiste num 

atendimento de primeira linha para responder eficazmente às situações de crise e/ou emergência social, bem 

como desenvolver um acompanhamento social destinado a assegurar o apoio técnico, garantindo a prevenção e 

resolução de problemas sociais.  

Este serviço tem como objetivos/atividades, nomeadamente: 

1. informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços e prestações sociais adequadas a cada 

situação; 

2. apoiar em situações de vulnerabilidade social; 

3. prevenir situações de pobreza e de exclusão social; 
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4. contribuir para a aquisição e/ou fortalecimento das competências das pessoas e famílias, promovendo a 

sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; 

5. assegurar o acompanhamento social no percurso da inserção social; 

6. mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional. 

A este serviço podem dirigir-se todas as pessoas, a título individual, toda a comunidade (cuidadores (in)formais), 

assim como toda a comunidade institucional, de modo a prevenir e resolver problemas sociais, onde podem contar 

com o apoio uma equipa multidisciplinar, composta por uma coordenadora e duas técnicas de atendimento e 

acompanhamento social. 

De acordo com as novas orientações, a vigência deste projeto irá prolongar-se por mais um ano, ou seja durante 

2019, pelo que se irão manter os objetivos traçados no decorrer do último triénio, procurando assim alcançar as 

metas até então definidas e, que poderão sofrer alterações caso seja do entendimento das Entidades da tutela. 

 

 

Serviços de Apoio 

 

Serviços Administrativos e Contabilidade 

 

Os Serviços Administrativos e de Contabilidades constituem grande importância para a vida da 

Instituição, sendo o elo de ligação entre as várias Respostas Sociais e que desenvolve as suas ações sob a 

orientação do Sr. Provedor e da Mesa Administrativa, encaminhando diariamente os diversos assuntos e 

articulando todas as necessidades com os vários setores/serviços. 

Os Serviços Administrativos desenvolvem as suas atividades nos domínios dos assuntos da Irmandade, dos 

Utentes, dos Recursos Humanos, da Administração Financeira e Patrimonial da Instituição e do expediente geral e 

arquivo. Assim, compete aos Serviços Administrativos: 

 Dar cumprimento aos assuntos que são tratados em Reunião da Mesa Administrativa de acordo 

com as respetivas deliberações; 

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

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

 Efetuar Recebimentos de Utentes das diferentes Respostas Sociais e Irmãos; 

 Efetuar Pagamentos a Fornecedores e Outros; 

 Apoiar a Mesa Administrativa na Gestão dos Recursos Humanos; 

 Apoiar a Gestão Financeira da Instituição; 

 Apoiar na Contabilidade Geral da Instituição. 

 Apoiar as várias Respostas Sociais da Instituição; 

 Coordenar o arquivo da Instituição; 
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 Assegurar o expediente geral da Santa Casa da Misericórdia. 

Considerando o serviço de contabilidade fundamental para o bom desenvolvimento da Instituição, pretende-se que 

a atividade em 2019, constitua uma linha orientadora para garantir uma gestão sustentável em todos os sectores 

no que respeita ao controlo de custos em estreita articulação com a Mesa Administrativa e os Serviços 

Administrativos centrais. 

Pretende-se durante o ano de 2019 dar continuidade ao trabalho de equipa que se tem vindo a desenvolver com 

vista à melhoria contínua dos serviços prestados, nomeadamente através da participação ativa nas reuniões 

multidisciplinares.  

 

Gabinete de Apoio Técnico 

 

O Gabinete de Apoio Técnico encontra-se a viver um desafio que veio constituir um instrumento orientador das 

suas ações – a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade pela Norma ISO 9001:2015. Este desafio veio 

assim, acentuar as estratégias desenvolvidas para promover a melhoria da qualidade que, além das respostas e 

serviços a certificar tem vindo a estender as ações de melhoria a todo o universo da Instituição. 

O acompanhamento a todas as Respostas Sociais, continua a ser fundamental para garantir a monitorização dos 

serviços/atividades bem como a identificação das principais necessidades e assim, estabelecer prioridades da 

atuação, salientando-se o fato deste Serviço possuir uma área de atuação muito abrangente. O desenvolvimento 

de todo o serviço é realizado de modo a seguir princípios que obedeçam aos normativos legais e atenda as 

exigências e necessidades da Instituição no seu todo, sob uma atitude dinâmica, ativa e cooperante que 

conduzam à concretização dos objetivos, tendo em vista a melhoria da qualidade e a rentabilização de recursos, 

considerando ainda a multidisciplinariedade do mesmo. 

No setor de Aprovisionamento e Alimentar, ao longo do ano 2019 será desenvolvido todo um processo de 

avaliação das melhorias conseguidas ou dos pontos fracos identificados, para posterior análise e correção, 

seguindo todos as orientações dos normativos aplicáveis ao setor. De referir que no setor Aprovisionamento foram 

já desenvolvidas acentuadas melhorias quer ao nível de materiais quer ao nível de elaboração e adoção 

procedimentos, boas práticas e documentos de registo, salientando-se ainda a constituição e atualização dos 

processos inerentes aos Fornecedores. 

Ainda no setor de Aprovisionamento pretende-se implementar um novo sistema de gestão de stocks para controlo 

de entradas e saídas de matéria-prima, bem como de prazos de validade. Este sistema permitirá uma gestão mais 

eficiente e eficaz, contribuirá para uma maior rentabilização de recursos humanos ao mesmo tempo que trará um 

maior rigor no resultado dos custos a ele associados. A sua implementação passa pela aquisição de software 

adequado, a reorganização do setor e dos recursos humanos a ele afetos e o desenvolvimento de ações de 
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formação. De salientar que para levar a efeito esta implementação, será realizada uma candidatura ao Programa 

de Capacitação para o Investimento Social, no domínio da Gestão Financeira e Controlo do Risco, pelo que esta 

medida só será concretizada se a candidatura for aprovada e se reunirem condições financeiras para o efeito. 

Relativamente às atividades no âmbito da Segurança e Higiene no Trabalho, importa destacar que durante os 

últimos anos se conseguiu aprovar e implementar as Medidas de Autoproteção das várias respostas sociais da 

Instituição, à exceção do CATL uma vez não conseguir reunir as condições necessárias para o efeito, pelo que ao 

longo de 2019 será apenas feita a monitorização dos serviços sem que se verifique a necessidade de 

investimentos além dos previstos nesta matéria. No entanto, poderá verificar-se a necessidade de aquisição de 

Equipamentos de Proteção Individual e fardamento para os colaboradores, assim como proceder à adequação dos 

vestiários afetos ao setor do Idoso. 

No que respeita à Gestão da Manutenção inerente aos equipamentos e infra-estruturas, também se tem verificado 

melhorias significativas salientando-se a elaboração e adoção de procedimentos, suportes de registos e definição 

de planos de manutenção. Estes últimos, ao serem concretizados, acarretaram custos significativos mas 

imprescindíveis para o cumprimento dos normativos legais e a eliminação de não conformidades identificadas. 

Pese embora as melhorias que se já conseguiram e ainda as que se pretendem efetivar, pretende-se manter os 

níveis de custos dos consumos ajustados às possibilidades que nos foram delineadas pela Mesa Administrativa.  

 

Agricultura - Quinta do Candeínho 

A agricultura exercida na Quinta do Candeínho continuará a produzir produtos hortícolas, frutícolas e vinha para a 

Instituição. No entanto, a produção conseguida ainda não cobre as despesas inerentes a este setor. 

Assim, ao longo do ano de 2019, prevê-se alcançar uma maior rentabilização dos recursos, nomeadamente 

através da análise do tipo de produção a valorizar, da aplicação de vedação por forma a evitar os “roubos” 

continuados, entre outras estratégias que se considerem relevantes. 

 

Gabinete Comunicação e Imagem 

 

O Gabinete de Comunicação e Imagem da Misericórdia de Tarouca (GCI) tem como objetivo a divulgação, 

comunicação e potenciação das Respostas Sociais e dos serviços prestados pela Instituição, junto de diferentes 

públicos internos e externos.  

Para atingir os objetivos propostos neste plano, conta com a articulação com os Órgãos Sociais da Instituição e a 

colaboração dos diversos elementos Equipa Multidisciplinar da Misericórdia de Tarouca, bem como de parcerias 

externas existentes e a executar.  
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Plano de Ação 

Área de Intervenção: Gestão Organizacional 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

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

Garantir o sucesso 
das auditorias 
externas 

N.º de não 
conformidades 

≤ 8 
Relatório de 
Auditoria de 
Acompanhamento 

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

Equipa da 
Qualidade 

 
Auditores 

 
Organismo 

Certificador EIC 

N/A 
(valor a contemplar 
apenas em 2021) 

Aumentar o Grau de 
Satisfação das Partes 
Interessadas(stakehol
der’s) 

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

Resultado do 
Questionário de 
Avaliação do Grau de 
Satisfação  

80%  
Questionários de 
Avaliação do Grau 
de Satisfação  

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

Chefias 
intermédias 

 
Equipa da 
Qualidade 

 
Mesa 

Administrativa 

N/A 

Melhorar a 
comunicação com as 
partes interessadas 

Aumentar as 
parcerias 

N.º de novas parcerias > 3 
Protocolo de 
parceria 

Proceder ao levantamento de potenciais 
parceiros 
Enviar correspondência para formalização 
das parcerias 

Mesa 
Administrativa 

N/A 

Cumprir o Plano 
orçamental  

Garantir um 
cumprimento superior 
a 90% do Plano 
Orçamental  

Taxa de cumprimento 
Orçamental  

90%  
Informações 
contabilísticas  

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

Contabilista 
Provedor 

Tesoureiro 
N/A 
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Promover o Serviço 
de Voluntariado da 
Instituição 

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

N.º de novos 
Voluntários  
 
N.º de ações 

8 
 
 
>2 ações 

Ficha de Inscrição 
de Voluntário 
 
 
Folha de Registo de 
Atividade  

Ações de Divulgação 
Atualização do folheto e do Site da Instituição 
Convites para participação na vida da 
Instituição 
Divulgação dos benefícios atribuídos ao 
Voluntario. 
 

Responsáveis de 
Setores/Serviços 

 
MA 

BLVT 

A definir 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

Qualificação e 
Competência de 
todos os 
Colaboradores 

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

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

80% 
 
 
 
≥ 30 
colaboradores 

Registo de Ação de 
Formação  
 
 
 
Registo Individual 
de Participação em 
Ação de Formação 

Fomentar uma política de participação 
individual no levantamento das necessidades 
de formação,  
Cumprir as ações previstas no Plano Anual de 
Formação;  
Diligenciar a organização da formação 
interna; 
Avaliar a pertinência da formação externa 
disponível; 
Monitorizar, no mínimo, semestralmente o 
PAF;  
Proceder à avaliação final da ação de 
formação e á Avaliação da eficácia da 
formação.  

DT´s 
GQ 

RRH 

3500 euros 
(caso não haja 

formação 
financiada 

Elevar o grau de 
desempenho dos 
Colaboradores 

Implementar a 
avaliação de 
desempenho dos 
colaboradores 

% de colaboradores 
com classificação de 
Muito Bom 

20% 
Matriz de 
Competências 

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

Equipa da 
Qualidade 

 
MA 

 
RRH 

A definir 
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Garantir o bom 
desempenho da 
Equipa 
Multidisciplinar 

Promover a dinâmica 
da Equipa 
Multidisciplinar na 
conceção e 
implementação de 
projetos promotores 
do desenvolvimento 
da Instituição de 
acordo com as 
necessidades 
 
 
Promover a realização 
de reuniões entre 
superiores 
hierárquicos e 
subordinados 

Nº de reuniões 
realizadas 
 
Nº de colaboradores 
presentes 
 
Nº de ações 
conseguidas 

≥ 8 
reuniões/ano 
 
Pelo menos 8 
colaboradores 
em cada 
reunião 
 

Ata de reunião 
 

Promover a discussão de situações/caso 
Definir metodologias e estratégias de atuação 
Avaliação e monitorização dos planos 

DT´s 
 

Administração 
 

Equipa 
Multidisciplinar 

N/A 

 

Aumentar o espírito 
de equipa e coaching 
(comportamento) 
organizacional  

Organizar atividades 
de dinâmica 
organizacional  

Nº de Atividades de 
realizadas 
 

4 
Planeamento e 
Avaliação da 
Atividade  

Fazer o levantamento de sugestões para 
atividades grupais com vista a ser trabalhado 
a gestão emocional, relação interpessoal e 
espírito de grupo;  
Planear as atividades e tratar da logística 
para a sua realização (jantares convívio; 
participação em eventos culturais e 
passeios,etc) 
 

DT´s 
Coalaboradores 

MA 
Parceiros 

A definir 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

R
ec

u
rs

o
s 

M
at

er
ia

is
, 

E
q

u
ip

am
en

to
s 

e 
In

fr
ae

st
ru

tu
ra

s 

Garantir uma 
adequada gestão de 
viaturas, 
Equipamentos e 
EMM 

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

Taxa de cumprimento 
dos Planos 
 
 
n.º de 
intervenções/equipam
ento 

90% 
 
 
 

< 5 

Planos de 
Manutenção de 
Equipamentos 

Planos de 
Confirmação 
Metrologica 
Planos de 

Monitorização 
Registo de 

Monitorização - 
Avarias 

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

 
 

DT´s 
GQ/TSA 
RSGM 
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Garantir uma 
adequada gestão de 
Equipamentos de 
segurança contra 
Incêndio 

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

Taxa de cumprimento 
dos Planos 

90% 

Planos de 
Manutenção de 
Equipamentos 

 
Planos de 

Monitorização 

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

 
 
GQ/TSA 
RSGM 

 

Conservação e 
Manutenção do 
património – Casa da 
Avenida 

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

Taxa de cumprimento 
do caderno de 
encargos 
 

70% 
 

Caderno de 
Encargos 
 

Realização de trabalhos de conservação dos 
edifícios, destacando-se a Casa da Avenida, 
através da colaboração de parceiros e outras 
estratégias económico-financeiras. 
 
Candidaturas a apoios financeiros 
 
Mecenato 
 

 
 
MA 

A definir 

Adquirir EPI 

Facultar EPI´s aos 
trabalhadores de 
acordo com as 
necessidades 
 
 

Reduzir o número de 
não conformidades 

Nº de não 
conformidade
s 

Levantamento de 
Necessidades 

Estudo de mercado e acompanhamento do 
processo de seleção e aquisição 

Administração 
DT 
GQ 

500 euros 

 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

S
u

st
en

ta
b

ili
d

ad
e 

e 

In
o

va
çã

o
 Aumentar a taxa de 

procura dos serviços 
da Instituição;  
 

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

Taxa de ocupação  
(das várias respostas 
sociais) 
 
 
 
N.º de ações 
conseguidas 

90% 
 
 
 
 
 

> 2 ações 

Contratos de 
prestação de 
Serviços  
 
 
Relatório/Ata de 
reunião 
 

Reforçar as visitas domiciliárias bem como os 

contatos com outros potenciais utentes no 

terreno;  

Reforçar o leque de parcerias,  

Reforçar o marketing no SAD e Centro de Dia, 

incutindo as vantagens da frequência destas 

respostas sociais;  

DT´s - RS 
MA 
GQ 

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

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

> 55 
 utentes/mês 

 
 
 
 
 

> 150 
marcações 

diárias 
 
 

> 2 ações 

Registo 
Clínico/marcação 
de utentes 
 
Plano de 
marcações 
 
Relatório/Ata de 
reunião 

 

Alargar os horários de serviços da Clínica de 

Fisioterapia; 

Reforçar os serviços bem como as parcerias e 

protocolos para a Clínica de Fisioterapia; 

Atualizar as redes sociais (site e facebook), 

Articular com entidades e parceiros por forma 

a promover a indicação da localização dos 

serviços da Instituição em mapas/roteiros, 

bem como na rede viária reforçando o seu 

marketing externo.  

Atualizar os folhetos informativos/divulgação 

Consultas de 
Especialidade 
 

N.º consultas (globais) 
20 consultas 

por mês 
Plano de 
marcações 

Melhorar a gestão do 
serviço de 
Aprovisionamento 

Promover a 
atualização dos 
processos dos 
Fornecedores 
qualificados 

% de fornecedores 
com classificação 
Relevante 

> 55% 

Ficha Individual 
do Fornecedor 
 
Relatório de 
Avaliação de 
Fornecedores 

Solicitar a atualização de preços de todos os 
fornecedores de consumiveis 
Avaliar as proposta e selecionar os 
fornecedores 
Manter atualizados os processos dos 
fornecedores 
Articular mensalmente com o serviço de 
contabilidade para controlo dos custos e 
traçar ações de redução sempre que possível 
Sensibilizar os colaboradores acerca dos 
custos com vista à redução 

RS 
MA 
ES 

Contabilista 

N/A 

Implementar um novo 
sistema de gestão de 
stocks através da 
aquisição de software 
e hardware adequado 
para o efeito 

n.º de aquisições 
1 programa  

 
1 PC 

Caderno de 
Encargos 

Dependente 
da aprovação 
de candidatura 

a apoios de 
financiamento 

Promover estratégias 
com vista à redução 
de custos inerentes 
ao setor 

n.º de ações 
conseguidas 
 
% de redução de 
custos 

> 2 ações  
 

> 1.5% (custos 
vs ocupação) 

Mapas de 
consumos (TSR) 

N/A 
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Aumentar as Fontes 
de Financiamento 

Aumentar a 
Irmandade da 
Misericórdia 

n.º de novos Irmãos 
 
Média do Número de 
Irmãos presentes nas 
Assembleias 

>20 
 
 

> 30 irmãos 

Proposta de 
Irmão 
 
Registo de 
Presenças nas 
Assembleias 

Divulgar e disseminar as vantagens em ser 
Irmão (Cartão de Irmão) 
 
Garantir a atualização da informação 
Institucional aos Irmãos 
Manter o envio de mensagens de boas festas 
e feliz aniversário como gesto de 
reconhecimento. 

MA N/A 

Realizar atividades de 
angariação de fundos 

n.º de ações 
realizadas 
 

≥ 3 ações 

Registo/relatório 
do Evento 
 
Relatório/Atas de 
reunião 

Proceder ao levantamento de parceiros e das 
oportunidades 
Planificar as ações a realizar 
 
Elaborar o plano de “marketing”para as 
atividades 

Equipa 
Multidisciplinar/
Colaboradores/
Voluntários/Par

ceiros 
MA 

(definir 
conforme a 

necessidade 
de 

investimento) 

Otimizar os custos 
associados ao 
medicamento 

Garantir o acesso ao 
Banco de 
Medicamentos aos 
Utentes do setor 
sénior e UCC 

Taxa de abrangência ≥ 80% Inscrição Articular com o INFARMED as necessidades  

 
 

Serviços 
Farmacêuticos 

Conforme 
previsão 

orçamental 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

Im
ag

em
 e

 C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

Garantir a elaboração 
Boletim Informativo 
Voz Solidário 

Promover a 
comunicação e a 
imagem da Instituição 
na Comunidade. 

n.º de edições 
2 edições por 

ano 

Faturas de 
Pagamento 
 

Divulgar as atividades junto dos familiares, 
utentes, irmãos, voluntários, parceiros e 
comunidade em geral.  
Garantir a edição e o envio do Boletim 
semestralmente 

Administração 
DT´s 
Responsável 
GCI 
Equipa 
Multidisciplinar 

4000 euros 
(valor apoiado 
por empresas) 
 

Realização de 
Seminários, 
Encontros e 
Colóquios 

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

Garantir a realização 
de pelo menos 2 
eventos por ano 

2 eventos 
Planeamento e 
Avaliação das 
Atividades 

Divulgar a Instituição e as atividades junto dos 
familiares, utentes, irmãos, voluntários, 
parceiros e comunidade em geral. 
Promover a discussão de temas específicos 
incertos à atividade desenvolvida pelos vários 
profissionais com âmbito informativo/formativo 
Contatos com parceiros para obter apoios 
Angariação de fundos 

Administração 
DT´s 
Responsável 
GCI 
Equipa 
Multidisciplinar 

 
 
 
A definir 
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Área de Intervenção: Setor Sénior 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

Cumprimento dos PI’s 
do Setor Sénior 
 

Garantir uma taxa de 
cumprimento dos PI’s 
acima dos 75%, em 
média, nas respostas 
sociais do setor 
Sénior  

Taxa de cumprimento 
dos PI’s– registo de 
cuidados 
 

75%  
 

Planos 
Individuais/Registo 
de Cuidados  
 

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

 

Equipa Técnica 
DT 

 

N/A 

 
Facilitar o Processo 
de Integração 
Institucional dos 
Utentes 

% de integrações 
positivas  

≥ 90 

Planos Individuais 
 
Manual de 
acolhimento 

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

Equipa 
Multidisciplinar 
 
DT 

N/A 

Diminuir a incidência 
de Ulceras de 
Pressão (ERPI) 

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

N.º de novas 
incidências 
 
 
N.º ações 
formativas/informativas 

 
≤ 6 
 
 
 
2 ações 

 
Registo de 
participação em 
formação 
 
Relatório de 
Reunião 

Formação sobre prevenção de úlceras de 
pressão. 
 
Alternância de decúbitos de acordo com 
rotinas de serviço e necessidade do utente 
Garantir a funcionalidade e adequação dos 
equipamentos 

Equipa 
Multidisciplinar 

N/A 

Prevenir a ocorrência 
de quedas durante o 
internamento 

Garantir a segurança 
e bem-estar do utente 

Taxa de ocorrência < 4% 

Processo Individual 
(PI) 
 
Registo de Quedas 

Cumprir as orientações do plano nacional 
para a segurança do utente 2015-2020 
 
Cumprir as demais orientações internas 

Equipa 
Multidisciplinar 

N/A 
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Cumprimento do 
Plano de Atividades 
Socioculturais 
(ERPI;LR; UCC) 

Obter uma taxa de 
cumprimento dos 
Planos de Atividades 
Socioculturais (por 
setor de intervenção) 
acima dos 80%. 

Taxa de cumprimento 
do Plano de atividades 

≥80%  

Relatório e 
Monitorização Dos 
Planos 
Registos de 
Participação 
 

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

 
 

DT´s/Responsáveis 
de Serviço 

 
Equipa Técnica 

 
Animadora 

Sociocultural 

4 500 euros 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

R
ec

u
rs

o
s 

M
at

er
ia

is
, E

q
u

ip
am

en
to

s 
e 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s 

Melhorar as 
infraestruturas do 
edifício do Lar de 
Idosos 

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

N.º de intervenções de 
melhoria concretizadas 

Suprir as 
necessidades 
em pelo 
menos 40% 

Levantamento de 
necessidades/ 
Caderno de 
Encargos 

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

DT 
MA 
GQ 

RSGM 

Definir 
(caso seja 
aprovada 

candidatura) 

Aquisição de um 
gerador a diesel  

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

N.º de aquisições 1 gerador  
Caderno de 
Encargos 

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

MA 
GQ 

RSGM 

8 000 euros 
(Aprox) 

Melhorar as 
infraestruturas 
destinadas ao SAD 

Dotar o SAD de 
espaços, mobiliário e 
equipamentos 
adequados para o 
desenvolvimento das 
suas atividades 

Nº de melhorias 
conseguidas  

> 4 

Levantamento de 
necessidades/ 
Caderno de 
Encargos 

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

 
MA 
DT 
GQ 
ES 

 
12 000 euros 

(área 
alimentar) 

 
500 euros 
(arrumos) 
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Melhorar as 
condições do 
vestiário 

Adequar o espaço de 
vestiário ao número 
de utilizadores 

Nº de melhorias 
conseguidas 
 
N.º de armários-
vestiários adquiridos  

>2 
 
 
2 

Levantamento de 
necessidades  
Relatórios de 
acompanhamento 
de SHT 
Caderno de 
Encargos 

Consulta de mercado  
Discussão do tema em reuniões 
Acompanhamento de ações de 
remodelação e reestruturação do serviço 

MA 
TSA/TSSHT 

GQ 
 300 euros 

 

Área de Intervenção: Setor da Saúde  

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

Cumprimento dos PIC 
na UCCI 
 

Garantir uma taxa de 
cumprimento dos PIC 
acima dos 80% 

Taxa de cumprimento 
dos PIC – registo 
individual de Cuidados  
 

80%  
 

Planos 
Individuais/Registo 
Individual de 
Cuidados  
 

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

Equipa Técnica 
DT 
DC 
RE 

N/A 

Garantir a qualidade 
dos cuidados de 
saúde 

Prevenir o 
aparecimento de 
Ulceras de Pressão 
durante o 
internamento 

Taxa de incidência de 
Úlceras de pressão na 
UCCI 

< 3% 
Processo Individual 
de Cuidados (PIC) 

Cumprir as orientações da DGS e demais 
orientações internas através da aplicação 
de boas práticas 

Prevenir infeções do 
trato respiratório 
adquiridas na UCCI 

Taxa de Incidência de 
infeção respiratória 

< 3% 
Processo Individual 
de Cuidados (PIC) 

Cumprir as orientações da DGS e demais 
orientações internas através da aplicação 
de boas práticas 
 
Cumprir as orientações do Grupo 
Coordenador Local (Controlo de Infeção) 

Prevenir infeções da 
ferida cirúrgica 
adquiridas na UCCI 

Taxa de Incidência de 
infeção da ferida 
cirúrgica 

< 5% 
Processo Individual 
de Cuidados (PIC) 

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

Taxa de Incidência de 
infeção urinária 

< 5% 
Processo Individual 
de Cuidados (PIC) 

Cumprir as orientações da DGS e demais 
orientações internas através da aplicação 
de boas práticas 
 
Cumprir as orientações do Grupo 
Coordenador Local (Controlo de Infeção) 

Prevenir a ocorrência 
de quedas durante o 
internamento 

Taxa de ocorrência < 4% 
Processo Individual 
de Cuidados (PIC) 

Cumprir as orientações do plano nacional 
para a segurança do utente 2015-2020 
 
Cumprir as demais orientações internas 

Promover a 
divulgação do Serviço 
de Fisioterapia e 
Reabilitação 

Promover a 
elaboração panfletos, 
posters de divulgação,  

 
Manter/atualizar o 
cartão informativo 
disponibilizado ao 

Utente 
(com contato 

telefónico, data e 
horário da sessão) 

 
Ações de 

Formação/informação 
aos familiares e 

comunidade 
 

N.º de panfletos e 
poster realizados 
(vários 
serviços/técnicas/infor
mações) 
 
 
N.º de cartões 
atribuídos 
 
 
 
N.º de ações 
realizadas 

> 5  
 
 
 
 
 
> 50 cartões 
utentes) 
 
 
 
 
> 2 ações 
 

Requisição/Fatura 
 
 
Registo Clinico do 
Utente (marcação) 
 
 
Plano de Sessão da 
Formação 

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

Equipa Técnica 
 

MA 
A definir 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

R
ec

u
rs

o
s 

M
at

er
ia

is
, 

E
q

u
ip

am
en

to
s 

e 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s 

Dotar a UCCI de um 
espaço adequado às 
atividades de 
Ginásio/fisioterapia 

Dotar a UCCI de 
infraestruturas para 
ginásio que garantam 
o bom funcionamento 
e o cumprimento das 
atividade de acordo 
com o PI de cada 
Utente 

Taxa de cumprimento 
do caderno de 
encargos 

95% 
Caderno de 
Encargos 

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

 
MA 
DT 
DC 

A definir 
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Criar uma nova área 
de trabalho para a 
equipa de 
enfermagem/equipa 
técnica 

Dotar a UCCI de 
condições garantam 
um melhor 
funcionamento e 
maior rentabilidade 
dos serviços 

n.º melhorias 
conseguidas 
 
% de aumento de 
custos conseguidos 

Elevar os 
custos em 
10% 

Plano de ação 
 
Mapa de Receitas 

Candidatura a apoios; 
Realização de obras e acompanhamento 
das mesmas; 
Reuniões 
 

 
MA 
DT 
DC 

A definir 

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

Dotar a Unidade de 
Saúde – Medicina 
Física e Reabilitação 
de um carro de 
emergência (DAE) 
para atuação em 
situação de 
emergência 

N.º de carros 
comprados 

1 carro de 
emergência 
(DAE) 

Fatura da Aquisição 

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

MA 
RS 

5000 euros 

 

Área de Intervenção: Setor da Educação 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

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

Garantir o sucesso 
das auditorias 
externas 

N.º de não 
conformidades 

≤ 8 
Relatório de 
Auditoria de 
Acompanhamento 

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

DT 
RS 
GQ 
MA 

---- 

Cumprimento dos PI 
das crianças 

Garantir uma taxa de 
cumprimento dos PI 
acima dos 80% 

Taxa de cumprimento 
dos PI  
 

80%  
 

Planos 
Individuais/Registo 
Individual de 
Cuidados  
 

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

DT 
 Equipa Técnica 

 
N/A 
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Garantir que todas as 
crianças são 
sinalizadas e 
encaminhadas 

% de crianças 
sinalizadas com 
acompanhamento 

100% 

Planos 
Individuais/Registo 
Individual de 
Cuidados  
 

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

Promover atividades 
extracurriculares 

N.º de atividades 
disponíveis 

>5 atividades 

Planos Individuais 
 
Planos de 
atividades 
 
Registo de 
atividades  
 

Garantir a concretização das atividades de 
acordo com o planeado. 
Realização de reuniões com a equipa para 
planear as ações 

Cumprimento do 
Plano de Atividades 
culturais 

Obter uma taxa de 
cumprimento dos 
Planos de Atividades 
culturais  

Taxa de cumprimento 
do Plano de atividades 

≥80%  

Relatório e 
Monitorização Dos 
Planos 
Registos de 
Participação 
 

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

 
DT 

Educadoras 
 

Equipa 
Multidisciplinar 

 
MA 

2000 euros 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

R
ec

u
rs

o
s 

M
at

er
ia

is
, 

E
q

u
ip

am
en

to
s 

e 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s 

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

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

Taxa de cumprimento 
do caderno de 
encargos 

99% 
Caderno de 
Encargos 

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

Administração 
DT 
GQ 

516 303,00 
euros 
 
(242 74, € 
serão 
financiados – 
Programa 
2020 NUT III) 
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Aquisição materiais e 
equipamentos 
pedagógicos 

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

n.º de aquisições 

6 brinquedos 
pedagógicos 

 
6 cadeiras de 
alimentação 

 
6 cadeiras de 

apoio 
(baloiço) 

 
1 Computador 

Levantamento de 
necessidades 
 
Caderno de 
Encargos 
 
Faturas de 
aquisição 

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

MA 
RS 

1000 euros 

 

Área de Intervenção: Setor da Deficiência 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

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

Garantir o sucesso 
das auditorias 
externas 

N.º de não 
conformidades 

≤ 8 
Relatório de 
Auditoria de 
Acompanhamento 

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

DT 
GQ 
MA 

---- 

Afirmar a melhoria da 
Qualidade dos 
serviços prestados 
aos utentes 

Assegurar o 

cumprimento do 

cronograma de 

atividades 

Taxa de cumprimento 

das atividades 

planeadas  

≥70% 

 
 
 
Planos 
Individuais/Registo 
Individual de 
Cuidados  
 

Elaborar e aprovar o cronograma de 

atividade; 

Realizar, registar e avaliar as atividades; 

Sempre que necessário, determinar ações 

para assegurar a realização das 

atividades; 

Elaborar o Relatório Anual de atividades. 

DT 
Coordenadora 

 Equipa Técnica 
 

N/A 
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Assegurar o 

cumprimento dos 

Planos Individuais 

Taxa de cumprimento 

das atividades 

planeadas  

≥ 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registo de 
Participação 
 

Elaborar os PI’s com base nas 

expectativas e necessidades dos utentes; 

Definir ações e objetivos concretizáveis; 

Realizar e registar as ações definidas; 

Avaliar e rever os PI’s. 

Assegurar o 
cumprimento dos 
Planos de Cuidados 
Individuais 

Taxa de cumprimento 
através do Registo de 
Cuidados Individuais  

≥65% 

Elaborar os PIC´s com base nas 
necessidades do utente; 
Realizar e registar as ações definidas no 
RIC. 
 Avaliar o PIC sempre que necessário. 

Inserir utentes em 
Atividades 
Socialmente Uteis 

Integrar pelo menos 
um utente em 
atividades socialmente 
úteis 

>1 

Avaliar as oportunidades 
Articular com a MA e Entidades Parceiras 
Controlar as participações  
Acompanhar o percurso na ASU 

Assegurar a 

satisfação dos 

familiares/representan

tes dos utentes/ 

utentes e 

colaboradores 

Índice médio de 

satisfação  

≥70% 

Efetuar um levantamento de insatisfação, 

junto dos utentes/familiares/utentes e 

colaboradores 

 Distribuir, recolher os questionários; 

Analisar e divulgar os resultados; 

Definir ações para colmatar os aspetos 

considerados menos positivos. 

Cumprimento do 
Plano de Atividades 
culturais 

Obter uma taxa de 
cumprimento dos 
Planos de Atividades 
culturais  

Taxa de cumprimento 
do Plano de atividades 

≥80%  

Relatório e 
Monitorização Dos 
Planos 
Registos de 
Participação 
 

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

 
DT 

Coordenadora 
 

Equipa 
Multidisciplinar 

 
MA 

2000 euros 

Apostar na 

organização interna 

do trabalho 

Promover a realização 

de reuniões com a 

Equipa Técnica e 

Auxiliar 

Nº de reuniões 

mensais  
≥ 1 Atas de reunião 

- Identificar os assuntos a abordar; 

- Convocar os intervenientes; 

- Realizar e registar as reuniões. 

 

DT 

 
N/A 
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Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

R
ec

u
rs

o
s 

M
at

er
ia

is
, E

q
u

ip
am

en
to

s 
e 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s 

Aquisição de 
materiais e 
equipamentos de 
apoio e 
pedagógicos 

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

n.º de aquisições >5 

Levantamento de 
necessidades 
 
Caderno de 
Encargos 
 
Faturas de 
aquisição 

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

MA 
DT 

A definir 
(conforme as 

necessidades e as 
verbas resultantes das 

angariações) 

Dinamização da 
Sala Snoezelen  

Aquisição de 
materiais e 
equipamentos 
 
Ações de 
dinamização 

n.º de aquisições 
 
 
 
n.º de ações 

>2 
 
 
 

>3 

Planificação da 
ação 
 
Relatório de 
atividade e/ou 
relatório de reunião 

Articulação com a MA 
Articular com as Entidades Parceiras 
Planear, realizar e registar os eventos; 
Divulgar os resultados dos mesmos 

MA 
DT 

Coordenadora 

A definir 
(conforme as 
necessidades 

 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

S
u

st
en

ta
b

ili
d

ad
e 

e 
In

o
va

çã
o

 

Promover angariação 
de fundos para o 
CAO 

Assegurar a venda de 
calendários de 2019 

Nº de calendários 

vendidos   
≥ 175 unidades 

Planificação da 
ação 
 
Relatório de 
atividade e/ou 
relatório de 
reunião 

- Distribuir os calendários pelos 
colaboradores; Órgãos Sociais; parceiros; 
voluntários; utentes e definir prazos para a 
sua venda; 
- Vender e registar as mesmas. 

 
 
 
 
 
 

DT 
Coordenadora 

N/A 

Venda de artigos 
elaborados pelos 
utentes 

Receita  ≥ 100€ 
- Divulgar os produtos; 
- Sensibilizar os stackholders; 
- Realizar e registar vendas. 

Promover campanhas 
de angariação de 
fundos para 
material/equipamento  

Nº de 
eventos/atividades 
para angariação de 
fundos  

≥ 2 por ano 
- Planear, realizar e registar os eventos; 
- Divulgar os resultados dos mesmos. 

Venda de pirilampos 
Nº de pirilampos 
vendidos ≥ 200 

 - Vendas de rua. 
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Área de Intervenção: Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS – RLIS) 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

Garantir a qualidade 
do Serviço de 
Atendimento e 
Acompanhamento 
Social 

Encaminhamento dos 
Utentes 

N.º de Atendimentos 

100  
(sujeito a alteração 

conforme orientações 
das Entidades 
competentes) 

Monitorização 
Mensal 

Trabalho técnico 
Visitas e acompanhamentos aos utentes 
Ações de divulgação 

Equipa Técnica 
Coordenadora 

N/A N.º Acompanhamentos 

100 
(sujeito a alteração 

conforme orientações 
das Entidades 
competentes) 

Ações realizadas N.º ações conseguidas 50 visitas 

 

Área de Intervenção: Equipa de Rendimento Social de Inserção (RSI) 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

Garantir a qualidade 
dos Serviços  nas 
áreas de atuação da 
equipa RSI 

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

N.º de contratos de 
inserção em 
acompanhamento 
 
 
% beneficiários que se 
autonomizaram da 
medida 
 
 
N.º de ações 
realizadas 

250  
beneficiarios 
 
 
20%  
 
 
>3 ações 

Monitorização 
Mensal 

Trabalho técnico 
Visitas e acompanhamentos aos utentes 

Ações de divulgação 

Equipa Técnica 
Coordenadora 

N/A 
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Área de Intervenção: Banco Local de Voluntariado de Tarouca 

Eixos 
Objetivos 

Estratégicos 
Objetivos 

Operacionais 
Indicador Meta Fonte Estratégia/Ação Principal Responsável 

Recursos 
Financeiros 

G
es

tã
o

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e 

Promover o Banco 
Local de Voluntariado 
de Tarouca 

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

N.º de Voluntários 
ativos 
 
 
N.º de Instituições que 
acolhem voluntários 

10 
 
 
 
>2 ações 

Ficha de Inscrição 
de Voluntário 
 
 
Ficha de Inscrição 
de Organização 

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

Coordenadora do 
BLVT 

 
MA 

A definir 

 

 

Total estimado do 
Investimento 

316 899,00 
euros 
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Considerações Finais 

 

O Plano de Ação para 2019 que aqui se propõe, foi elaborado tendo em atenção os recursos disponíveis, as 

necessidades internas e externas bem como as oportunidades, com vista a atenuar e eliminar, se possível as 

ameaças que se fazem sentir.  

Temos plena consciência que os tempos que se avizinham são um enorme desafio para a Instituição, 

considerando a instabilidade da conjuntura socioeconómica bem como das exigências normativas que refletem 

sem que se verifique o aparecimento de apoios que nos permitam acompanhar economicamente o cumprimento 

dessas exigências ao mesmo tempo que procuramos prestar serviços de qualidade ao público vulnerável a que 

nos dedicamos. 

Assim, consideramos que este Plano se reflete num desafio, que implica mudança, abertura à comunidade bem 

como rigor na avaliação dos serviços prestados, estando em linha de conta com os compromissos e os objetivos 

insertos no Sistema de Gestão da Qualidade (em implementação) e ainda, com a Missão e Visão Institucional. 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem consciência das suas responsabilidades e 

do trabalho que tem sido desenvolvido num contexto económico e social bastante difícil. Pois, o aumento do 

salário mínimo nacional ameaça novamente, as receitas vão-se mantendo, no entanto as despesas são cada 

vez mais avultadas, pelo que, ao longo do seu exercício, a MA tem procurado dar resposta às necessidades que 

têm vindo a ser identificadas como mais prementes sem descurar o equilíbrio financeiro da Instituição e a 

qualidade dos serviços por esta prestados, como vimos a referir.  

Acreditamos que este Plano se constitui como um excelente guia para o desenvolvimento das atividades dos 

diversos serviços/setores que integram a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, rumo à prossecução dos 

objetivos aqui delineados, utilizando os recursos mais eficazes e eficientes com espírito de sacrifício, 

solidariedade mas, também, com sentido de Missão. 

Entendemos que, o perfeito cumprimento destes propósitos exige o envolvimento ativo de todos os irmãos, a 

colaboração estratégica dos demais órgãos sociais e o empenho continuado de todos os colaboradores e 

parceiros. 

 

 


