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1. COMUNICAÇÃO DO PROVEDOR 

Caríssimos Irmãos,  
No cumprimento dos imperativos legais e estatutários definidos no seu Compromisso, a Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia de Pernes (SCMP) vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral 
o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019. 
Importa realçar a importância deste ato, revelando a preocupação de informar dos objetivos que pretendemos 
alcançar no próximo ano.  
A SCMP, ao longo dos seus quase 432 anos de história, através da sua ação no desenvolvimento de diferentes 
respostas e valências, tem sabido em cada momento, escolher e criar políticas e estratégias de intervenção que 
permitam responder à multiplicidade de situações sociais, numa dimensão humana que promova o 
desenvolvimento, defesa e proteção dos que mais precisam. 
Queremos, por isso, em 2019, com equipas multidisciplinares e colaboradores empenhados, integrados numa 
forte rede de parcerias, a nível local e nacional, reafirmar a nossa responsabilidade em servir, num tempo que 
será marcado por um conjunto de ações centradas nas pessoas, que visam, essencialmente, continuar a apostar 
na excelência dos serviços que prestamos, na magnificência e criatividade das atividades que desenvolvemos, 
mas também na solidariedade e inclusão social,  criando as condições necessárias para que aqueles a quem 
servimos possam ver ainda mais melhorada a sua qualidade de vida aos mais diversos níveis, destacando-se: 

 Finalizar a 1ª fase da Requalificação e Ampliação da atual Estrutura Residencial para Pessoas Idosos 
(ERPI), obra ambiciosa que aspiramos o início do seu funcionamento em 2019, e, ainda, iniciar os 
procedimentos para o concurso público da 2ª fase da mesma obra; 

 Prosseguir com as diligências necessárias para a realização das obras de reconstrução do prédio 
localizado na Rua Saraiva de Carvalho, n.º 226, em Lisboa, mediante submissão a procedimentos 
concursais; 

 Requalificar e dotar de outra funcionalidade, nomeadamente para pessoas com mobilidade reduzida, 
o adro da Igreja da Misericórdia; 

 Capacitar as respostas sociais, valências e sectores que desenvolvemos com os recursos humanos e 
materiais necessários; 

 Dinamizar a Irmandade da SCMP, por forma a melhorar a sua ligação à comunidade, estimulando à 
manifestação da cultura religiosa; 

 Continuar com a intensão de desenvolver o Projeto “(Re)Habilitar para Cuidar” - Centro Social Manuel 
Casalinho Henriques da Bernarda, no Arneiro das Milhariças, com a dinamização das respostas sociais 
de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, dando cumprimento e utilidade ao espaço da antiga Escola 
Primária; 

 Produzir publicações em diversos suportes no âmbito das temáticas a desenvolver ao longo do ano de 
2019; 

 Continuar a potenciar o património de rendimento; 

 Proceder à revisão e atualização das mensalidades; 

 Criar cartão de identificação para os Irmãos da SCMP; 

 Dinamizar espaços de diálogo interinstitucionais, por forma a resolver situações de emergência social; 

 Requalificar o Núcleo Museológico da Quinta da Torre, recorrendo a possível candidatura comunitária; 

 Cooperar com os organismos autárquicos locais para a construção de nova Casa Mortuária, estando 
disponíveis para participar na resolução; 

 Contribuir para o desenvolvimento da comunidade promovendo a empregabilidade e inserção social, 
de acordo com as possibilidades; 

 Dar continuidade às atividades que reforcem o papel do património cultural, material e imaterial, da 
Instituição, respeitando a sua memória, tradições e vivências. 

Para além das atividades enunciadas, pretendemos continuar a fazer um trabalho de proximidade com a 
comunidade, estando, por isso, esta Mesa Administrativa atenta e de porta aberta para fazer parte da solução 
dos problemas, assumindo um compromisso efetivo que possa ser transformador, com vista ao bem-comum. 
Neste sentido, a SCMP, que somos todos nós, reconhece e congratula-se com o empenho diário, rigoroso e 
dedicado de todos os que trabalham com e para a Instituição, esperando continuar a contar com todos para 
reafirmar um tempo, nomeadamente o ano de 2019, que será evidenciado pelas obras que, para além da 
dimensão física, projetarão a Instituição numa dignificação humana que dificilmente, nos próximos tempos, se 
igualará. 

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pernes 
Manuel João Maia Frazão 
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2. ÓRGÃOS SOCIAIS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PERNES - 

QUADRIÉNIO 2016-2019 

 

 MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente: Carlos Alberto Ramos Dias 

Vice-Presidente: Joaquim Manuel Duarte D´Oliveira 

1º Secretário: Ana Catarina da Cruz Violante Afoito 

 

 MESA ADMINISTRATIVA: 

Provedor: Manuel João Maia Frazão 

Secretário: Sérgio Alexandre Magalhães Tormenta 

Tesoureiro: Domingos Manuel Paz Isidro Abreu 

Vogal: Lisa Maria Rosário Carvalho 

Vogal: João José Severino Caldeira 

Suplente: Lídia Cristina Sousa Silva 

Suplente: Gonçalo Filipe Nogueira Ribeiro Gonçalves 

 

 CONSELHO FISCAL: 

Presidente: José António Pereira Gomes 

Vice-Presidente: Maria Georgeta Cruz Vieira 

Secretário: André Eduardo Marques de Oliveira Afoito Ribeiro 

Suplente: Andreia Vieira Vidal 

Suplente: Carlos Miguel Mendes Duarte 
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3. MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

MISSÃO: 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes, com mais de quatro séculos de existência ao serviço dos 

pobres e desvalidos perdura, numa corrente de solidariedade humana, tendo por missão, não só o 

desenvolvimento de estruturas sociais qualificadas de apoio à infância, juventude, família e terceira 

idade, como também preservar e valorizar o património, integrada numa rede de parceiros sociais. 

 

VISÃO: 

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes visa promover o cumprimento das 14 Obras de Misericórdia, 

adequando-as aos tempos atuais. 

 

VALORES: 
 

 CENTRADA NA PESSOA: oferecer ambiente que inspire a dignidade e a confiança dos seus 

utentes e colaboradores, respondendo a todas as suas necessidades enquanto pessoa; 

 SOLIDARIEDADE/RECIPROCIDADE: praticar a solidariedade para com todos os que recorrem 

aos nossos serviços, observando os princípios da redistribuição e da equidade como primado 

da orientação da gestão e da intervenção social; 

 COMPROMETIMENTO COM A COMUNIDADE: enraizamento da intervenção no contexto 

social local, seja na captação de recursos, seja na responsabilidade perante as dinâmicas e 

desafios que possam surgir;  

 RESPONSABILIDADE SOCIAL: prestação de contas, com transparência e mensurabilidade do 

valor social da atividade desenvolvida, atuando com ética, honestidade e rigor, dentro dos 

princípios da legalidade; 

 QUALIDADE: promoção na melhoria contínua nos processos e serviços, investindo em 

tecnologia e na capacitação dos seus colaboradores; 

 IDENTIDADE PRÓPRIA E ESTABILIDADE: Otimizar a gestão dos recursos na construção da 

sustentabilidade. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Para 2019, são objetivos estratégicos a prosseguir: 

 Sustentabilidade Económico-Financeira; 

 Qualificação da Prestação de Serviços; 

 Satisfação dos Utentes e Beneficiários; 

 Satisfação dos Colaboradores; 

 Qualificação de Infraestruturas; 

 Engrandecimento das Atividades. 

  

Casa Social 

Casa Social Casa Social 

Casa Social Casa Social 
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4. ANÁLISE SWOT 

A SCMP, no sentido de identificar os seus principais pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, 

tanto interna como externamente, apresenta abaixo, a sua visão estratégica, em termos de uma análise SWOT. 

 

PONTOS FORTES: 
 

1. Pela qualidade dos serviços que presta e pela dignidade das atividades que desenvolve, a SCMP é 

reconhecida como uma Instituição de referência, tendo angariado a confiança dos diferentes atores 

sociais; 

2. Diversidade, complementaridade e adaptabilidade de respostas sociais; 

3. Empenho na expansão e consolidação da rede de parcerias; 

4. Requalificação de património e infraestruturas basilares; 

5. Qualidade das equipas multidisciplinares. 

 

PONTOS FRACOS: 
 

1. Dispersão física de respostas sociais e recursos; 

2. Inexistência de acordos de cooperação para algumas das respostas sociais e para a totalidade da 

capacidade das restantes, comprometendo a sustentabilidade da Instituição; 

3. Deficientes infraestruturas do Lar de Idosos, comprometendo a qualidade de vida dos seus residentes; 

4. Inexistência de uniformidade na organização, metodologia e qualidade dos serviços em alguns setores. 

 

OPORTUNIDADES: 
 

1. Elevada procura dos serviços prestados pela Instituição, tendo em conta a situação sociodemográfica; 

2. Apostar na Inovação Social; 

3. Utilizar a boa imagem da Instituição, por se constituir de referência, para se fazerem parcerias que lhe 

possam trazer know-how; 

4. Implementar o processo de certificação de qualidade nas diferentes respostas sociais, sendo que estão 

preparadas para a sua obtenção; 

5. Promover ações de carácter social, cultural, recreativo e de saúde que possam beneficiar os seus utentes, 

mas também projetar as boas práticas para o exterior. 

 

AMEAÇAS: 
 

1. Inexistência de apoios financeiros que possam apoiar a execução física e financeira dos projetos que se 

pretendem desenvolver; 

2. Mercado de trabalho para o setor, pouco atrativo. para as atividades indiferenciadas, uma vez que, 

atualmente, é possível optar por trabalhos que não impliquem horários por turnos e rotativos; 

3. Falta de disponibilidade financeira, por parte das famílias, para fazer face ao custo real dos utentes, nas 

diferentes respostas sociais; 

4. Comunicação social que promove uma imagem de instabilidade e desconfiança no setor. 

5. Elevada expetativa colocada nos serviços, difícil de satisfazer, dada a multidisciplinariedade das 

solicitações, por parte da tutela, das famílias, dos utentes, da comunidade e dos parceiros. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Composta por uma equipa multidisciplinar, a SCMP desenvolve diferentes respostas sociais, valências e serviços, que 

acompanham as pessoas transversalmente, desde a infância à terceira idade. 

Neste sentido, a Instituição irá continuar a primar por responder às diferentes situações sociais, com que se vier a 

deparar, podendo enquadrar cada uma dentro das várias vertentes dos serviços que desenvolve e dispõe para a 

comunidade, que se elencam abaixo, desenvolvendo, assim, a ação social desta Instituição. 

AÇÃO SOCIAL: 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 Creche; 

 Campos de Férias | ATL; 

 Residências Universitárias; 

 Prémio de Estudo Comendador José Gonçalves Pereira. 

 

TERCEIRA IDADE 

 Lar de Idosos; 

 Lar de Grandes Dependentes; 

 Lar S. João de Deus | Unidade de Demências; 

 Centro de Dia; 

 Serviço de Apoio Domiciliário; 

 Residências Assistidas; 

 Centro de Convívio de Pernes e Póvoa das Mós. 

 

TRABALHO EM PROL DA COMUNIDADE 

 Cantina Social; 

 Apoio a Peregrinos; 

 Banco de Ajudas Técnicas; 

 Apoio Associativo; 

 Rede Local de Intervenção Social (RLIS). 

 

PATRIMÓNIO | CULTURA | AMBIENTE: 

Em Pernes: 

 Núcleo Museológico da Quinta da Torre; 

 Casa Social; 

 Edifício Social e de Saúde (USFAlviela); 

 Miradouro da Misericórdia; 

 Bairro Comendador José Gonçalves Pereira, constituído por três blocos habitacionais; 

 Moinho Manuelino; 

 Igreja da Misericórdia; 

 Casa de Velório; 

 Edificado diverso. 

 

Em Lisboa: 

 19 prédios de rendimento, com 176 frações autónomas. 

 

Em Santarém e outros: 

 Diversas propriedades de investimento, rústicas e urbanas. 
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6. ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

A SCMP continuará a desenvolver em 2019, politicas de intervenção social direcionadas à área da infância e 

juventude, reafirmando-se como uma entidade cuidadora com progressivo acréscimo de responsabilidades, 

num tempo em que a vida das crianças se desenrola entre instituições, desde que nascem até que atingem a 

maioridade, em que as funções desempenhadas pela família, ao nível da orientação educativa e do apoio 

aos filhos, são cada vez mais residuais, face à indisponibilidade dos pais, em que, destas instituições, tudo se 

espera para compensar a ausência do apoio e do acompanhamento da família no processo de crescimento, 

desenvolvimento e formação de cada uma. 

De referir que, para a área da infância e juventude, a SCMP não tem recebido qualquer apoio do estado 

para o desenvolvimento destas respostas, suportando grande parte dos encargos, situação que pretendemos 

ver alterada em 2019, uma vez que não podemos deixar esta franja da comunidade desprotegida. Por isso, 

continuaremos com a sua dinamização. 

 

6.1. CRECHE BERÇO DO ALVIELA: 

Em 2019, continuaremos emprenhados em investir na qualidade dos cuidados prestados na primeira infância 

e no auxílio às suas famílias, promovendo um ambiente que garanta a satisfação das necessidades das crianças 

e que promova o seu desenvolvimento e aprendizagens.  

Esta resposta social, com licença de funcionamento, embora sem acordo com a segurança social, continuará a 

desenvolver-se, tendo como propósito o bem-estar e o desenvolvimento de crianças, acolhendo-as, entre as 

idades dos 0 aos 36 meses, durante o período diário das 07h30 às 19h30.  

É nosso objetivo, em 2019, manter a lotação máxima desta resposta atingida, continuando, para isso, a praticar 

mensalidades acessíveis aos pais, principalmente aos residentes em Pernes.  

São, ainda, objetivos desta resposta para o ano de 2019: 

 Manter a estrutura em plena ocupação (capacidade: 26); 

 Estabelecer acordo de cooperação com a Segurança Social; 

 Desenvolver um Plano de Atividades e Projeto Educativo que possa responder ao bom desenvolvimento 

das crianças que frequentam a resposta; 

 Continuar a equipar a resposta com o material didático necessário; 

 Fomentar um ambiente institucional que ofereça segurança e tranquilidade aos pais que confiam na 

Instituição para cuidar dos filhos; 

 Promover a articulação com as restantes respostas sociais da Instituição e com a comunidade;    

 Promover reuniões com os encarregados de educação, no sentido de os envolver na conceptualização 

e execução do projeto educativo e atividades que se venham a desenvolver. 

 

6.2. CAMPOS DE FÉRIAS | ATL: 

A SCMP, em 2019, continuará a investir no público mais jovem, diligenciando no seu desenvolvimento, educação 

e na sua evolução e aprendizagem, tendo como premissas o respeito pelos valores básicos, tais como a partilha, 

a autonomia e a solidariedade, procurando dar oportunidades e estímulos às crianças e jovens que na Santa 

Casa passam, na expectativa de que venham a tornar-se bons cidadãos. 

Assim, desenvolverá, à semelhança dos anos anteriores, Campos de Férias, designadamente atividades de 

tempos livres nos períodos de pausa letiva, ao nível da ocupação das crianças e jovens nestes períodos, 

apoiando as famílias na ocupação dos seus filhos, envolvendo uma rede de parceiros que apoie no 

desenvolvimento das atividades, destinadas a crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos, colmatando as 
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dificuldades sentidas pelos pais, em períodos em que os mesmos não têm onde os deixar, aquando da sua 

ausência profissional, pois as escolas apresentam uma definição de horários e atividades incompatíveis com a 

da generalidade das famílias.  Pretendemos, ainda, diversificar a natureza das atividades, por forma a atrair 

crianças e jovens, com vontade de iniciar um caminho numa base de valores que assenta no respeito e ajuda 

ao outro. 

São objetivos desta resposta para o ano de 2019: 

 Garantir a segurança de todas as crianças e jovens; 

 Estimular e desenvolver as capacidades das crianças e jovens apelando ao sentido critico e de 

responsabilidade; 

 Fomentar a intergeracionalidade em articulação com as restantes respostas sociais da Instituição; 

 Dar a conhecer diferentes misericórdias e o contexto onde se inserem, dando continuidade ao projeto 

“ Rota das Misericórdias”;  

 Proporcionar uma aproximação das crianças/jovens, envolvidos nas atividades de tempos livres, com 

a própria Instituição e com outras, locais, concelhias; 

 Sensibilizar para a partilha de saber e aprendizagens, promovendo o enriquecimento sociocultural 

das crianças e jovens. 

 

6.3. RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS: 

As residências universitárias, de que dispomos, continuam a ser uma valência em que a procura é superior à 

oferta. Queremos, também, por isso, no próximo ano de 2019, continuar a apostar e a dotar de melhores 

condições o espaço e, assim, também, no cumprimento do legado do Comendador José Gonçalves Pereira, 

proporcionar melhor qualidade de vida aos estudantes pernenses que pretendem ingressar no ensino superior 

em Lisboa. 

O objetivo para 2019 é manter, ou melhorar, os procedimentos adotados nos últimos anos, no acolhimento e 

orientação à chegada e contínuo acompanhamento (diário), durante o ano letivo. Atualmente, dispomos de 48 

camas, distribuídas por 6 apartamentos com quartos duplos e individuais.  

Para além destas, salienta-se a Residência Universitária para Trabalhadores Estudantes, criada com o intuito 

de ajudar os que deixam a residência anterior e que iniciam o seu percurso profissional, acumulando as duas 

situações. A lotação da mesma é de 4 camas, sendo 2 quartos individuais e 1 duplo, que pretendemos manter. 

 

6.4. PRÉMIO DE ESTUDO COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA: 

Continuaremos, em 2019, a reafirmar o compromisso de fazer misericórdia também nesta área, não só material 

mas imaterial, atribuindo um prémio de estudo pecuniário aos jovens pernenses que façam o seu ingresso no 

ensino superior, com o objetivo de incentivar o seu percurso académico. 

O Comendador José Gonçalves Pereira, norteador de tantas iniciativas, evocado neste prémio de estudo faz 

também já parte da identidade cultural da SCMP. 

Por isso, ano após ano, marcamos a vida académica a muitos jovens, que veem neste gesto, um incentivo de 

alavancagem para prosseguir os com os seus horizontes. 
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7. TERCEIRA IDADE 

A SCMP, em 2019, quer reafirmar-se nesta área, que é a mais significativa da sua intervenção, procurando 

as melhores respostas para solucionar os problemas da Terceira Idade, indo ao encontro das suas expectativas, 

designadamente, na melhoria da sua qualidade de vida, promovendo o envelhecimento ativo através de uma 

ideia de proximidade entre pessoas e serviços e através de espaços adaptados às necessidades e exigências 

de pessoas idosas.  

Por isso, o ano de 2019, com o investimento que a SCMP finalizará, na requalificação e ampliação do atual 

Lar de Idosos, dará lugar a uma nova imagem da Instituição, alterando completamente o paradigma das 

condições em que se cuida e se é cuidado, fazendo jus à responsabilidade em servir, numa lógica de 

acompanhar as exigências e progressos da sociedade, desconstruindo preconceitos que possam estar 

associados aos grandes albergues de outros tempos. 

Esta será a construção, edifício mãe, que sustentará o desenvolvimento das restantes repostas e valências. A 

sua dimensão e magnitude irão impor-se no contexto local e institucional, constituindo-se como uma das mais 

sólidas garantias do futuro solidário que desejamos. 

 

7.1. LAR DE IDOSOS: 

Por não oferecer as condições ideais nem de conforto, nem de habitabilidade, nem de acessibilidade, em 

2019, a SCMP, após a execução de obras de requalificação desta estrutura, e porque foi necessário e urgente 

refletir e intervir sobre estas questões, fornecerá, no próximo ano, condições a um envelhecimento mais digno, 

nomeadamente através da colocação em funcionamento de um novo lar, resolvendo questões de mobilidade, 

garantindo a segurança, bem-estar, independência, atividade e participação, sendo inclusivo e planeado para 

fomentar a independência e melhorar a qualidade de vida dos seus ocupantes. 

Acompanharemos esta mudança física e organizacional com os recursos humanos e materiais necessários ao 

bom desenvolvimento de toda a estrutura e que assegurarão as atividades que lhe estão inerentes, 

reorganizando e adaptando a sua funcionalidade ao que dela se espera. 

Assim, são objetivos desta resposta para o ano de 2019: 

 Manter a estrutura em plena ocupação; 

 Prosseguir com a prestação de serviços necessários ao desenvolvimento de um alojamento coletivo, 

respondendo às necessidades individuais de cada residente, pela personalização da prestação e 

serviços, designadamente, alimentação, higiene e cuidados de imagem, cuidados de saúde, tratamento 

de roupas, apoio psicossocial, apoio espiritual, entre outros; 

 Desenvolver atividades de animação social, lúdicas e recreativas, valorizando o desenvolvimento 

pessoal e partilha de momentos de vida; 

 Continuar a promover reuniões com as famílias e equipa técnica, no sentido de fomentar o 

relacionamento familiar e envolver no processo de integração e acompanhamento ao longo da 

institucionalização; 

 Continuar a oferecer um ambiente seguro e tranquilo, sustentado numa base de confiança, que é 

reforçado pelo empenhamento dos colaboradores, na relação que estabelecem, no dia a dia, com os 

utentes. 

 

7.2. LAR DE GRANDES DEPENDENTES: 

Continuará, em 2019, esta estrutura a reafirmar a sua função, respondendo às necessidades individuais e 

específicas de pessoas idosas em situação de dependência acentuada, fomentando um serviço personalizado 

e humanizante, assente numa das obras de misericórdia corporais, designadamente a de “assistir os enfermos”. 
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Pela localização desta ERPI, designadamente com a ligação à Igreja da Misericórdia, Casa Sénior de Pernes 

e Casa do Velório, continuará a ser dela a proveniência dos recursos para a manutenção destes espaços. 

Assim, são objetivos desta resposta para o ano de 2019: 

 Diligenciar na plena ocupação da ERPI (capacidade: 23); 

 Obter o alargamento do acordo de cooperação para 80% da capacidade da reposta; 

 Fornecer a continuação da prestação de cuidados que respeite a especificidade das pessoas que 

integram esta Unidade e que proporcione, não só os cuidados básicos, indispensáveis, mas também 

ações de acompanhamento psicossocial e espiritual que possibilite bem-estar, o conforto e 

tranquilidade; 

 Apoiar idosos dependentes temporariamente, para férias e descanso das suas famílias; 

 Conceber e desenvolver atividades de terapia ocupacional, de animação sociocultural e outras que 

estimulem a recuperação ou retardem as consequências da dependência já evidenciada; 

 Garantir à estrutura as condições necessárias, promovendo a manutenção de um ambiente harmonioso, 

para além de seguro e funcional; 

 Envolver as famílias na dinâmica da estrutura residencial, designadamente com a sua participação em 

reuniões e nas atividades direcionadas para os residentes, permitindo, igualmente, uma flexibilidade 

de horários de visitas que aproxime utentes e famílias; 

 Fomentar uma política de melhoria contínua nos procedimentos de trabalho em todos os setores, 

visando a obtenção de um serviço cada vez mais de excelência. 

 

7.3. LAR S. JOÃO DE DEUS | UNIDADE DE DEMÊNCIAS: 

A Unidade de Demências - Lar S. João de Deus, clarificando o seu percurso de cuidados para as pessoas com 

demência, assente nos princípios da ética, proximidade, acessibilidade, equidade e continuidade, pretende, 

em 2019, continuar a assumir-se como uma tipologia diferenciadora, dados os padrões de qualidade que 

oferece aos seus utentes, podendo reafirmar-se como uma resposta terapêutica que garante a continuidade 

de cuidados a pessoas com esta problemática. 

Assim, os objetivos passarão por: 

 Manter a estrutura em plena ocupação (capacidade: 10); 

 Obter o acordo de cooperação para 80% da capacidade; 

 Continuar abertos ao estabelecimento de parcerias que apoiem na sustentabilidade da resposta; 

 Priorizar os utentes de outras respostas sociais na integração desta Unidade, aquando do seu 

diagnóstico; 

 Conceber um plano de atividades integrador, que possa aproximar famílias, doentes e cuidadores, e 

que favoreça o retardamento da evolução da doença; 

 Promover investigação nesta área, através de parcerias com escolas e entidades que operam na área 

da saúde; 

 Prever mecanismos para monitorização e avaliação contínuas da condição dos utentes; 

 Dinamizar iniciativas e ações, que possam desmistificar a demência e sensibilizar a comunidade para 

esta problemática. 

 

7.4. CENTRO DE DIA: 

São princípios base desta resposta social a promoção de um crescente apoio à população da freguesia, 

contribuindo para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, retardando o seu processo de 

institucionalização, proporcionando-lhes, no seu período de funcionamento, a assistência necessária e em tudo 

semelhante à prestada na ERPI onde se desenvolve, o Lar de Idosos. 
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Esta resposta social, que verá, veementemente, melhoradas as suas condições após a conclusão das obras de 

requalificação do Lar de Idosos, tem, por isso, em 2019, margem de progressão e crescimento, estando 

estabelecida a capacidade de vinte utentes, sendo que a atual é de dez. Assim, continuará a afirmar-se como 

diferenciadora e facilitadora das dinâmicas familiares, uma vez que, no caso da nossa Instituição, funciona em 

horário alargado, das 09h00 às 20h00, sete dias por semana.  

São objetivos desta resposta para o ano de 2019:  

 Alcançar nova capacidade da resposta (capacidade: 20); 

 Alargar o acordo de cooperação com a Segurança Social; 

 Organizar o serviço e a sua funcionalidade, tendo em conta as novas infraestruturas; 

 Continuar a prestar um conjunto de serviços, designadamente nutrição e alimentação, cuidados de 

higiene e conforto pessoal, de enfermagem, tratamento de roupas, transporte, articulação com os 

serviços locais de saúde, entre outros; 

 Proporcionar a participação dos beneficiários desta resposta nas atividades socioculturais, lúdico-

recreativas, motricidade e de estimulação cognitiva, dinamizadas interna e externamente; 

 Disponibilizar produtos/ajudas técnicas de apoio à funcionalidade e à autonomia, de forma gratuita; 

 Favorecer a manutenção de um envelhecimento ativo, tendo em conta as capacidades físicas e 

psíquicas de cada um. 

 

7.5. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO: 

Em 2019, a SCMP, continuará a desenvolver esta resposta social, prestando um conjunto de serviços ao 

domicílio habitual do utente, que contribuam para a colmatação das suas necessidades básicas e/ou atividades 

de vida diária, assim como para a promoção da sua autonomia, numa ação complementar à vida familiar. 

Com a entrada em funcionamento do novo lar de idosos, local a partir do qual se desenvolve a resposta, 

encontra-se definida como capacidade da mesma quarenta utentes, pelo que, no próximo ano, será um desafio 

atingir a plena ocupação da resposta. 

Assim, são objetivos para o ano de 2019: 

 Alcançar nova capacidade da resposta (capacidade: 40); 

 Organizar o serviço e a sua funcionalidade, tendo em conta as novas infraestruturas; 

 Alargar o acordo de cooperação com a Segurança Social; 

 Criar a flexibilização de serviços, que se enquadrem dentro desta resposta; 

 Substituir equipamento de fornecimento de refeições, renovando-o; 

 Continuar a proporcionar um horário alargado, com a possibilidade de frequência da resposta sete 

dias por semana, e uma diversidade de serviços que inclui distribuição de refeições e vigilância na 

medicação, higiene e cuidados de imagem, tratamento de roupas, limpeza habitacional, marcação de 

consultas, transporte e acompanhamento médico, entre outros; 

 Proporcionar a participação dos beneficiários desta resposta nas atividades institucionais, de natureza 

sociocultural e lúdico-recreativa; 

 Disponibilizar produtos/ajudas técnicas de apoio à funcionalidade e à autonomia, de forma gratuita; 

 Reforçar as competências e capacidades das famílias, promovendo ensinamentos de boas práticas e 

formação específica, adequadas às suas necessidades; 

 Estimular o reforço de redes de vizinhança, nas proximidades do domicílio dos utentes a quem 

prestamos serviço. 
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7.6. RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS: 

Em 2019, pretendemos que esta valência, composta por 10 residências assistidas, cuja localização se encontra 

no Complexo Residencial da Quinta da Torre, continue a prestar um conjunto de serviços, 24h/dia.  

Assim, reafirmamos o compromisso assumido com estes residentes de colmatar as suas necessidades, no conforto 

e tranquilidade das suas habitações, muito embora esta situação implique a mobilização constante de recursos 

para as satisfazer, pelo agravamento de situações de dependência.  

São objetivos para o ano de 2019: 

 Atingir a estrutura em plena ocupação (capacidade: 10); 

 Promover a divulgação nos meios de comunicação social desta valência; 

 Estimular o reforço de redes de vizinhança; 

 Continuar a prestar uma assistência ininterrupta e diversificada, por forma a garantir o bem-estar dos 

seus residentes, permitindo-lhes a permanência nas suas habitações, pelo maior tempo possível; 

 Continuar a priorizar a integração dos residentes em outras respostas sociais, se assim o necessitarem; 

 Proporcionar a participação dos beneficiários desta resposta nas atividades institucionais, de natureza 

sociocultural e lúdico-recreativa, bem como de atividades de terapia ocupacional; 

 Disponibilizar produtos/ajudas técnicas de apoio à funcionalidade e à autonomia, de forma gratuita; 

 Dotar as residências de mecanismos de assistência e segurança que permitam uma resposta mais 

eficiente em situação de emergência, independentemente da sua natureza. 

 

7.7. CENTRO DE CONVÍVIO DE PERNES E PÓVOA DAS MÓS 

A SCMP, em 2019, dará continuidade à dinamização destes centros, querendo, no entanto, que seja 

implementado, junto dos seus beneficiários, o sentido de responsabilidade no que respeita à forma de ingressar 

nos mesmos, obedecendo a formalismos próprios. 

Por isso, em 2019, é intenção solicitar o enquadramento desta valência junto da Segurança Social, por forma 

a dotá-la de um cariz tipificado, à semelhança das demais respostas desenvolvidas pela Instituição, pois, só 

dessa forma, será possível o acesso a recursos que possam sustentar a resposta, não nos desviando do objetivo 

que é evitar o isolamento e a solidão da população não institucionalizada destas comunidades. Tendo em vista 

a sua socialização e a participação na vida da Instituição dos beneficiários, a SCMP continuará, ainda, a 

promover a sua integração em algumas das atividades institucionais, que são desenvolvidas ao longo do ano. 
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8. TRABALHO EM PROL DA COMUNIDADE 

Em 2019, a SCMP continuará a consolidar a sua intervenção social e a reafirmar-se no trabalho de 

desenvolvimento comunitário, através de Cantina Social, no Apoio a Peregrinos, no Banco de Ajudas Técnicas, 

no Apoio Associativo e na Rede Local de Intervenção Social (RLIS), disponibilizando à população uma 

multiplicidade de apoios, em diferentes áreas de abrangência, tendo em vista a colmatação das necessidades 

evidenciadas, designadamente no diagnóstico social do concelho, e a potencialização da qualidade de vida 

dos seus habitantes. 

 

8.1. CANTINA SOCIAL: 

Dando cumprimento à obra de misericórdia “ Dar de comer a quem tem fome”, a SCMP, em 2019, manterá a 

resposta social de Cantina Social, com o objetivo de continuar a garantir, às pessoas e/ou famílias da freguesia 

que se encontrem em situações de vulnerabilidade, o acesso a refeições diárias gratuitas para consumir no 

domicilio. 

Esta resposta, criada no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, através de protocolo celebrado com 

o Instituto da Segurança Social, prevê, no entanto, uma redução gradual do número de refeições fornecidas, 

pela integração dos seus beneficiários noutra tipologia de apoio social. 

 

8.2. APOIO A PEREGRINOS: 

A SCMP, em 2019, e sendo expectável a manutenção de elevados níveis de procura para este apoio, 

sobretudo nos meses de maio e outubro, continuará a envidar esforços, no sentido de fazer a gestão das 

múltiplas solicitações e de proporcionar o melhor acolhimento aos grupos. 

Esta ação, que assenta nos princípios basilares das misericórdias, será para continuar a ser dinamizada, 

principalmente no acolhimento de peregrinos organizados por outras misericórdias. Para isso, pretendemos 

continuar a dispor da “Casa Social”, onde temos capacidade para acolher mais de 50 pessoas, acontecendo o 

mesmo, com um dos refeitórios, a “Cantina Social”, permitindo que aí se realizem as refeições. 

Para muitos peregrinos que atravessam a freguesia de Pernes, que não têm onde se abrigar para repousar, 

tomar as refeições, tomar banho ou mesmo passar a noite, a Misericórdia de Pernes afigura-se como uma Casa 

de Amparo, servindo e colocando ao dispor as suas instalações, procurando proporcionar, num ambiente 

simples, as condições para bem receber, o melhor que nos for possível, as pessoas que vêm ter connosco. A 

SCMP pretenderá sempre participar ativamente nas estratégias que forem delineadas, com vista a poder 

integrá-las nas Rotas de Peregrinação a Fátima, onde a sua ação fizer sentido. 

 

8.3. BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS: 

Pretende a SCMP, com a disponibilização destes produtos de apoio, continuar a ser facilitadora da vida diária 

da pessoa idosa e/ou portadora de incapacidade motora, assim como das suas famílias, em conformidade 

com o regulamento e parceria com a câmara municipal de Santarém e outras instituições do concelho, muitas 

vezes a título gratuito. 

 

8.4. APOIO ASSOCIATIVO: 

Sabemos que o apoio que a Instituição proporciona às diferentes instituições é, na sua maioria, vital para a 

sobrevivência destas. Assim, a Misericórdia de Pernes, no ano de 2019, pretenderá continuar perto de todos, 
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trabalhando em prol da concretização da resolução dos problemas sentidos pela comunidade, intervindo com 

as associações locais, de cariz cultural, recreativo, social e desportivo, no sentido de, em parceria, contribuir 

para uma melhoria da sua sustentabilidade, podendo as mesmas também desenvolver o seu trabalho em prol 

da comunidade.  

 

8.5. REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS): 

O ano de 2019 será o culminar do projeto RLIS, no entanto, a RLIS continuará a reafirmar-se no apoio técnico 

a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como em situações de emergência 

social, num modelo de intervenção articulado e integrado entre as entidades do sector público e instituições do 

sector de economia social, com responsabilidade no desenvolvimento da ação social, com vista a dar resposta 

às necessidades da comunidade local. 

Este projeto continuará a ser operacionalizado nas 14 freguesias que abrange, designadamente Abitureiras, 

Abrã, Alcanede, Alcanhões, Amiais de Baixo, Arneiro das Milhariças, Gançaria, Moçarria, Pernes, UF Achete, 

Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, UF Azoia de Cima e Tremês, UF Casével e Vaqueiros, UF Romeira de 

Várzea, UF S. Vicente do Paúl e Vale Figueira. 

Assim, para o ano de 2019, a RLIS propõe-se a realizar as seguintes atividades, com vista a melhorar a 

proximidade, o método de sinalização de casos e fortalecer a rede de parceiros para a concretização dos 

objetivos: 

 Atendimento social – Objetivo: atender e encaminhar as famílias/ indivíduos;  

 Acompanhamento social – Objetivo: acompanhar as famílias/ indivíduos, estabelecendo acordos de 

intervenção social; 

 Reuniões com a rede de parceiros – Objetivo: potenciar a articulação com as parcerias existentes; 

 Sessões de informação sobre apoios sociais na Terceira Idade - Objetivo: esclarecer a população 

sénior sobre os apoios existentes da Segurança Social; 

 Sessão de informação sobre Gestão e Orçamento Familiar - Objetivo: informar as famílias e 

comunidade de boas práticas de gestão e orçamento familiar, assim como prevenir o endividamento. 
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9. ATIVIDADES E SERVIÇOS TRANSVERSAIS A TODA A INSTITUIÇÃO 

Em 2019, com o início de funcionamento da nova estrutura do Lar de Idosos, os serviços transversais a toda a 

Instituição serão reorganizados e ajustados às novas condições, infraestruturas e equipamentos, de que serão 

dotados, permitindo, de forma eficiente, dar uma resposta mais cabal às múltiplas respostas sociais, valências 

e setores. 

Esperamos dar um salto qualitativo nestas áreas, que, atualmente, se encontram a funcionar em precárias 

condições, quer de espaço, quer de equipamentos. 

 

9.1. SAÚDE: 

O setor da saúde, no que respeita àquilo que o mesmo garante aos nossos utentes, que entendemos como 

crucial e necessário, será reforçado, no ano de 2019, com os recursos humanos e técnicos indispensáveis ao seu 

bom funcionamento, perspetivando-se a possibilidade de alargar a intervenção para o campo da reabilitação. 

Para além disso, a Instituição, pretende continuar com as parcerias que tem implementadas com os diferentes 

agentes da área da saúde, nomeadamente com a Unidade Saúde Familiar Alviela (USFA), Hospital Distrital 

de Santarém e outras Unidades que se verifiquem como importantes na prestação dos cuidados de saúde aos 

utentes da Instituição. 

Relativamente aos cuidados médicos, pretendemos, em 2019, continuar a garanti-los por meio de um médico 

contratado, pela própria Instituição, e permitir que as famílias, desde que em articulação com a Instituição, 

possam requisitar outros serviços técnicos de saúde, tendo como fim o melhor bem-estar do utente.  

Assim, são objetivos gerais da nossa atuação, nesta área:  

 Promoção de saúde e prevenção; 

 Intervenção perante situações de doença; 

 Recuperação e reabilitação; 

 Formação e aperfeiçoamento de competências; 

 Preparação e gestão de terapêutica; 

 Interação com serviços de saúde específicos; 

 Orientação de estágios curriculares no âmbito dos cursos de enfermagem. 

De referir que, enquadrado na obra de misericórdia “Visitar os Enfermos”, pretendemos, nesta área, continuar 

a fazer o acompanhamento aos nossos utentes, que se encontram hospitalizados, visitas estas que são semanais 

e fazem todo o sentido que continuem. 

 

9.2. SETOR COZINHA | REFEITÓRIO: 

Em 2019, perspetiva-se que este setor veja alterado o seu local, para o novo Lar, pois, apesar do mesmo ter 

sofrido intervenção recentemente, ainda assim, verifica-se que as condições necessárias para dar resposta às 

diferentes solicitações, no que respeita à quantidade, natureza e diversidade, não são as desejáveis. Esta 

situação ainda se torna mais evidente no refeitório, uma vez que é único na Instituição, está limitado na 

capacidade, e não sendo funcional para a natureza dos utentes, principalmente os mais dependentes, que se 

encontram em cadeira de rodas. Para além disso, a gestão de horários no serviço de refeitório é ininterrupta, 

entre utentes e colaboradores. 

Queremos, por isso, modernizar este setor, dando condições a utentes e colaboradores, continuando a apostar 

numa alimentação com qualidade e segurança alimentar, uma vez que este sector é centralizado e serve toda 

a Instituição. 
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9.3. SETOR LAVANDARIA: 

Estima-se que, no ano de 2019, este setor possa tratar uma média de 200 000 Kg de roupa/ano, para um 

universo de cerca de 260 utentes. Assim, e à semelhança dos restantes setores comuns à Instituição, que serão 

deslocalizados das suas atuais infraestruturas para o novo Lar, este setor também beneficiará da sua 

reestruturação, ao nível dos equipamentos e dos circuitos funcionais, que é uma necessidade emergente. 

 

9.4. SETOR LOGÍSTICA: 

O setor da logística, responsável pelas aquisições, manutenções e fornecimento de todos os bens necessários 

ao funcionamento de todas as respostas sociais/sectores, prevê, em 2019, atendendo à grande mudança que 

se vai verificar no Lar de Idosos, um aumento substancial do volume de trabalho. 

Assim, em 2019, pretende-se continuar a reforçar o setor, ao nível da distribuição de funções, conceptualizando 

um modelo de organização para o mesmo, onde as áreas de aprovisionamento e de distribuição dos diferentes 

géneros, possam chegar atempadamente aos diferentes locais de consumo, ajustado às necessidades e 

realidade funcional de cada um. 

 

9.5. SETOR DA QUALIDADE: 

Em 2019, pretendemos continuar a investir na qualidade dos serviços que prestamos, dando continuidade à 

intenção da certificação de algumas das respostas sociais. 

 

9.6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CUIDADOS DIRETOS: 

A prestação de serviços e cuidados diretos aos nossos utentes, poderemos dizer, é a nossa imagem de marca. 

É esta prestação que sustenta a missão da Instituição, nas diferentes respostas que abrange. 

Por isso, em 2019, pretendemos continuar a dar a máxima atenção aos nossos utentes e às pessoas que deles 

cuidam, para que possam superar o bom trabalho que já é realizado. Na sua maioria, este serviço é prestado 

ininterruptamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, por recursos humanos que compõem uma equipa 

multidisciplinar.  

Com a entrada em funcionamento do novo Lar, perspetiva-se melhorar a funcionalidade e a organização de 

procedimentos de trabalho, tornando-o, fisicamente, mais facilitador. 

 

9.7. DIREÇÃO TÉCNICA: 

A idealização, planeamento e a colocação em prática da gestão de recursos humanos, utentes e funcionalidade 

das respostas sociais passam pela Direção Técnica, que, mediante orientações da Mesa Administrativa, as 

operacionaliza, numa perspetiva de prestar um serviço responsável e humanizado, tendo como foco o utente, 

que confiou nesta Instituição para, de alguma forma, o apoiar nesta fase da sua vida. 

Assim, em 2019, pretende-se continuar, de forma responsável, dinâmica e proativa, a conceber estratégias, 

documentos e metodologias de trabalho, que possam, de forma transparente, transmitir confiança e segurança 

nas atividades que desenvolvemos, sendo que, para isso, é necessário mostrar e dar o exemplo, criando uma 

cultura institucional forte e competitiva, em que cada um se sinta corresponsável pelos resultados que 

apresentamos. 
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9.8. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: 

No ano de 2019, a SCMP pretende reestruturar os serviços administrativos, ao nível das infraestruturas e da 

funcionalidade, alargando-os ao piso superior do Edifício da Casa Social, onde serão alocados o arquivo e 

outras zonas de trabalho.  

Para além disso, encontra-se prevista a aquisição e instalação de um elevador, que permitirá facilitar a 

acessibilidade a este edifício, por pessoas com mobilidade reduzida, situação que compromete, atualmente, 

os serviços. 

No que se refere aos recursos humanos, destaca-se, em 2019, a candidatura à realização de um estágio 

profissional na área da contabilidade. 

Perspetiva-se, ainda, a aquisição de software específico na gestão de património, para além de continuar a 

dotar os serviços com o necessário, para garantir que os procedimentos administrativos mantenham o seu 

correto funcionamento.  

Queremos, em 2019, continuar a pautar a nossa atuação pela transparência, designadamente no controle das 

aquisições e nos procedimentos concursais, assim como na cooperação com gabinetes externos das áreas 

jurídicas, contabilísticas e urbanísticas. 
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10. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS PARA A TERCEIRA IDADE 

Em 2019, reafirmar a nossa responsabilidade em servir, na área das atividades socioculturais da SCMP, é 

nossa intenção. Por isso, continuar a promovê-las de forma edificante para quem nelas participa será sempre 

o nosso objectivo. 

Estas atividades, uma vez enquadradas na especificidade da população sénior, configuram-se como vitais 

para o seu bem-estar, nas mais diversas vertentes, designadamente, física, emocional e social.  

Desta forma, continuaremos a promover um envelhecimento ativo, inclusivo e saudável, através de atividades 

de animação de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo, num trabalho de construção diário, que 

pretende ser revitalizador, continuando a dar sentido à vida.  

 

10.1. COMEMORAÇÃO DE EFEMÉRIDES: 

A SCMP continuará, em 2019, a marcar de forma diferenciadora os diferentes dias festivos, designadamente 

com o planeamento, organização e dinamização de atividades que assinalem e apelem às memórias e 

tradições, em diversos quadrantes, numa vertente humanizante e inclusiva. 

 

10.2. ATIVIDADES INTER-INSTITUCIONAIS: 

À semelhança de anos anteriores, pretende a SCMP continuar, em 2019, a constituir-se como membro ativo do 

Grupo GIAIS (Grupo de Instituições de Apoio a Idosos de Santarém), na participação das atividades 

programadas e dinamizadas pelos parceiros que dele fazem parte, por forma a proporcionar aos seus utentes 

a participação em diferentes iniciativas, designadamente as que abaixo se elencam, com a calendarização, a 

instituição promotora e/ou local da sua realização: 

 Chá Dançante – 14 fevereiro, Casa Campino Santarém; 

 Carnaval - 01 março, Câmara Municipal de Santarém; 

 Baile da Pinha – 27 março, Centro Social e Paroquial Santa Margarida da Abrã; 

 III Jornadas Desportivas Seniores – abril, local a definir; 

 Tarde de Fados – 15 maio, Santa Casa Misericórdia de Santarém; 

 Santo António – 13 junho, Centro Social Serra do Alecrim; 

 São João – 24 junho, Centro Social da Moçarria; 

 Dia Mundial dos Avós – 26 julho, local a definir; 

 VII Festival da Terceira Idade – 27 setembro, Santa Casa da Misericórdia de Pernes; 

 Dia do GIAIS – 04 outubro, Convento de S. Francisco 

 II Edição das Memórias Gastronómicas “Receitas d’Avó” – 24 outubro, local a definir. 

 

10.3. PASSEIOS TEMÁTICOS: 

Em 2019, à semelhança do que aconteceu em 2018, pretendemos prosseguir, em conjunto com o Campo de 

Férias, dinamizado por esta Instituição, designadamente com o projeto Rota das Misericórdias, promovendo o 

conhecimento e intercâmbio com outras Misericórdias, doutros pontos do país. 

Para além disso, pretende-se dar continuidade à parceria com a Câmara Municipal de Santarém, no âmbito 

do Projeto Passeio dos Avós, proporcionando a participação da população mais velha em atividades que 

promovam o turismo e o lazer, seguindo a temática e programa sugeridos por aquele organismo. 
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10.4. ATIVIDADE ESPIRITUAL E RELIGIOSA: 

Verificando-se a importância da assistência e apoio espiritual na população idosa e tendo a SCMP um cariz 

religioso, em 2019, gostaríamos de poder reafirmar o nosso compromisso nas atividades desenvolvidas neste 

âmbito, com a participação e empenho do Capelão desta Instituição, nomeadamente: 

 Proporcionar assistência religiosa e espiritual aos utentes da Instituição que assim o desejarem, 

respeitando a sua vontade e convicções; 

 Promover reuniões com a irmandade, com vista ao planeamento, organização e definição de 

responsabilidades para a prossecução das diferentes atividades religiosas; 

 Conceber instrumentos de trabalho que suportem as atividades religiosas institucionais, 

designadamente procissões, elaborando programas, pagelas e outros;  

 Celebrar a Eucaristia no Lar de Idosos; 

 Visitar os doentes; 

 Participar e colaborar nos grupos de trabalho para o qual for designado e seja importante a sua 

presença; 

 Colaborar no ensaio do grupo coral da SCMP na perspetiva de o dotar de competências para 

dinamizar as diferentes atividades religiosas institucionais; 

 Realizar, sempre que possível, as celebrações fúnebres dos utentes, colaboradores, Membros da Mesa 

Administrativa e irmãos da SCMP; 

 Celebrar Eucaristia nas efemérides da Instituição, nomeadamente, no Dia de Reis, Dia Mundial do 

Doente, Aniversário da SCMP e Festa de Natal; 

 Promoção de atividades de cariz religioso, na Igreja da Misericórdia. 
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11. RECURSOS HUMANOS 

Serão levadas a cabo, em 2019, ações, no âmbito da área dos recursos humanos, que permitam fornecer 

competências aos colaboradores da SCMP. Para além disso, pretendemos, na medida das nossas 

possibilidades, apostar numa política de benefícios, com o objetivo de motivar e reter os colaboradores, para 

que sintam pertença da Instituição e que o seu contributo, quanto mais positivo for, mais desenvolverá a 

Instituição, naquilo que é a sua ação. 

Continuaremos, para além disso, a desenvolver várias ferramentas de gestão de recursos humanos, que sejam 

potenciadoras de alinhar os colaboradores da Instituição nas estratégias, cultura e missão da Instituição, 

designadamente formação profissional, avaliação de desempenho, gestão de carreiras, e outras que se 

entendam por convenientes aplicar. 

 

11.1. FORMAÇÃO: 

Pretendemos, no ano de 2019, desenvolver várias atividades formativas, que possam ir ao encontro das 

necessidades identificadas, com a aplicação da avaliação de desempenho. Para além disso, estaremos atentos 

às propostas de ações que venham a ser do conhecimento, desenvolvidas pelos nossos parceiros ou por 

entidades externas, particulares, que possam ter interesse, dentro da nossa área de função. 

Paralelamente, serão desenvolvidas, no âmbito da empresa de outsourcing, que nos apoia ao nível da Higiene, 

Segurança e Saúde no Trabalho, outras ações neste enquadramento. 

 

11.2. COMUNICAÇÃO: 

Em 2019, continuaremos a melhorar os mecanismos de comunicação interna e externa da Instituição, por formas 

mais eficazes, que permitam aproximar e alinhar os recursos humanos à missão e valores da SCMP e, 

externamente, poder transmitir e dar a conhecer, atempadamente, as diferentes atividades. 

 

11.3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E GESTÃO DE CARREIRAS: 

Em 2019, será prática da Instituição continuar a promover a avaliação de desempenho, com o objetivo, entre 

outros, de orientar a gestão de carreiras dos colaboradores da Instituição, designadamente no que se refere 

à sua requalificação. 

 

11.4. HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA: 

Continuaremos, neste âmbito, em 2019, a dar continuidade a todos os procedimentos necessários para 

assegurar que todos os colaboradores se encontrem aptos para o trabalho, de acordo com a legislação em 

vigor. 

 

11.5. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: 

Em 2019, queremos continuar a promover um processo de recrutamento e seleção, o mais transparente quanto 

possível, na captação de pessoas com formação e perfil para desenvolverem as suas competências no trabalho 

desenvolvido pela Instituição, que possam estabelecer relações de confiança, compromisso e credibilidade com 

todos os atores institucionais. 



Santa Casa da Misericórdia de Pernes | Plano de Atividades e Orçamento 2019 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
Desde 1587, a Cuidar com Bondade - Página 31 de 45 

 

Pretendemos, ainda, continuar a recorrer ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e outros meios 

de recrutamento, sempre que os programas se mostrem vantajosos para a Instituição. 

 

11.6. IRMÃOS  

Em 2019, pretendemos reafirmar o espírito de cooperação e ajuda, envolvendo os Irmãos da Misericórdia na 

vivência Institucional. Assim, impulsionaremos a Irmandade a fazer a ligação à comunidade como forma de 

manifestar a cultura religiosa. Por se verificar que a participação dos Irmãos na vida da Irmandade se tem 

resumido à sua participação na procissão do Senhor dos Passos, motivaremos os irmãos na sua envolvência em 

algumas das atividades da Instituição, atribuindo-lhes competências por forma a fazer sentido o seu papel. 

Neste sentido, são objetivos para 2019: 

 Assinalar o Dia do Irmão, no âmbito da comemoração do Aniversário da Misericórdia; 

 Promover jornadas de sensibilização para o papel da Irmandade; 

 Criação de guião técnico para a procissão do Senhor dos Passos; 

 Assegurar a realização das Procissões da Semana Santa; 

 Manter em bom estado de arrumação, conservação e zelo pelas alfaias e paramentos 

necessários ao culto católico; 

 Organizar e dirigir uma Peregrinação; 

 Assegurar a oração do Terço, durante todo o mês de maio; 

 Representar a Irmandade noutras Procissões; 

 Fazer o acompanhamento aos enterros dos irmãos que morrem na vila de Pernes, no espírito desta 

Obra de Misericórdia; 

 Promover as ações de preparação de novos Irmãos, antes do seu Compromisso e das respetivas 

celebrações; 

 Promover ações de divulgação da Irmandade. 

 

11.7. VOLUNTARIADO 

O voluntariado é um poderoso veículo de participação da cidadania ativa e um importante impulsionador de 

desenvolvimento social. Assim, em 2019, pretende a SCMP, atingir os seguintes objetivos: 

 Aumentar o número de voluntários; 

 Estreitar a relação Instituição e voluntário; 

 Sensibilizar e consciencializar para a importância do voluntariado; 

 Valorização do voluntário. 
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12. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

É num contexto de valorização do Património Cultural, que a SCMP, em 2019, realizará um conjunto de 

atividades que promovem a coesão social, motivando a comunidade para agir segundo os valores inerentes 

ao desenvolvimento destas atividades, que assentam na concretização das 14 obras de misericórdia, ajustadas, 

obviamente, aos tempos atuais. 

 DIA DE REIS: CELEBRAÇÃO DE EUCARISTIA E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DE 

PRÉMIOS DA 5ª EDIÇÃO DO CONCURSO “PERNES – PRESÉPIOS NA VILA”, a realizar no dia 06 de 

janeiro, na Igreja da Misericórdia; 

 “DIA MUNDIAL DO DOENTE”, atividade alusiva à efeméride, com a celebração de uma eucaristia, 

seguida de momento musical, no dia 11 de fevereiro, pelas 15h00, no Lar de Grandes Dependentes; 

 PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES E PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSSOS, 23 e 24 

de março; 

 PROCISSÃO DO SENHOR MORTO, a realizar no dia19 de abril; 

 TROFÉU COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA, a realizar nos dias 19 e 20 de abril; 

 COMEMORAÇÃO DO 432º ANIVERSÁRIO DA SCMP: DIA ABERTO DA INSTITUIÇÃO, promovendo a 

aproximação da comunidade à SCMP, a realizar no dia 23 de maio; 

 FEIRA DO LIVRO “PÁGINAS DE MISERICÓRDIA” E LANÇAMENTO DE LIVRO “MARCOS DO NOSSO 

TEMPO – O REAFIRMAR DE UMA RESPONSABILIDADE EM SERVIR”, a realizar no dia 23 de maio; 

 REALIZAÇÃO DO V SEMINÁRIO MAIS QUE UM ENCONTRO, UMA PARTILHA – “MISERICÓRDIAS: UMA 

RESPONSABILIDADE EM SERVIR”, a realizar no dia 24 de maio, local a definir; 

 COMEMORAÇÕES SOLENES DO ANIVERSÁRIO DA MISERICÓRDIA, a realizar no dia 25 de maio, 

local a definir; 

 VII FESTIVAL DA TERCEIRA IDADE, a realizar no dia 27 de setembro, na Quinta da Tufeira; 

 FESTA DE NATAL – GALA SOLIDÁRIA, dirigida a todos os utentes das diferentes respostas sociais, 

colaboradores, membros da Mesa Administrativa e convidados – 14 de dezembro, local a definir; 

 OUTRAS ATIVIDADES: 

JORNAL “A VOZ”: continuar com a publicação semestral deste jornal; 

GRUPO CORAL: continuar com a promoção deste grupo, participando em atividades internas e 

externas; 

CICLOS DE PARTILHA: continuar com a promoção de atividades que permitam a partilha de 

experiências e conhecimentos sobre diferentes áreas, permitindo aos seus intervenientes a identificação 

com as histórias de vida apresentadas e as temáticas que lhe estão subjacentes. 
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13. PARCEIROS SOCIAIS 

Em 2019, a SCMP pretende fortalecer a sua relação com os diferentes parceiros, por entender que este papel 

é central e fundamental para o desenvolvimento da Instituição. 

Pretende, ainda, angariar novos, na perspetiva de tornar esta Instituição dinâmica e competitiva. 

Assim, abaixo elencam-se as entidades que se prevê que possam manter e fortalecer relações de parceria 

com esta Instituição: 

 Centro Distrital da Segurança Social; 

 União das Misericórdias Portuguesas; 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

 Câmara Municipal de Santarém; 

 Câmara Municipal de Lisboa; 

 Conselho Local de Ação Social; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

 Escola Superior de Educação de Santarém; 

 Escola Superior de Saúde de Santarém; 

 Cruz Vermelha Portuguesa; 

 Junta de Freguesia de Pernes; 

 Unidade de Saúde Familiar do Alviela; 

 Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques; 

 Guarda Nacional Republicana; 

 Bombeiros Voluntários de Pernes; 

 Diocese de Santarém e Paróquia N.ª Sra da Purificação de Pernes; 

 Farmácias de Pernes (Almeida e Santos Leal); 

 Laboratório de Análises Clínicas; 

 Associação de Apoio Integrado a Jovens e Idosos da Louriceira (AIJIL); 

 Centro Social Interparoquial de Abrantes; 

 Outros parceiros no âmbito do Projeto RLIS. 
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14. PATRIMÓNIO | CULTURA | AMBIENTE - PERNES 

A SCMP continuará a promover, em 2019, o património, a cultura e o ambiente, do qual tem a responsabilidade 

em preservar, promover e qualificar:  

 NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA QUINTA DA TORRE: continuar a promover o Museu Memórias, mantendo 

o fim para o qual foi construído, que é o de retratar a vivência dos pernenses e utentes desta Instituição, 

numa linha etnográfica. Pretende-se, ainda, fazer uma requalificação mais profunda, sujeitando este 

espaço a possível candidatura comunitária, por forma a que o mesmo se possa evidenciar culturalmente 

em segmentos naturais que Pernes possuiu pelas suas características geográficas, designadamente o 

rio Alviela, os moinhos e outros; 

 CASA SOCIAL: desenvolver, ceder e acolher todas as pessoas que necessitarem de um espaço com as 

condições que esta infraestrutura permite; 

 EDIFÍCIO SOCIAL E DE SAÚDE:  continuar a ceder o espaço do rés-do-chão deste edifício para o 

desenvolvimento dos serviços de saúde à comunidade, designadamente à Unidade de Saúde Familiar 

do Alviela. 

 BAIRRO COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES PEREIRA: continuar a ceder habitação às famílias que 

careçam dela, dotando este espaço de condições adequadas à sua salubridade e bem-estar dos que 

nele residirem. 

 MOINHO MANUELINO: continuar com as ações necessárias no sentido de o preservar. 

 IGREJA DA MISERICÓRDIA: manter a dignidade deste edifício religioso, mantendo-o limpo, vigiado e 

ornamentado, de acordo com o respeito que o espaço merece. 

 CASA DE VELÓRIO: continuar a ceder este espaço à comunidade pernense para velar os seus entes 

queridos. 

 EDIFICADO DIVERSO: preservar e requalificar o que for necessário nestes edifícios, no sentido de os 

rentabilizar.  

 PROPRIEDADES RÚSTICAS: zelar pela sua manutenção, rentabilizando-as, respeitando a vontade dos 

seus doadores. 
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15. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 

 Conta de Exploração Previsional 

         

        

         

 Cód. 
GASTOS 

Orçamento Orçamento 

 Contas 2018 2019 

         

         

 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 120.958 140.120 

 612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
120.958  140.120  

   Géneros alimentares/ Mat. Clínico, hoteleiro, limpeza e fardamento 

 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 766.694 780.798 

 621 Subcontratos 254.202  272.832  
   Exploração de Refeitório 

 622 Serviços Especializados 196.298  150.470  
   Trab.especializ./vigilância e segurança/Honor./Conserv. Repar. 

 623 Materiais 14.356  20.802  
   Ferra. utensíl. desgaste rápido/Livros/Mat. Escritório/Jornais 

 624 Energia e fluidos 139.993  165.054  
   Eletricidade/ Água/Combustíveis 

 625 Deslocações, estadas e transportes  1.300  802  
   De pessoal 

 626 Serviços Diversos 
160.545  170.838  

   
Comunicação/Seguros/Contencioso e Notariado/Desp.represent./Limpeza, Hig. 

conforto/Outros Serviços 

 63 GASTOS  C/ PESSOAL 912.653 968.041 

 631 Remunerações Órgãos Sociais 0  20.958  

 632 Remunerações do Pessoal 713.877  748.524  

 635 Encargos s/ Remunerações 156.108  167.004  

 636 Seguros 7.241  11.369  

 638 Outros gastos c/ pessoal 35.427  20.186  

 64 GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 296.142 357.736 

 641 Propriedades de Investimento 173.662  181.115  
   Edifícios e outras construções 

 642 Ativos fixos tangíveis 
121.526  175.166  

   Edifícios e outr.construç./Equipam.básico,administrat.e outro 

 643 Ativos Intangíveis 954  1.454  

   Programas Informáticos     

 65 PERDAS POR IMPARIDADE 20.000 15.000 

 651 Em dívidas a receber 20.000 15.000  

 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 47.884 44.964 

 681 Impostos 5.252  0  

 687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros 0  0  

 688 Outros 42.632  44.964  

 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 0 8.864 

 691 Juros suportados 0 8.864  

   Total de Gastos 2.164.331 2.315.521  
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 Conta de Exploração Previsional 

     

         

 Cód. RENDIMENTOS 
Orçamento 

2018 

Orçamento 

2019  Contas 

     

         

 71 VENDAS 31.841  41.846  

 712 Produtos acabados e intermédios 
31.841  41.846  

   Produtos clínicos e de higiene pessoal 

 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 1.036.579  1.094.152  

 721 Quotas dos utilizadores 1.018.785  1.077.741  
   Família e comunidade/Terceira Idade/Comunidade Estudantil 

 722 Quotizações e Jóias 5.676  5.691  

 723 Promoções p/ captação de recursos 
3.773  3.597  

   Intern., consultas, urgências, enfermagem 

 724 Rendimentos de patrocinadores e colaboração 8.345  7.122  
   Despesas utiliz. Residências unif./ Outros 

 75 SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 733.252  759.813  

 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 591.997  684.681  
   ISS-Segurança Social / IEFP-Inst.Emprego Form. Profiss./POISE-RLIS 

 752 Subsídios de Outras Entidades 136.255  69.131  

         

 753 Doações e Heranças 5.000  6.000  
   Donativos recebidos 

 76 REVERSÕES 5.000  12.000  

 762 De Perdas por Imparidade 5.000  12.000  
   Clientes / Dívidas a Receber / Processos Judiciais 

 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 668.682  741.359  

 781 Rendimentos suplementares 1.000  255  
   Livros, reembolsos 

 782 Descontos pronto pagamento obtidos 2.884  2.707  

 787 Rend. e ganhos em investimentos não financeiros 664.547  737.279  
   Rendas de propriedades de investimento 

 788 Outros 251  1.117  
   Imput. de subsídios para investimento / Outros não especific. 

 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES 7.291  7.614  

 791 Juros obtidos 7.291  7.614  

         

 n.a. (Trab.próp.Instit. - Autoconsumos) 0  0  

   Total de Rendimentos 2.482.645  2.656.784  
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43+453+455-459 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 1.156.000 1.732.990 2.888.990

432 BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 1.156.000 1.732.990 2.888.990

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES 749.000 1.732.990 2.481.990

Lar de Idosos - Requalificação e Ampliação 604.000 1.732.990 2.336.990

Requalificação do Adro da Igreja da Misericórdia 135.000 0 135.000

Casa Social - adaptação piso 2 a arquivo - conclusão 10.000 0 10.000

4333 EQUIPAMENTO BÁSICO 389.000 0 389.000

Equipamento diverso - Lar de Idosos 380.000 0 380.000

Equipamento diverso - Lar de Grandes Dependentes 2.000 0 2.000

Equipamento diverso - Lar São João de Deus 2.000 0 2.000

Equipamento diverso - Creche 2.000 0 2.000

Equipamento diverso - Resid. Universitária 1.000 0 1.000

Equipamento diverso - Outras Valencias 2.000 0 2.000

4334 EQUIPAMENTO TRANSPORTE 15.000 0 15.000

Aquisição /substituição de viaturas 15.000 0 15.000

4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000 0 3.000

Equipamento  Informático 2.000 0 2.000

Equipamento Social e Mobiliário Diverso 1.000 0 1.000

Prédios de Lisboa

Rua Saraiva de Carvalho, 226 e 236 / Rua Ferreira Borges 100.000 0 100.000

Rua Luis Fernandes nº 20 (beneficiação caixa de escada) 35.000 0 35.000

Rua São Marçal nº 87 (beneficiação caixa de escada) 45.000 0 45.000

Outras Conservações e Reparações 50.000 0 50.000

Prédios de Pernes / Santarém

Bairro Comendador 5.000 0 5.000

0 151.519 151.519

Casa Sénior - Arneiro Milhariças 0 151.519 151.519

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 0 0 0

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0 0 0

TOTAIS 1.391.000 1.884.509 3.275.509

OUTROS

4332

42+452+455-459 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 235.000 0 235.000

DESCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O ANO DE 2019

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓD. CONTAS DESIGNAÇÃO

AUTO-FINANCIAMENTO
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E 

OUTROS FINANCIAMENTOS
TOTAIS

16. PLANO DE INVESTIMENTOS 
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17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos certos e orgulhosos com este Plano de Atividades e Orçamento para 2019, o desta Instituição. E é justo 

que estejamos. Porque nem sempre temos a sorte de poder participar, não só em tão importante orientação 

estratégica, mas como poder ver concretizado o maior projeto de sempre desta Instituição, o da Requalificação 

e Ampliação do Lar de Idosos, que permitirá uma melhoria significativa da qualidade de vida de muitas 

pessoas, sejam elas irmãos, utentes, colaboradores ou outra qualquer pessoa que venha de nós a precisar. 

Importa também, nesta abordagem final, salientar que, apesar dos grandes investimentos previstos, que 

implicam uma coerência com a racionalização de custos e as atividades a desenvolver, tendo em vista a 

sustentabilidade da Instituição, não descuramos poder continuar a dar aos nossos utentes tudo o necessário, 

com a qualidade a que já se habituaram, assim como aos nossos colaboradores todas as ferramentas 

indispensáveis ao seu bom desempenho. 

O nosso foco são as pessoas, neste mundo de indiferenças, por isso, vale a pena fazer o bem, bem feito, 

porque são estas obras que fazem história e nunca envelhecem. 

Pernes, 09 de novembro de 2018 
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18. PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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