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2. COMUNICAÇÃO DO PROVEDOR 
Caríssimos Irmãos,  

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Pernes (SCMP), decorrente do cumprimento dos imperativos 
legais e estatutários definidos no seu Compromisso, vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral o 
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022, na perspetiva de recomeçar com um espírito novo, ainda que, há 
poucos meses tenha sido apresentado o referente a 2021, motivado pela impossibilidade da realização de ajuntamentos 
em atividades, onde as Assembleias Gerais estavam incluídas, pelo que o presente difere pouco da linha estratégica do 
anterior, até porque continua a pairar no ar alguma incerteza sobre o modo como vão ser os próximos tempos. 

É preciso, no entanto, olhar para o futuro com determinação para angariar a força necessária para responder às 
necessidades e problemas que venham a surgir no nosso caminho, motivados pela crise política, sanitária, económica e 
social, qual delas a pior! 

Continuamos, em 2022, com uma política económica e social audaz, que não se amedronta perante a incerteza do 
futuro, mas que nos obriga a ter uma maior atenção sobre o contexto onde estamos inseridos, que nos empurra a 
converter formas de estar, de pensar e de agir, para além do social, agora também de uma forma mais digital e com 
especial foco no ambiente.  

Assim, para 2022, e numa perspetiva de nos sentirmos mais seguros, ainda que com um processo de vacinação eficaz, 
não podemos descurar o cuidado daqueles que confiaram em nós, pelo que os diferentes serviços serão 
necessariamente revisitados, no sentido de lhes incutir a atualização necessária derivada dos novos/atuais espaços onde 
serão desenvolvidos e também das orientações técnicas e legais a que temos que atender, com sentido de 
responsabilidade.  

Destacamos as dimensões em que iremos assentar a nossa atuação, com vista à prossecução dos objetivos, 
designadamente: 

• Concluir as obras de requalificação do Lar de Idosos e iniciar a sua ampliação, segunda fase deste projeto; 

• Avançar com a modernização digital, numa ótica integrada e transversal, que permita reforçar uma boa gestão 
de suporte à atividade institucional; 

• Despertar e promover uma política ambiental que permita evitar desperdícios e minimizar a pegada ecológica; 

• Formar uma equipa de Recursos Humanos robusta, que possa, ao nível das Ajudantes de Lar e Serviços Gerais 
responder, em quantidade e qualidade, com sentido de compromisso às necessidades das diferentes respostas 
sociais, acompanhando-a de uma política salarial que atraia novos e retenha os bons; 

• Reorganizar o setor da saúde, com médicos e enfermeiros, para complementar os serviços de saúde estatais, 
que se verificam insuficientes; 

• Concretizar projetos de infraestruturas ao nível da habitação, para captar e fixar profissionais para a Instituição, 
situação que comprovadamente sentimos ser necessária, dada a escassez da rede de transportes que serve a 
freguesia e a insuficiente oferta do mercado habitacional; 

• Criar monumento intemporal, que projete a Instituição, tendo em conta o seu passado, a sua história e o seu 
desenvolvimento presente, deixando uma marca para o futuro; 

• Prosseguir com um trabalho gerador de confiança, que capte as benemerências daqueles que vêm em nós uma 
Instituição capaz de as colocar ao serviço do outro; 

• Seguir com as diligências necessárias para a realização das obras de reconstrução do prédio localizado na Rua 
Ferreira Borges e Rua Saraiva de Carvalho, em Lisboa, cumprindo com a legislação em vigor no que respeita 
aos procedimentos necessários; 

• Promover a sustentabilidade da Instituição, através de subsídios, doações e outros financiamentos, 
apresentando candidaturas a programas de apoio ao financiamento de projetos, com relevância estratégica 
para a Instituição, designadamente ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), aproveitando a janela de oportunidade para 
concretizar os investimentos que forem elegíveis, neste âmbito; 

• Prosseguir com a produção de publicações diversas sobre a atividade da Misericórdia; 

• Retomar as atividades que reforcem o papel do património cultural, material e imaterial, da Instituição, 
respeitando a sua memória, tradições e vivências. 

Assim, e para terminar, julgamos ser estas linhas orientadoras um bom desafio para quem deseja encontrar motivação 
para recomeçar e responder ao que hoje os acontecimentos nos exigem. Sempre a partir de uma visão de cariz social, 
em ordem a uma Misericórdia outra, mais justa, mais próxima, mais resposta, com práticas concretas aos novos 
desafios! 

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pernes 
Manuel João Maia Frazão 
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3. ÓRGÃOS SOCIAIS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
PERNES - QUADRIÉNIO 2020-2023 

 

• MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente: Carlos Alberto Ramos Dias 

Vice-Presidente: Ana Catarina da Cruz Violante Afoito 

Secretário: Carlos Alberto Almeida Maria 

 

• 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: Nídia Alexandra Silva Monteiro Gomes 

 

• 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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4. 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, servindo, não só no desenvolvimento de 

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

Para além disso, assegura a melhoria das condições e da qualidade de vida da comunidade em geral, 

preservando e valorizando o património e respeitando o meio ambiente, 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: 
 

• CENTRADOS NA PESSOA: oferecer um 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 E AMBIENTE: promoção da melhoria contínua nos processos e serviços, desempenho 

ambiental, tecnologia e na capacitação dos seus colaboradores; 

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

sustentabilidade. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Para 2022, são objetivos estratégicos a prosseguir: 

• Sustentabilidade Económico-Financeira; 

• Qualificação da Prestação de Serviços; 

• Satisfação dos Utentes e Beneficiários; 

• Satisfação dos Colaboradores; 

• Requalificação de Infraestruturas; 

• Transição Digital;  

• Incrementação de medidas de eficiência energética e ambiental. 

  

Casa Social 

Casa Social Casa Social 

Casa Social Casa Social 



Santa Casa da Misericórdia de Pernes | Plano de Atividades e Orçamento 2022 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
Desde 1587, a Cuidar com Bondade - Página 9 de 59 

 

5. 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. Reconhecimento e confiança dos diferentes atores sociais; 

2. Diversidade, complementaridade e adaptabilidade de respostas sociais; 

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

4. Capacidade financeira; 

5. Qualidade das equipas multidisciplinares; 

6. Acordos de cooperação com a Segurança Social. 

 

PONTOS FRACOS: 
1. Dispersão física de respostas sociais e recursos; 

2. Respostas sociais não certificadas; 

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

4. Inexistência de vagas em quantidade suficiente em algumas áreas de intervenção, designadamente 

demências e grandes dependentes. 

 

OPORTUNIDADES: 
1. Angariar investimento para os projetos institucionais em curso, através de apoios comunitários; 

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

3. Potenciar o uso de novas tecnologias, que permitam aumentar a eficiência dos serviços, numa lógica 

digital e ambiental; 

4. Fortalecimento de parcerias que possam trazer know-how; 

5. Implementar o processo de certificação de qualidade nas diferentes respostas sociais; 

6. Criação e alargamento de serviços à comunidade; 

7. 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 

encontram em desenvolvimento; 

2. Dificuldade de contratação de profissionais para atividades indiferenciadas; 

3. Dificuldade de ocupação de vagas extra-acordo, por indisponibilidade financeira das famílias; 

4. Dificuldade em fomentar equipas de trabalho duradouras, estáveis e comprometidas; 

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; 

6. Contexto incerto e pouco seguro, que obriga a constantes adaptações, dando pouco espaço à 

solidificação das ações assumidas. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
A SCMP é uma Instituição com intervenção direta na comunidade, composta por uma equipa multidisciplinar e 

que desenvolve diferentes respostas sociais, valências e serviços, acompanhando as pessoas transversalmente, 

desde a infância à terceira idade. Para o seu fim, disponibiliza, ainda, um conjunto de recursos que contribuem 

para o desenvolvimento associativo local e proteção de grupos sociais mais vulneráveis. 

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 

• ERPI - Lar de Idosos; 

• ERPI - Lar de Grandes Dependentes; 

• ERPI - 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; 

• Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS). 

 

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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PROVEDORIA 

 

“…recomeçar com um espírito 

novo…” 
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7. PROVEDORIA 
É completamente diferente arrancar para o próximo ano sem qualquer crise sanitária, social e política do que 

no atual contexto que nos assiste. No entanto, e subjacente às responsabilidades das áreas e setores que 

estão inerentes, que vão desde os conteúdos relacionados com a Irmandade, às relações externas, assim 

como a todos os assuntos de natureza institucional, não deixaremos de pensar que existirão bons motivos 

para regressar finalmente aos formatos mais tradicionais, designadamente através da presença física de 

acompanhamento e desenvolvimento das principais atividades. 

Neste sentido, e dando continuidade ao que vem sendo preconizado, em 2022, serão desenvolvidas um 

conjunto de ações, com vista a melhorar o modelo de gestão institucional, designadamente: 

• Manter o envolvimento dos membros que compõem a Mesa Administrativa para tornar possível a 

concretização das atividades fundamentais da Instituição; 

• Capacitar os serviços de provedoria, para que possa continuar a desenvolver a sua atividade, 

delegando-lhe autonomia para a concretização dos respetivos objetivos; 

• Controlar a eficiência da gestão financeira da Instituição; 

• Reestruturar o setor da logística, acompanhando a gestão de compras, por forma a encontrar os 

melhores fornecedores, que apresentem as melhores condições financeiras para a Instituição; 

• Potenciar a rentabilização do património de rendimento; 

• Realizar plano de comunicação, com vista à projeção da imagem da Instituição, para uma maior 

eficiência dos serviços; 

• Utilizar os recursos disponíveis, jurídicos, contabilísticos e outros, de apoio externo à Instituição, 

rentabilizando-os para melhor servir os fins institucionais; 

• Adaptar a política de gestão de recursos humanos às constantes mudanças que o contexto exige, que 

garanta a qualidade do serviço prestado; 

• Implementar o sistema de Gestão da Qualidade, na Instituição, preparando-a para a respetiva 

Certificação, aproveitando as novas instalações do Lar de Idosos; 

• Reforçar as relações com a comunidade; 

• Reforçar as boas relações com a tutela, nomeadamente com a Segurança Social, e outras entidades 

com quem será necessário articular no contexto pandémico, na área da saúde; 

• Concretizar documentos institucionais; 

• Realizar auditorias internas e dinamizar a monitorização dos serviços prestados; 

• Redinamizar a relação com a irmandade, reforçando, na Instituição, a importância da vivência das 

obras de misericórdia e espiritualidade, destacando-se: 

• Utilizar as novas tecnologias para a comunicação com os irmãos; 

• Reorganização dos processos de irmãos; 

• Atualização das propostas de adesão de novos irmãos; 

• Promover ações de divulgação da Irmandade. 

Entre a incerteza da conjuntura atual e a expetativa de um futuro mais sustentável, as ações acima 

enunciadas poderão sofrer alguma alteração, na eventualidade da necessidade da sua adequação. No 

entanto, tudo faremos para ir além do previsto, fazendo ainda mais e melhor misericórdia. 
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8. ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Nesta área, a SCMP continuará a trilhar um caminho de profissionalização dos seus serviços, com mais ou 

menos dificuldades, que têm vindo a ser ultrapassadas ano após ano, dadas as profundas mudanças ocorridas 

nos últimos tempos. 

Assim, continuará a desenvolver, em 2022, ações que visem melhorar a qualidade dos serviços, tendo como 

principal cuidado o bem-estar e o desenvolvimento integral e harmonioso de cada criança, retomando, na 

medida do possível, as diferentes atividades letivas e não letivas, mais concretamente na resposta Social 

Creche e Atividades de Tempos Livres – Campos de Férias, que verificamos como as mais necessárias para 

assegurar o acompanhamento das crianças e jovens, em face da indisponibilidade dos pais. 

Sustentabilidade e pegada ecológica serão o mote do desenvolvimento de atividades e práticas para formar 

e passar a mensagem sobre a necessidade de uma cidadania nesta área e com este público mais jovem. 

8.1. CRECHE “BERÇO DO ALVIELA”: 

Em 2022, continuaremos empenhados em garantir as condições necessárias para que as crianças possam 

desenvolver as suas capacidades, pelo que serão disponibilizados todos os apoios interdisciplinares 

necessários, para a qualidade dos cuidados prestados, em consonância com os normativos e orientações em 

vigor, dados os confinamentos de emergência que possam vir a ser decretados.  

Esta resposta social, com licença de funcionamento e acordo com a segurança social para 20 crianças, 

continuará a desenvolver-se, tendo como propósito o bem-estar e o desenvolvimento das mesmas, 

acolhendo-as, entre as idades dos 0 aos 36 meses, durante o período diário das 07h30 às 19h30 

disponibilizando os seguintes serviços: 

• Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança; 

• Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo 

de dietas especiais em caso de prescrição médica; 

• Cuidados de higiene pessoal; 

• Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças; 

• Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das 

crianças; 

• Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da 

criança. 

É nosso objetivo, em 2022, colaborar na promoção da natalidade e da parentalidade através da criação de 

condições favoráveis para o nascimento de crianças, pelo que a política de gratuitidade das creches é uma 

delas, em consonância com a legislação em vigor. 

Para além disso, continuaremos a praticar mensalidades acessíveis aos pais, em conformidade com os 

períodos de confinamento, no caso de virem a existir, consubstanciando-se em descontos proporcionais ao 

respetivo tempo imposto. 

São, ainda, objetivos desta resposta para o ano de 2022: 

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

• Preservar o acordo de cooperação com a Segurança Social; 

• Reforçar a sustentabilidade da creche, através de ações e estratégias que visem a poupança e a 

redução de gastos; 
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• Colaborar com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), numa lógica de intervenção 

protetiva comunitária, visando promover os direitos das crianças, prevenindo ou pondo termo a 

situações que possam pôr em risco a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento 

integral. 

• 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, remotamente, no sentido de os envolver na 

conceptualização e execução do projeto educativo e atividades que se venham a desenvolver; 

• Diligenciar na divulgação da creche. 

 

8.2. CAMPOS DE FÉRIAS | ATL: 

A manter-se a crise sanitária, que implica redobrados cuidados na saúde pública da comunidade, não se prevê 

que possa ser exequível a manutenção, em 2022, desta valência. 

No entanto, e se o contexto se alterar, a SCMP, no âmbito da sua missão de satisfação das necessidades da 

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

de tempos livres nos períodos de pausa letiva (meses de Verão), ao nível da ocupação das crianças e jovens 

nestes períodos, apoiando as famílias na ocupação dos seus filhos. 

Será, neste contexto, envolvida uma rede de parceiros que apoie no desenvolvimento das atividades, 

destinadas a crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos, colmatando as dificuldades sentidas pelos pais, em 

períodos em que os mesmos não têm onde os deixar. 

Assim, e atentos a esta realidade, pretendemos, ainda, contribuir para o crescimento e desenvolvimento 

saudável da população infantil e juvenil, e possibilitar às respetivas famílias um melhor acompanhamento, 

por forma a atrair crianças e jovens, com vontade de iniciar um caminho assente em valores de respeito e 

ajuda ao outro. 

Com base nesta realidade, continuaremos a investir no público mais jovem, numa lógica de promoção e 

dinamização de atividades de ocupação de tempos livres, contribuindo para a formação e desenvolvimento 

das crianças e jovens da comunidade pernense e das freguesias limítrofes. 

Os objetivos desta resposta para o ano de 2022 serão mantidos, mas não podemos esquecer que é previsível 

condicionar a atividade ao bem maior que é a saúde pública de todos: 

• Garantir a segurança de todas as crianças e jovens; 

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

responsabilidade; 

• Fomentar a intergeracionalidade, remotamente, em articulação com as restantes respostas sociais 

da Instituição; 

• Dar a conhecer diferentes misericórdias, por via tecnológica, e o contexto onde se inserem, dando 

continuidade ao projeto “Rota das Misericórdias”;  

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

a própria Instituição e com outras, locais e concelhias; 

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

das crianças e jovens. 



Santa Casa da Misericórdia de Pernes | Plano de Atividades e Orçamento 2022 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
Desde 1587, a Cuidar com Bondade - Página 17 de 59 

 

8.3. RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS: 

Dando cumprimento do legado do Comendador José Gonçalves Pereira, às quais lhe foi atribuído o seu nome, 

desde 1999, continuará, aos jovens que pretendem prosseguir estudos no ensino superior, a Misericórdia de 

Pernes a atribuir e disponibilizar quartos em residências universitárias, em Lisboa, resposta que funciona há 

mais de 20 anos. 

As residências de que dispõe, continuam a ser uma valência em que a procura é superior à oferta, uma vez 

que encontrar um espaço para viver a preços acessíveis, em particular nas grandes cidades, pode ser uma 

verdadeira odisseia para os jovens estudantes que saem de casa pela primeira vez.  

Queremos, por isso, no próximo ano de 2022, continuar a apostar e a dotar de melhores condições estas 

residências, de acordo com o Plano de Contingência para a COVID-19, que foi minuciosamente preparado 

para mitigar a propagação da doença. 

Para 2022, pretendemos continuar a manter o funcionamento desta valência, pois a formação dos pernenses 

sempre foi uma preocupação das Mesas Administrativas, designadamente: 

• Prosseguir com os procedimentos adotados nos últimos anos, no acolhimento e orientação à 

chegada e contínuo acompanhamento (diário), durante o ano letivo; 

• Continuar a promover a plena ocupação da valência (capacidade: 47 camas); 

• Manter a Residência Universitária para Trabalhadores-Estudantes, integrada, a partir de setembro 

de 2021, no edifício Carvalho Araújo, criada com o intuito de ajudar os que deixam a residência 

anterior e que iniciam o seu percurso profissional, acumulando as duas situações (capacidade: 5 

camas). 

 

8.4. PRÉMIO DE ESTUDO COMENDADOR JOSÉ GONÇALVES 

PEREIRA: 

Em 2022, o apoio aos estudantes será mantido, tendo como objetivo capacitar os jovens pernenses, 

pensando no seu futuro, atribuindo-lhes um prémio de estudo pecuniário para que façam o seu ingresso no 

ensino superior, com o objetivo de incentivar e proporcionar um melhor 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. 
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9. TERCEIRA IDADE 
Sustentabilidade, eficiência energética e ambiente são palavras que, em 2022 e anos seguintes, farão parte 

dos objetivos das ações e atividades que viermos a desenvolver nesta área, num contexto em que assistimos 

à quinta vaga desta pandemia, já com a terceira toma da vacina para a COVID-19. 

Esta certeza nunca fez tanto sentido como nos tempos em que vivemos, e na área da terceira idade, onde se 

têm vivido e experienciado situações limite, onde o medo, a incerteza, o abandono, o distanciamento, a 

solidão deixam marcas que só podem ser compensados com o cuidar bem, junta-se a questão ambiental. 

O tempo para viver já é pouco e cada ano que passa é uma conquista. Por isso, a intervenção da Misericórdia 

assentará num compromisso de continuar a fazer bem o que de melhor sabe fazer, nesta que é a sua área 

dominante de ação.  

Assim, continuaremos a apostar num modelo resiliente, de adaptação constante às necessidades que o 

contexto, interno e externo, nos impõe, prova disso é subtítulo deste plano de atividades, capacitação digital 

e ambiental, que estará em harmonia com a prática que viermos a adotar no ano de 2022. 

Continuar a fazer parte da solução para os problemas da Terceira Idade será, igualmente, um dos nossos 

objetivos, indo ao encontro das suas expectativas, designadamente, na melhoria da sua qualidade de vida, 

promovendo o envelhecimento ativo através de uma relação de proximidade entre pessoas e serviços e de 

espaços adaptados às necessidades e exigências de pessoas idosas. 

Continuará também a ser nossa pretensão realizar a mudança para a nova ERPI - Lar de Idosos, que 

contemplará todos os serviços comuns às restantes respostas sociais, nesta vertente e em outras, de uma 

forma mais revitalizada e eficiente, permitindo alavancar uma mudança de paradigma na forma do cuidar, 

atendendo aos investimentos que se verificarão nas áreas dos equipamentos, tecnologia, recursos humanos, 

infraestruturas e organização. 

 

9.1. ERPI - LAR DE IDOSOS: 

Continuaremos a manter os objetivos estratégicos para esta resposta social, que são os de oferecer as 

condições ideais de conforto, habitabilidade, acessibilidade, segurança, funcionalidade e que, acima de tudo, 

possa ser reabilitante, potenciando um envelhecimento ativo e desafiante. 

Assim, pretendemos que as obras de requalificação desta estrutura se deem por terminadas, fornecendo as 

condições acima descritas.  

São objetivos desta resposta para o ano de 2022: 

• Manter os procedimentos de segurança, implementados em 2020/2021, no âmbito do Plano de 

Contingência para a COVID-19, de acordo com as orientações técnicas da Direção Geral de Saúde e 

do Governo; 

• Manter a estrutura em funcionamento, observando o espaço mínimo entre camas, situação que 

inviabiliza a sua plena ocupação; 

• Diligenciar, junto da Segurança Social e organismos da saúde, em todas as medidas de prevenção 

que forem necessárias adotar contra a doença COVID-19, uma vez que chegados aqui já vamos na 

terceira toma e na quinta vaga desta pandemia. 
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• Prosseguir com a prestação de serviços necessários ao desenvolvimento de um alojamento coletivo, 

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

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

tratamento de roupas, apoio psicossocial, apoio espiritual, entre outros, cumprindo com o 

preconizado nas orientações técnicas da DGS; 

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

pessoal e partilha de momentos de vida, respeitando o distanciamento físico; 

• Promover reuniões com as famílias e equipa técnica, via digital, no sentido de fomentar o 

relacionamento familiar, envolvendo-as 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; 

• Dotar a estrutura de equipamentos facilitadores do registo e monitorização dos cuidados, em 

suporte informático, por forma a proporcionar uma prestação de serviços mais eficiente; 

• Fomentar a melhoria das competências da equipa; 

• Proporcionar aos utentes o acesso a medidas de apoio social e ajudas técnicas, em articulação com 

o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS); 

• Reforçar a sustentabilidade, assegurando a boa cobrança das mensalidades. 

 

9.2. ERPI - LAR DE GRANDES DEPENDENTES: 

A ERPI - Lar de Grandes Dependentes continuará a prosseguir com a sua função, respondendo às 

necessidades individuais e específicas de pessoas idosas em situação de dependência acentuada, 

fomentando um serviço personalizado e humanizante. 

Continuará, ainda, pela sua localização, a providenciar os recursos necessários para a manutenção de alguns 

espaços, designadamente da Igreja da Misericórdia, Casa Sénior de Pernes e Casa do Velório. 

São objetivos desta resposta para o ano de 2022: 

• Manter a plena ocupação da ERPI (capacidade: 23); 

• Manter os procedimentos de segurança, implementados em 2020/2021, no âmbito do Plano de 

Contingência para a COVID-19, de acordo com as orientações técnicas da Direção Geral de Saúde e 

do Governo; 

• Diligenciar, junto da Segurança Social e organismos da saúde, em todas as medidas de prevenção 

que forem necessárias adotar contra a doença COVID-19; 

• 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, 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, respeitando 

o distanciamento físico; 

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

harmonioso, para além de seguro e funcional; 
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• Envolver as famílias na dinâmica da estrutura residencial, via digital; 

• 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; 

• Dotar a estrutura de equipamentos facilitadores do registo e monitorização dos cuidados, em 

suporte informático, por forma a proporcionar uma prestação de serviços mais eficiente; 

• Fomentar a melhoria das competências da equipa; 

• Proporcionar aos utentes o acesso a medidas de apoio social e ajudas técnicas; 

• Reforçar a sustentabilidade, assegurando a boa cobrança das mensalidades. 

 

9.3. ERPI - LAR S. JOÃO DE DEUS | UNIDADE DE DEMÊNCIAS: 

A ERPI - Lar S. João de Deus | Unidade de Demências continuará com a sua política de colocar o melhor ao 

serviço do melhor, as pessoas, cuidando-as com respeito, assente nos princípios da ética, proximidade, 

acessibilidade, equidade e continuidade. 

Em 2022, pretende esta estrutura 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); 

• Manter os procedimentos de segurança, implementados em 2020/2021, no âmbito do Plano de 

Contingência para a COVID-19, de acordo com as orientações técnicas da Direção Geral de Saúde e 

do Governo; 

• Diligenciar, junto da Segurança Social e organismos da saúde, em todas as medidas de prevenção 

que forem necessárias adotar contra a doença COVID-19; 

• 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, 

via digital, 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 contínua da condição dos utentes; 

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

esta problemática; 

• Dotar a estrutura de equipamentos facilitadores do registo e monitorização dos cuidados, em 

suporte informático, por forma a proporcionar uma prestação de serviços mais eficiente; 

• Fomentar a melhoria das competências da equipa, continuando a dotá-la de conhecimentos 

específicos ao nível da saúde mental; 

• Proporcionar aos utentes o acesso a medidas de apoio social e ajudas técnicas; 

• Reforçar a sustentabilidade, assegurando a boa cobrança das mensalidades. 

 

9.4. CENTRO DE DIA: 

O Centro de Dia, que funciona em simultâneo com a ERPI - Lar de Idosos, com recursos materiais e humanos 

em comum, continuará a ver, em 2022, e enquanto não for realizada a transferência desta resposta para a 



Santa Casa da Misericórdia de Pernes | Plano de Atividades e Orçamento 2022 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
Desde 1587, a Cuidar com Bondade - Página 22 de 59 

 

nova estrutura ERPI – Lar Idosos, a sua atividade condicionada, em função da pandemia pela COVID-19, uma 

vez que o espaço é diminuto, não garantindo as necessárias medidas de segurança, designadamente de 

distanciamento físico. 

Assim, os utentes que integram esta resposta, na impossibilidade de a frequentarem, continuarão no 

domicílio a receber os serviços, no âmbito da resposta de serviço de apoio domiciliário. 

 

9.5. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO: 

Em 2022, a SCMP pretende continuar a implementar as medidas de segurança imposta pelo contexto 

pandémico, garantindo a prestação de serviço ao domicílio, resposta essencial para a colmatação das 

necessidades básicas e/ou atividades de vida diária dos seus utentes, promovendo a sua autonomia, numa 

ação complementar à vida familiar. 

Numa ótica de melhoria contínua, os serviços serão avaliados de forma regular, pela Direção Técnica, através 

de visitas ao domicílio e de acompanhamento das respetivas equipas. 

Com a entrada em funcionamento da nova ERPI - Lar de Idosos, que se prevê, e sendo o local a partir do qual 

se desenvolve a resposta, encontra-se definida como capacidade da mesma 40 utentes, pelo que, no próximo 

ano, continuará a ser um desafio atingir a plena ocupação da resposta. 

Assim, são objetivos para o ano de 2022: 

• Alcançar nova capacidade da resposta (capacidade: 40); 

• Manter os procedimentos de segurança, implementados em 2020/2021, no âmbito do Plano de 

Contingência para a COVID-19, de acordo com as orientações técnicas da Direção Geral de Saúde e 

do Governo; 

• Apoiar os utentes na sua deslocação a centros de vacinação contra a doença COVID-19; 

• Melhorar a divulgação da resposta, através de vídeos promocionais nas redes sociais; 

• 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; 

• Manter o equipamento de fornecimento de refeições descartável; 

• 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 atividades de natureza sociocultural e lúdico-recreativa, bem como de atividades de 

terapia ocupacional, assim de como efetuar atividades ajustadas à condição do utente, no seu 

domicílio; 

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

formação específica, adequadas às suas necessidades; 

• Dotar a resposta de equipamentos facilitadores do registo e monitorização dos cuidados, em suporte 

informático, por forma a proporcionar uma prestação de serviços mais eficiente; 

• Fomentar a melhoria das competências da equipa; 

• Proporcionar aos utentes o acesso a medidas de apoio social e ajudas técnicas; 

• Apoiar os utentes da resposta na recolha dos documentos necessários ao processo de revisão de 

mensalidades; 
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• Continuar a disponibilizar equipamentos de proteção individual aos utentes com regularidade; 

• Reforçar a sustentabilidade, assegurando a boa cobrança das mensalidades. 

 

9.6. RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS: 

Pretende-se continuar a desenvolver esta resposta, composta por 10 residências assistidas, com espaços de 

utilização comum, para pessoas idosas, ou outras, com autonomia total ou parcial, cuja localização se 

encontra no Complexo Residencial da Quinta da Torre. 

Desta forma, continuaremos a garantir uma vida confortável, num ambiente calmo e humanizado, assumindo 

o compromisso com estes residentes de colmatar as suas necessidades, no conforto e tranquilidade das suas 

habitações. 

São objetivos para o ano de 2022: 

• Atingir a plena ocupação da resposta (capacidade: 10); 

• Manter os procedimentos de segurança, implementados em 2020/2021, no âmbito do Plano de 

Contingência para a COVID-19, de acordo com as orientações técnicas da Direção Geral de Saúde e 

do Governo; 

• Diligenciar, junto da Segurança Social e organismos da saúde, em todas as medidas de prevenção 

que forem necessárias adotar contra a doença COVID-19; 

• Promover a resposta nos meios de comunicação social; 

• Diligenciar junto da Segurança Social, por forma a enquadrar a resposta e a obter um possível acordo 

de cooperação; 

• 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 noutras respostas sociais, se assim o necessitarem; 

• Proporcionar atividades de natureza sociocultural e lúdico-recreativa, bem como de atividades de 

terapia ocupacional; 

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

eficiente em situação de emergência, independentemente da sua natureza; 

• Dotar a estrutura de equipamentos facilitadores do registo e monitorização dos cuidados, em 

suporte informático, por forma a proporcionar uma prestação de serviços mais eficiente; 

• Proporcionar aos utentes o acesso a medidas de apoio social e ajudas técnicas; 

• Reforçar a sustentabilidade, assegurando a boa cobrança das mensalidades. 

 

9.7. CENTRO DE CONVÍVIO DE PERNES E PÓVOA DAS MÓS: 

Atendendo ao contexto pandémico, não se perspetiva, em 2022, que esta valência retome a sua atividade. 

No entanto, e caso venha a ser possível, pretende-se caminhar no sentido da sustentabilidade financeira 

destas respostas, implementando, junto dos seus beneficiários, o sentido de responsabilidade no que 

respeita à forma de ingressar nas mesmas, obedecendo a formalismos próprios. 
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10. TRABALHO EM PROL DA COMUNIDADE 
Em 2022, a área da família e da comunidade, continuará a merecer a intervenção da SCMP, consolidando a 

sua intervenção social e o trabalho de desenvolvimento comunitário, através de Cantina Social, no Apoio a 

Peregrinos, no Banco de Ajudas Técnicas, no Apoio Associativo e Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social (SAAS), 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. A promoção de 

atividades físicas direcionadas para a comunidade continuará a fazer parte da estratégia da Instituição, 

sempre que a situação pandémica o permita. 

 

10.1. CANTINA SOCIAL: 

Continuará a Instituição atenta à crise económica, social política e sanitária, originada pela pandemia pela 

COVID-19, fazendo face ao número de solicitações das pessoas carenciadas na freguesia, sendo nossa 

intenção articular com a Segurança Social para o fornecimento de um número de refeições adequado. 

A resposta irá manter os procedimentos de segurança, implementados em 2020/2021, no âmbito do Plano 

de Contingência para a COVID-19, de acordo com as orientações técnicas da Direção Geral de Saúde e do 

Governo. 

Para além disso, continuará a fornecer equipamento de proteção, máscaras e álcool, aos beneficiários, no 

caso de vir a ser necessário. 

 

10.2. APOIO A PEREGRINOS: 

Em 2022, e dada a manutenção do contexto pandémico, não está prevista a retoma desta atividade, uma vez 

que as instalações serão necessárias para apoiar outras respostas sociais, designadamente a Unidade de 

Retaguarda, criada para acolhimento de casos positivos à COVID-19, situada na Casa Social, que foi 

apetrechada com 10 camas. 

 

10.3. BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS: 

Através do SAAS, 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. 

 

10.4. APOIO ASSOCIATIVO: 

Sem comprometer a sustentabilidade da SCMP, esta continuará a prosseguir com a intenção de apoiar as 

instituições locais, de cariz cultural, recreativo, social e desportivo, permitindo que estas possam dinamizar 

a comunidade e contribuir para uma melhor cidadania, apoiando na sua sustentabilidade, trabalhando perto 

de todos, em prol da concretização da resolução dos problemas sentidos pela comunidade. 
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10.5. SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL 

(SAAS): 

Em 2022, e no seguimento do que se perspetiva, ao abrigo do decreto-lei n.º 55/2020, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação 

social, em que as autarquias locais são a estrutura fundamental para a gestão de serviços públicos numa dimensão 

de proximidade, este serviço estará abrangido por esta alteração. 

No entanto, a Santa Casa da Misericórdia de Pernes continuará a tudo fazer para estar disponível para promover 

o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), que consiste num atendimento de primeira linha 

que responde eficazmente às situações de crise e/ou de emergência sociais, bem como num acompanhamento 

social destinado a assegurar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de problemas sociais, sendo 

que o SAAS visa dinamizar uma intervenção social, multinível e concertada, para a melhoria das condições de vida 

e bem-estar das populações que facilitem a sua inclusão social e reforcem a coesão social.  

Assim, continuará a ser operacionalizado em 14 freguesias rurais do Concelho de Santarém, designadamente 

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

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

Várzea, UF São Vicente do Paúl e Vale de Figueira.  

No ano de 2022, o SAAS propõe-se a realizar as seguintes atividades, com a finalidade de melhorar a proximidade, 

o método de sinalização de casos e fortalecer a rede de parceiros para concretização dos objetivos. 

• Atendimento social 

o Objetivo: atender e encaminhar famílias/indivíduos 

• Acompanhamento social 

o Objetivo: acompanhar as famílias/indivíduos, estabelecendo acordos de intervenção social 

• Reuniões com a rede de parceiros  

o  Objetivo: fomentar a articulação com as diferentes parcerias; 

• Promoção de sessões subordinadas à temática “(Re)organiza – Aprenda a poupar!” 

o Objetivo: treino de competências do orçamento familiar no atendimento e/ou acompanhamento 

dos agregados familiares; 

• Acompanhamento a serviços  

o  Objetivo: apoio no acompanhamento a diversos serviços da comunidade, designadamente 

Segurança Social, consultas médicas, instituições, Ministério Público, entre outros 

• Divulgar os serviços prestados e as medidas de apoio 

o  Objetivo: servir um maior número de agregados   
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11. ATIVIDADES E SERVIÇOS TRANSVERSAIS A TODA A 
INSTITUIÇÃO 

Nesta vertente, e em contexto pandémico, continuarão a ser os setores transversais a toda a Instituição 

objeto de constante adaptação às normas de segurança, uma vez que servem todo o seu universo. 

As áreas da saúde, alimentação | nutrição, lavandaria, logística e outros, serão, pois, objeto de 

acompanhamento específico, por forma a responder cabalmente às múltiplas respostas sociais, valências e 

setores. 

Assim, e se for possível a utilização das novas instalações, esperamos dar um salto qualitativo nestas áreas, 

que, atualmente, se encontram a funcionar em precárias condições, quer de espaço, quer de equipamentos. 

 

11.1. SETOR DA SAÚDE: 

Continuará, em 2022, a ser determinante a prestação dos cuidados médicos e de enfermagem, por forma a 

implementar os cuidados necessários, de monitorização diária e outros, aos utentes, com vista a garantir 

que, mesmo em tempos de pandemia, a Instituição se apresenta com solidez para fazer face a este cenário, 

inesperado e imprevisível, que afeta utentes, profissionais e comunidade em geral.  

O facto de se capacitar, em quantidade e qualidade de recursos humanos nesta área, e com a modernização 

da infraestrutura da ERPI - Lar de Idosos fará com que, naturalmente, em 2022, o setor seja revitalizado e 

reorganizado, com o objetivo de promover uma atitude de intervenção mais eficiente. 

Pretende-se aumentar a eficiência dos processos, nesta área, com o recurso a software, novas tecnologias 

de informação e comunicação. 

Constituem-se como objetivos: 

• Promoção de saúde e prevenção, reduzindo o número de ocorrências e de episódios de urgências; 

• 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. 

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

diferentes agentes da área da saúde, nomeadamente, com a Delegação de Saúde Pública, 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 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.  
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11.2. SETOR ALIMENTAÇÃO | NUTRIÇÃO: 

O setor da alimentação | nutrição é um setor que, em 2022, continuará a merecer a nossa preocupação, 

tendo em conta a adequação das dietas à especificidade dos nossos utentes, pelo que tudo faremos para 

articular com a empresa responsável pela prestação deste serviço. 

Para além disso, será necessário continuar o processo de reorganização interna da cozinha, refeitório e 

nutrição, potenciado pela sua revitalização nas novas instalações da ERPI - Lar de Idosos. 

 

11.3. SETOR DA LAVANDARIA: 

Em 2022, pretendemos continuar a implementar o Plano de Contingência, no que respeita ao previsto para 

este setor, e, no caso de haver necessidade, o serviço encerrará, recorrendo-se, para o efeito a empresa 

externa. 

Procuraremos, ainda, melhorar a sustentabilidade e reorganizar os processos da lavandaria, com vista à 

diminuição de erros e os gastos de operação. Para o efeito, pretende-se atuar ao nível dos métodos de 

trabalho, da implementação de novos equipamentos e produtos utilizados, por forma a tornar mais eficiente 

este setor. 

 

11.4. SETOR DA LOGÍSTICA: 

Este setor, responsável por manter a operacionalidade dos equipamentos das estruturas e respostas sociais, 

pelas aquisições, transportes, manutenções e fornecimento de todos os bens necessários ao seu 

funcionamento, continuará a prever, em 2022, a melhoria de boas práticas, com o objetivo de continuar a 

capacitar a Instituição na garantia da sua melhor funcionalidade. 

Assim, pretende-se continuar a reforçar o setor, com os recursos humanos necessários, 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, uma vez que o contexto atual, 

neste âmbito, exige uma atenção redobrada ao stock mínimo necessário, em virtude das dificuldades de 

transporte e de escassez de alguns materiais, que não existem, como existiam, em abundância. 

Neste contexto, na área dos transportes e gestão de frota, pretende-se rentabilizar as viaturas ao serviço da 

Instituição, com vista a garantir a qualidade deste serviço aos utentes e colaboradores. 

 

11.5. SETOR DA QUALIDADE: 

Pretendemos continuar a investir na qualidade dos serviços que prestamos, dando continuidade à intenção 

da certificação de algumas das respostas sociais. 

 

11.6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CUIDADOS DIRETOS: 

Continuamos, no momento em que se realiza o presente plano, a manter os procedimentos necessários para 

mitigar a doença da COVID-19, uma vez que nos assola uma quinta vaga pandémica. Assim, torna-se 
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necessário que os profissionais mantenham os elevados níveis de dedicação e sacrifício, pelas exigências 

preconizadas pela Direção Geral de Saúde, relativamente a horários de trabalho, equipamentos de proteção 

individual, trabalho por turno e em espelho, de entre muitos outros, que serão para continuar a observar, 

para poder continuar a dar a máxima atenção aos nossos utentes. 

Com a entrada em funcionamento da nova ERPI – Lar de Idosos, perspetiva-se melhorar a funcionalidade e a 

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

 

11.7. DIREÇÃO TÉCNICA: 

A Direção Técnica prosseguirá com a sua missão, respondendo, proactiva e assertivamente, em todas as 

áreas que impactam com o desenvolvimento e funcionamento das diferentes respostas sociais, imprimindo 

um ritmo dinâmico, assente num trabalho justo, positivo e humano, sobretudo num contexto tão adverso 

como aquele que se vive e se perspetiva. 

O modelo conceptual de gestão de utentes, designadamente a responsabilidade de assegurar a garantia de 

um ambiente afetivo e a satisfação das necessidades biopsicossociais dos utentes afetos a cada uma das 

respostas sociais, a articulação e informação à Segurança Social dos utentes e o cálculo das comparticipações 

familiares continuarão a caber às respetivas Direções Técnicas das estruturas, assim como os meios materiais 

e humanos necessários para o seu funcionamento.  

Com a Delegação de Saúde Pública também se prevê, em 2022, continuar a articular nas questões referentes 

à situação institucional, no âmbito da COVID-19, até porque a Orientação n.º 009/2020 da DGS atribui ao 

diretor técnico a responsabilidade pela coordenação e supervisão de todo o pessoal, atendendo à 

necessidade de estabelecer o modelo de gestão técnica adequada ao bom funcionamento da instituição, pela 

atualização do Plano de Contingência e promoção da formação e treino sobre o Plano, entre outras. 

Para além disso, a idealização, planeamento e a colocação em prática da gestão de recursos humanos, 

continuarão a passar 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, 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, 

continuando a criar uma cultura institucional forte e competitiva, em que cada um se sinta corresponsável 

pelos resultados que apresentamos.  

Neste contexto, este setor continuará a privilegiar a comunicação transparente, em tempo útil, e essencial, 

com todos os que com quem tem necessidade de se relacionar, utentes, famílias, outros profissionais, 

entidades da tutela, sociais e de saúde, entre outros, uma vez que se considera como vital nos tempos 

pandémicos mais turbulentos. 

De referir que, apesar das funções técnicas, a equipa pretenderá, à semelhança do que já vem acontecendo, 

auxiliar as restantes, das diferentes áreas, operacionalmente, sempre que necessário. 
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11.8. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: 

Em 2022, pretende-se continuar a gestão administrativa, implementando sistemas eletrónicos, de arquivo e 

de gestão documental, por forma a permitir o acesso a documentos de importância prioritária. 

Pretende-se, ainda, garantir a segurança da informação, nas estruturas e aplicações informáticas, 

modernizando estes sistemas. 

Ao nível das infraestruturas e da funcionalidade, perspetiva-se a conclusão do alargamento 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. 

Em 2022, e sempre que necessário, será reforçada a equipa, através dos meios formativos, físicos e humanos, 

nas diferentes áreas de gestão administrativa. 

Continuaremos 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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12. RECURSOS HUMANOS 
Na gestão de recursos humanos, pretendemos acompanhar as múltiplas transformações que se têm vindo a 

colocar nos diversos domínios de atuação, apostando numa política de recuperação das pessoas que, com a 

pandemia, alteraram a sua visão sobre o mundo e onde, naturalmente, as relações laborais sofreram esse 

impacto. São muitas as pessoas de Baixa Médica, poucas as que se interessam por trabalhar neste setor, em 

que impera a precariedade e instabilidade das mesmas, sendo difícil conseguir a necessária estabilidade, pois 

o trabalho social obedece a um conjunto de requisitos, tornando-se necessário ter um perfil adequado às 

funções desempenhadas. 

Assim, a Misericórdia de Pernes, prosseguirá com um modelo de gestão de recursos humanos, que assenta 

no desenvolvimento de algumas políticas, como sejam a formação profissional, a realização de estágios 

profissionais, a gestão e avaliação de desempenho, a seleção e integração de colaboradores, entre outras, 

assentando no cumprimento dos instrumentos legislativos e dos normativos internos aplicáveis aos recursos 

humanos, emanados pela Mesa Administrativa, no sentido de colmatar a instabilidade vivenciada nesta área. 

Serão levadas a cabo, em 2022, ações, no âmbito da área dos recursos humanos, que permitam capacitar os 

colaboradores da SCMP, pois a tecnologia reinventará os negócios, mas as relações humanas continuarão a ser 

insubstituíveis. 

Para além disso, pretendemos, na medida das nossas possibilidades, apostar numa política salarial que 

acompanhe o aumento da remuneração mínima mensal garantida, não só para os profissionais 

recentemente contratados, mas igualmente para os restantes, com o objetivo de motivar e reter os 

colaboradores, para que sintam pertença da Instituição. 

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. 

 

12.1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: 

Nesta vertente, perspetiva-se o recrutamento e seleção de novos colaboradores em diferentes áreas, à 

medida que se forem colocando a funcionar novas áreas de intervenção, e o fortalecimento das que existem, 

pois, os recursos existentes estão à medida e terão de ser adequados à proporcionalidade do 

desenvolvimento da Instituição. 

Assim, pretendemos continuar a aperfeiçoar o processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores, 

recorrendo ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e outros meios de recrutamento, sempre 

que os programas se mostrem vantajosos para a Instituição, nomeadamente estágios, considerando que o 

acolhimento de estagiários constitui um referencial para a captação de potenciais ativos. 

 

12.2. FORMAÇÃO: 

O projeto formativo, para 2022, continuará a visar a uniformização e padronização de procedimentos nas 

diferentes respostas sociais, constituindo-se num meio privilegiado para o desenvolvimento de 

competências e de melhoria contínua no desempenho dos profissionais. 
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Para além disso, privilegiar-se-á, sempre que necessário, a modalidade da formação à distância, tendo em 

conta o contexto pandémico. 

Após um ano em que ocorreram transformações diversas, no modus operandi, sem ter existido tempo para 

aprender, e que se perspetiva que continuem, torna-se necessário que a gestão de recursos humanos 

acompanhe estas mudanças, através de atividades formativas, que possam estar orientadas para as 

necessidades, objetivos e ações a implementar. 

Assim, neste contexto, o Plano Anual de Formação para o ano de 2022 está pensado numa lógica de 

continuidade, tendo em conta o diagnóstico de necessidades, assim como a oferta de formação que nos está 

acessível, no sentido da valorização da imagem do colaborador e da SCMP nas mais variadas competências, 

colocadas ao nível do saber-fazer, saber-estar e saber-ser, que será uma preocupação constante da Mesa 

Administrativa. 

 

PLANO DE FORMAÇÃO 2022 
Capacitação digital e ambiental 

 
AÇÃO DE FORMAÇÃO DATA ENTIDADE 

FORMADORA 
OBJETIVOS DA FORMAÇÃO DESTINATÁRIOS 

Prestação de Cuidados | Plano de 
Trabalho Diário | Motivação | 
Gestão de Equipas 

Ao longo do 
ano 

Formação Interna 
(Direção Técnica) 

Dotar os colaboradores de 
conhecimentos necessários de serem 

aplicados diariamente na organização do 
trabalho em equipa. 

Ajudantes de Lar 
Trabalhadores Serviços 

Gerais 
Técnicos Superiores 

“Ações de acompanhamento” do 
ISS - Sessões de 
informação/formação  

Ao longo do 
ano 

(sempre 
que 

ocorrerem) 

Segurança Social Dotar os Diretores Técnicos das 
diferentes Respostas Socias da SCMP dos 

conhecimentos necessários 

Diretores Técnicos 

Ações de Formação | 
Sensibilização  

Ao longo do 
ano 

(sempre 
que 

ocorrerem) 

União 
Misericórdias 
Portuguesas 

Dotar os profissionais das diferentes 
Respostas Socias da SCMP dos 

conhecimentos necessários 

Todos os colaboradores 

Programa de Capacitação Ao longo do 
ano 

União 
Misericórdias 
Portuguesas 

Continuar a dotar os dirigentes e 
quadros superiores da Instituição 

conhecimentos necessários 

Dirigentes 
Quadros Superiores 

Software – Sessões de formação 
sobre os programas de apoio à 
organização 

A definir TSR Dotar os diferentes utilizadores de 
conhecimentos que potenciem a 

rentabilidade do software 

Utilizadores dos 
programas informáticos 

Higiene e Segurança Alimentar: 
Higiene Pessoal e na Preparação dos 
Alimentos 
Segurança no Trabalho 
Práticas Ambientais 
HACCP – Registos do Sistema 

A definir ITAU Dotar os formandos de conhecimentos 
sobre Instruções de Segurança 

Alimentar; Normas de Higiene Alimentar 
na Restauração Coletiva; Higiene e 

Desinfeção das instalações, 
equipamentos e utensílio. 

Ajudantes de Cozinha 
Cozinheiros 

Trabalhadores Serviços 
Gerais 

Encarregados Gerais 

Ambiente, Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho (0349 – 25h)  

Janeiro 
2022 

Escola Técnica e 
Profissional do 

Ribatejo 

Dotar os profissionais das diferentes 
Respostas Socias da SCMP dos 

conhecimentos necessários 

Todos os colaboradores 

Saúde e Socorrismo (4283 – 25h) Março 2022 Escola Técnica e 
Profissional do 

Ribatejo 

Habilitar os colaboradores com 
conhecimentos que lhes permitam 

prestar a primeira assistência a vítimas 
de acidente ou de doença súbita, até à 

chegada dos meios de socorro. 

Todos os colaboradores 

Animação e desenvolvimento 
comunitário (4297 – 25h) 

Abril 2022 Escola Técnica e 
Profissional do 

Ribatejo 

Capacitar os profissionais para o 
desenvolvimento de técnicas de 

animação 

Todos os colaboradores 

Publicidade nas redes sociais 
(10785 – 25h) 

Maio 2022 Escola Técnica e 
Profissional do 

Ribatejo 

Desenvolver competências de marketing 
social 

Dirigentes 
Quadros Superiores 

Informática na ótica do utilizador 
(3772 – 25h) 

Junho 2022 Escola Técnica e 
Profissional do 

Ribatejo 

Dotar os profissionais de competências 
informáticas 

Todos os colaboradores 

Idosos em fase terminal | 
cuidados paliativos (8914 – 25h) 

Julho 2022 Escola Técnica e 
Profissional do 

Ribatejo 

Habilitar os profissionais com os 
conhecimentos necessários sobre a 

temática 

Ajudantes de Lar 
Trabalhadores Serviços 

Gerais 
Técnicos Superiores 
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Cuidados na Saúde Mental (6579 
– 25h) 

Setembro 
2022 

Escola Técnica e 
Profissional do 

Ribatejo 

Aprofundar conhecimentos sobre as 
questões relacionados com a saúde 

mental em geral e da pessoa idosa em 
particular 

Ajudantes de Lar 
Trabalhadores Serviços 

Gerais 
Técnicos Superiores 

Noções Básicas de Saúde do Idoso A definir Formação Interna 
(Enfermagem) 

Dotar os colaboradores de 
conhecimentos necessários de serem 

aplicados diariamente 
 

Ajudantes de Lar 
Trabalhadores Serviços 

Gerais 
Técnicos Superiores 

Incontinência no Idoso A definir Paul Hartmann Dotar os formados de conhecimentos 
práticos relacionados com a otimização 
dos recursos e melhoria de conforto dos 

utentes. 

Ajudantes de Lar 
Trabalhadores Serviços 

Gerais 

Formação Inicial Sempre que um colaborador seja 
admitido na Instituição ou que lhe 

sejam atribuídas novas funções 

Integrar novos colaboradores  
nas novas funções que lhe foram 

atribuídas na SCMP. 

Todos os colaboradores 
 

 
 

   

12.3. COMUNICAÇÃO: 

O plano de comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Pernes assume-se como fundamental para 

contribuir para a concretização da missão, visão e objetivos da Instituição.  

Neste sentido, a estratégia de comunicação assume um conjunto de linhas condutoras, com vista a promover 

a imagem e o bom da Misericórdia de Pernes junto dos beneficiários, potenciais beneficiários e público em 

geral. 

Usando as redes sociais, página de site, revista periódica e documentos estratégicos, continuaremos a 

reforçar os mecanismos de comunicação interna e externa da Instituição, que permitam aproximar e alinhar 

os diferentes atores com ligação à SCMP, transmitindo e dando a conhecer, atempadamente, a informação 

necessária. 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 2022 
 

OBJETIVO | 
MENSAGEM 

AÇÕES MEIOS | CANAIS 
COMUNICAÇÃO 

CALENDARIZAÇÃO PÚBLICO-
ALVO 

ORÇAMENTO AVALIAÇÃO 

INTERNA 

Melhorar sistema 
de comunicação 
interna por meio 
digital: 

• Modo 
como se 
comunica 

• Partilha de 
informação 

1. Atribuição de 
contas de email; 
2. Regras de 
comunicação e 
informação; 
3. Ações 
especializadas no 
âmbito da proteção 
de dados pessoais. 
 

1. E-mail 
2. Formação contínua 
3. Formação específica 

1 e 2. Sempre que 
necessário 
3. A definir 

Profissionais 
detentores 
de contas de 
email 
institucional 

1 e 2. Implícito 
na gestão e 
funcionamento 
da Instituição 
3. A solicitar 

Grau de 
execução 
da ação 

Reforçar a 
comunicação 
interna formal 

1. Reuniões de 
Equipa 
Multidisciplinar 
2. Avaliação de 
desempenho 
3. Reuniões 
individuais 
4. Passagem de 
turno 
5. Sinalização de 
ocorrências 
6. Comunicações 
internas 
7. Divulgações  

1. E-mail: Convocatória | 
Plataforma Teams 
2. Reuniões individuais 
3. Reuniões individuais 
4. Registos de 
ocorrências 
5. Contactos 
telefónicos/videochama
das 
6. Comunicados 
7. 
Folhetos/Regulamentos 

1. Periocidade 
quinzenal 
2. Periocidade 
anual 
3. Sempre que 
necessário 
4. Diário 
5. Diário 
6. Sempre que 
necessário 
7. Sempre que 
necessário 

1, 2, 3 e 4. 
Profissionais 
5, 6 e 7. 
Beneficiários 
e 
Profissionais 

Implícito na 
gestão e 
funcionamento 
da Instituição 

Grau de 
execução 
da ação 

Reforçar o espírito 
de equipa e 
cultura 
institucional 

1. Ações de Team 
Building 
2. Programa de 
integração e 
acolhimento de 
profissionais, 

1. Encontros, 
Comemoração de 
aniversários, 
Caminhadas, entre 
outros 

1. Semestral 
2. Sempre que 
necessário 
3. Sempre que 
ocorram 

Profissionais Implícito na 
gestão e 
funcionamento 
da Instituição 

Grau de 
execução 
da ação 
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estagiários, entre 
outros 
3. Envolvimento em 
atividades 
institucionais 

2. Visitar e dar a 
conhecer a Instituição, 
física, e por meio de 
informação formal 
3. Participação em 
diferentes atividades 
culturais, desportivas, 
lúdicas e outras  

Externa 

Garantir a 
transparência da 
gestão e 
funcionamento 

1. Divulgação de 
Plano de Atividades 
e Orçamento, 
Relatório de 
Atividades e Contas, 
Regulamentos 
Internos 
2. Comunicados  
 

1. Site institucional, 
Assembleias Gerais, 
jornal interno 
2. Facebook, site 
institucional, jornais 
locais e nacionais, UMP 

 

Sempre que 
ocorram 

Beneficiários, 
potenciais 
beneficiários 
e público em 
geral 

A definir Grau de 
execução 
da ação 

Editar materiais 
informativos 

1. Divulgação de 
materiais 
informativos, 
designadamente 
atividades 

1. Notas de imprensa 
2. Notícias 
3. Jornal A Voz (interno) 

 

Sempre que 
ocorram 

Beneficiários, 
potenciais 
beneficiários 
e público em 
geral 

A definir Grau de 
execução 
da ação 

Otimizar a 
Plataforma de 
comunicação com 
a UMP 

1. Utilizar nas 
diversas dimensões 
a potencialidade da 
plataforma, 
recolhendo 
informação de 
diferentes setores 

1. Plataforma de 
Comunicação da UMP 

Sempre que 
necessário 

UMP Implícito na 
gestão e 
funcionamento 
da Instituição 

Grau de 
execução 
da ação 

Divulgação da 
ação/intervenção 
da Instituição 

1. Produzir 
conteúdos 
fotográficos 
 

1. E-mail, Facebook, site 
institucional 

Sempre que 
ocorram 

Beneficiários, 
potenciais 
beneficiários 
e público em 
geral 

A definir Grau de 
execução 
da ação 

Gestão das 
publicações 
institucionais 

1. Manutenção e 
atualização do site 
2. Realização de 
publicações 
periódicas 
3. Atualização da 
rede social 
facebook 

 

1. Site institucional 
2. Jornal A Voz 
3. Facebook 

1 e 3. Sempre que 
necessário 
2. Dezembro e 
maio 

Beneficiários, 
potenciais 
beneficiários 
e público em 
geral 

A definir Grau de 
execução 
da ação 

Branding 
Institucional 

1. Trabalhar a 
identidade e valores 
institucionais 

 

1. Reforço da marca, 
através de produtos e 
atividades (ex.: Azeite 
Misericordioso, livros, 
viaturas, etc.) 

Sempre que 
necessário 

Beneficiários, 
potenciais 
beneficiários 
e público em 
geral 

Implícito na 
gestão e 
funcionamento 
da Instituição 

Grau de 
execução 
da ação 

 

12.4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E GESTÃO DE CARREIRAS: 

Continuar a potenciar o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores da Instituição é um dos 

objetivos da Instituição para 2022, com vista a fomentar o sentimento de pertença e a promover o 

alinhamento da estratégia da Instituição em consonância com a sua operacionalidade. 

Assim, pretende-se desenvolver um conjunto de ações e atividades internas que fomentem a coesão da 

equipa, com vista à otimização do seu desempenho. 

Tenciona-se, igualmente, continuar a implementar o sistema de avaliação de desempenho, com o objetivo, 

entre outros, de conduzir o aumento da produtividade das equipas e a melhoria das condições laborais, numa 

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

refere à sua requalificação. 
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12.5. HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA: 

Neste domínio, todos os profissionais da Instituição devem seguir as medidas preconizadas pela Direção 

Geral de Saúde, de higienização, utilização de Equipamentos de Proteção Individual e de automonitorização 

diária de sinais e sintomas, compatíveis com a COVID-19, à entrada e saída de cada turno. 

Para além disso, reforçaremos todos os procedimentos necessários para acautelar a segurança e saúde, no 

âmbito da medicina no trabalho, de acordo com a legislação em vigor. 

Pretende-se, ainda, continuar a ajustar o fardamento ao cenário que se viver em função do índice pandémico, 

com vista à segurança de todos e de cada um dos profissionais. 

 

12.6. VOLUNTARIADO: 

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

desenvolvimento social, no entanto, e dada a manutenção do contexto pandémico, nesta área mantemos, 

no caso de ser possível, os seguintes objetivos: 

• Aumentar o número de voluntários; 

• Estreitar a relação Instituição e voluntários; 

• Sensibilizar e consciencializar para a importância do voluntariado; 

• Valorização do voluntário. 
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ATIVIDADES 

 

“Há esperança. Todos podemos 

colaborar, cada um com a 

própria cultura e experiência, 

cada um com as próprias 

iniciativas e capacidades…” 

 
Papa Francisco, 2021 

 



Santa Casa da Misericórdia de Pernes | Plano de Atividades e Orçamento 2022 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
Desde 1587, a Cuidar com Bondade - Página 39 de 59 

 

13. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 
Para 2022, o desenvolvimento de atividades vai depender do contexto pandémico nacional e local, no 

entanto, iremos privilegiar as internas, com os nossos utentes, que têm como mote “Capacitação digital e 

ambiental”. 

Quanto às entidades externas, as mesmas ficam calendarizadas, podendo, eventualmente, não poder vir a 

ser realizadas. 

CALENDARIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE OBJETIVO  AVALIAÇÃO  

 

 
Atividades Internas 

 
Janeiro Dia de Reis  Manter as tradições religiosas  Grau de execução da 

atividade 

Fevereiro Dia Mundial do Doente Promover a ação da Misericórdia e sensibilizar para a 

condição dos mais vulneráveis 

Grau de execução da 
atividade 

Março Procissão dos Penitentes Promover o culto e a manutenção das tradições 

religiosas 

Grau de execução da 
atividade 

Março Procissão de Nossa Senhora das 
Dores e Procissão do Senhor dos 
Passos 

Promover o culto e a manutenção das tradições 

religiosas 

Grau de execução da 
atividade 

Abril Procissão do Senhor Morto Promover o culto e a manutenção das tradições 

religiosas 

Grau de execução da 

atividade 

Maio Comemorações solenes do 435º 
aniversário da SCMP  

Reforçar a identidade da Misericórdia, interna e 

externamente 

Grau de execução da 

atividade 

Maio Feira do livro “Páginas de 
Misericórdia”  

Recolha de novas publicações, com vista a reforçar a 

identidade da Misericórdia, interna e externamente,  

Grau de execução da 

atividade 

Maio Realização do Webinar Mais que 

um Encontro, Uma Partilha – 
Boas práticas das Misericórdias 
no âmbito da Digitalização e 

Ambiente 

Reforçar a identidade da Misericórdia, interna e 

externamente 

Grau de execução da 

atividade 

Setembro Festival da Terceira Idade  Comemorar o Dia Internacional do Idoso, reforçando 

a proximidade à comunidade e instituições parceiras 

Grau de execução da 

atividade 

Dezembro Festa de Natal – Gala Solidária Promover o compromisso institucional, sentimento 

de pertença e de coesão de todos os envolvidos 

Grau de execução da 

atividade 

maio e dezembro Jornal “A Voz” Divulgar, interna e externa, da ação da Misericórdia  Grau de execução da 

atividade 

Ao longo do ano Grupo Coral Promover o compromisso institucional, sentimento 

de pertença e de coesão de todos os envolvidos 

Grau de execução da 

atividade 

Ao longo do ano Ciclos de Partilha Fomentar a cooperação com entidades externas, 

através da partilha de experiências e conhecimentos  

Grau de execução da 

atividade 

 
Atividades desenvolvidas pela comunidade 

 

Abril Troféu Comendador José 
Gonçalves Pereira 

Divulgar a ação da Misericórdia junto da comunidade 

local, em especial da população infantojuvenil, 

através do desporto 

Grau de execução da 

atividade 

fevereiro Procissão Nossa Senhora da 

Purificação 

Participar em atividade de culto religioso local Grau de execução da 

atividade 

 
Atividades de angariação de donativos 

 

abril, maio e 

junho 

IRS Solidário Promover a responsabilidade social e o espírito 

solidário, através da angariação de donativos 

Grau de execução da 

atividade 
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14. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS PARA A TERCEIRA 
IDADE 

O plano de atividades para o ano de 2022, no âmbito da terceira idade, continua a ser incerto, relativamente 

às atividades a desenvolver, que dependerão do contexto epidemiológico, privilegiando-se as atividades 

internas de ocupação dos utentes, nas respostas sociais onde se encontram inseridos. Relativamente às 

atividades interinstitucionais, o seu agendamento não foi realizado, por essa mesma razão. 

As atividades procurarão ser desafiantes, motivadoras e promotoras de um envelhecimento ativo e positivo, 

atuando em todas as dimensões de vida dos utentes e englobando áreas de carácter cultural, educativo, 

social, lúdico e recreativo, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar. 

Nestas atividades, contamos com a participação de técnicos de várias áreas de formação, tais como terapia 

ocupacional e animação sociocultural. 

CALENDARIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE OBJETIVO  AVALIAÇÃO  

 
 

Atividades Lúdico-Terapêuticas 
 

Ao longo do ano Terapia Ocupacional – Atividades 
de vida diária 

Promover a manutenção das 
capacidades motoras e 

cognitivas, através de treino de 
alimentação, vestir/despir, 
marcha, higiene pessoal, 

transferências, mobilidade 

Evitar a progressão de um compromisso 

funcional, fazendo a avaliação no Plano 

Desenvolvimento Individual (PDI). 

Ao longo do ano Terapia Ocupacional – Atividades 
de vida diária instrumentais 

Promover a manutenção das 
capacidades motoras e 

cognitivas, através de dobrar 
roupa, fazer a cama, treino de 
escrita, entre outros. 

Evitar a progressão de um compromisso funcional, 
fazendo a avaliação no PDI. 

Ao longo do ano Terapia Ocupacional – 
Reabilitação Neuro-Motora 

Promover a reabilitação das 
capacidades motoras e 

cognitivas, através de 
estimulação sensorial, 
mobilização articular, treino de 

equilíbrio, entre outras. 

Evitar a progressão de um compromisso funcional, 
fazendo a avaliação no PDI. 

Ao longo do ano Terapia Ocupacional – 
Tecnologia assistida 

Promover recursos e serviços 
com o objetivo de 

proporcionar maior qualidade 
de vida aos indivíduos com 
perdas funcionais. 

Evitar a progressão de um compromisso funcional, 
fazendo a avaliação no PDI. 

Ao longo do ano Terapia Ocupacional – Dinâmicas 
de grupo 

Promover o treino de 
competências cognitivas, 

sociais e de comunicação, 
através de sessões de 
movimento, 

gerontomotricidade, 
relaxamento e brainstorming. 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 

Ao longo do ano Terapia Ocupacional centrada 

nas pessoas com demência 

Retardar a degradação mental, 

através da estimulação da 
linguagem, memória, atenção, 
concentração e funções 

executivas, pela terapia de 
orientação para a realidade, 
reminiscências, validação, 

entre outras. 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

 

Atividades Socioculturais 
 

Ao longo do ano Ateliers Diversos – Pintura, 
Desenho, Colagens., Costura, 

Jardinagem, Teatro, Culinária, 
entre outros 

Fomentar a partilha de saberes 
e a aquisição e novos 

conhecimentos, promovendo 
momentos de bem-estar. 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 
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Ao longo do ano Atividades religiososas – terço, 

Eucaristia, entre outras. 

Potenciar a participação dos 

utentes na vertente religiosa, 
através de momentos de 
espiritualidade. 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

Ao longo do ano Sessões de literacia Fomentar e preservar as 
capacidades dos utentes 

letrados e motivar os utentes 
para novas aprendizagens 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 

Ao longo do ano Sessões de informática Promover novas experiências e 

aprendizagens 
comunicacionais e sociais, 
fomentando gostos e 

interesses através da 
informática. 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

Ao longo do ano Sessões musicais Incutir a importância e o prazer 
de escutar, cantar e tocar 
instrumentos 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

Ao longo do ano Comemoração de aniversários Proporcionar a vivência desta 
data de forma partilhada com 
colegas, colaboradores e 

familiares 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

06 janeiro Dia de Reis Vivenciar as tradições alusivas 

ao Dia de Reis, através da 
realização de atividades de 
convívio e partilha de 

experiências 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

14 fevereiro Dia dos Namorados Potenciar a partilha de 
experiências e memórias em 

atividades alusivas à data 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 

março Carnaval Promover a criatividade e 

momentos de convívio entre 
os utentes de diferentes 
respostas sociais 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

08 março Dia Internacional da Mulher Valorizar a figura feminina, 
presenteando as mulheres 
(utentes e colaboradoras), com 

a entrega de uma lembrança 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

19 março Dia do Pai Valorizar a figura paterna, 

presenteando os pais (utentes 
e colaboradores), com a 
entrega de uma lembrança 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

abril Páscoa Proporcionar a vivência de 
atividades de cariz religioso 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

01 maio Dia do Trabalhador Explorar a atividade 
profissional de cada utente e a 

partilha de experiências e 
memórias 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 

02 maio Dia da Mãe Valorizar a figura paterna, 

presenteando as mães (utentes 
e colaboradoras), com a 
entrega de uma lembrança 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

maio Dia da Espiga Realizar atividade alusiva ao 
tema, recordando hábitos e 

experiências do mundo rural 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 

05 junho Dia Mundial do Meio Ambiente Promover uma vida 
sustentável em harmonia com 

a natureza, dinamizando 
atividades rumo a estilos de 
vida menos poluentes e mais 

verdes 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 

junho Santos Populares Comemorar estas datas 

festivas, revivendo as tradições 
populares e proporcionando o 
convívio entre os utentes das 

diferentes respostas sociais 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

26 julho Dia Mundial dos Avós  Valorizar a figura dos avós, 
através do desenvolvimento de 

laços afetivos e convívio 
intergeracional 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 
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19 agosto Dia da Fotografia Realizar uma sessão fotográfica 

com os utentes, promovendo a 
valorização do autoconceito  

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

21 setembro Dia Mundial Doença de 
Alzheimer – Caminhada pela 
Saúde Mental 

Consciencialização sobre o 
tema da Demência, 
promovendo uma atividade 

que diminui o risco desta 
patologia 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

16 outubro Dia Mundial da Alimentação Consciencializar os utentes 

sobre a importância de uma 
alimentação saudável, através 
da realização de sessão de 

esclarecimento com um 
nutricionista 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 

através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

01 novembro Dia de Todos os Santos Vivenciar as tradições do Dia 
de Todos os Santos, através da 
realização de atividades 

alusivas ao tema 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 
próprio da Instituição. 

11 novembro Dia São Martinho Promover momentos de 
convívio entre utentes das 

diferentes respostas sociais, 
mantendo vivas as tradições do 
passado 

Avaliação do grau de satisfação dos utentes, 
através de aplicação de instrumento de trabalho 

próprio da Instituição. 
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15. ATIVIDADES SOCIOPEDAGÓGICAS PARA A INFÂNCIA E 
JUVENTUDE 

 
Plano de Atividades da Creche Berço do Alviela 
 

CALENDARIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE OBJETIVO  AVALIAÇÃO  
 

 
Atividades “Educar para melhorar o ambiente” - Datas comemorativas 

 
06 janeiro Dia de Reis Vivenciar as tradições alusivas ao 

Dia de Reis, através da realização de 

atividades plásticas e musicais 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

março Carnaval Comemorar o carnaval, através da 

observação e exploração de 

elementos característicos desta 

data festiva e da realização de 

atividades plásticas e musicais 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 
próprios da Instituição. 

março Dia do Pai Favorecer os afetos entre pais e 

filhos e valorizar a figura paterna, 

presenteando-a com a entrega de 

uma lembrança 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

abril Páscoa Vivenciar as tradições alusivas à 

Páscoa, através da realização de 

atividades sobre o tema 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

maio Dia da Mãe Favorecer os afetos entre pais e 

filhos e valorizar a figura materna, 

presenteando-a com a entrega de 

uma lembrança 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

maio Dia da Espiga Comemorar o dia da espiga com a 

realização de atividade alusiva ao 

tema, explorando os elementos da 

natureza característicos da época 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

01 junho Dia Mundial da Criança Celebrar o dia da criança, 

proporcionando a vivência de 

experiências diferentes e 

enriquecedoras, através de 

realização de atividade plástica e 

lanche no espaço exterior 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

Junho Santos Populares Comemorar estas datas festivas, 

proporcionando a vivência de 

experiências diferentes e 

enriquecedoras 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

26 julho Dia dos Avós Valorizar a figura dos avós, através 

do desenvolvimento de laços 

afetivos e convívio intergeracional 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

Agosto Festa Final de Ano Comemorar o final do ano letivo, 

realizando uma festa com a 

participação das crianças e 

respetivas famílias, promovendo 

uma relação de proximidade entre 

todos os intervenientes 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

novembro Dia de Todos os Santos Vivenciar as tradições do Dia de 

Todos os Santos, através da 

realização de atividades alusivas ao 

tema 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

11 novembro Dia São Martinho Comemorar as tradições de São 

Martinho, através da realização de 

atividades plásticas e musicais 

alusivas ao tema 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

20 novembro Dia Nacional do Pijama Assinalar o dia com atividades 

alusivas ao tema, proporcionando a 

vivência de experiências diferentes 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 
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e enriquecedoras e contribuindo, 

em parceria com as famílias, para 

uma causa solidária 

Dezembro Festa de Natal Comemorar o final do ano letivo, 

realizando uma festa com a 

participação das crianças e 

respetivas famílias, promovendo 

uma relação de proximidade entre 

todos os intervenientes 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

Ao longo do ano Comemoração de 

aniversários 

Celebrar o aniversário de cada 

criança, proporcionando a vivência 

desta data de forma partilhada com 

colegas, colaboradores e familiares 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

 
Atividades “Educar para melhorar o ambiente” - Exploração Temática 

 
21 março Dia Mundial da Árvore Consciencializar para a necessidade 

de preservação do ambiente, 
através da realização de atividades 
alusivas ao dia 

Observação e registo em instrumentos de 

trabalho próprios da Instituição. 

02 abril Dia Internacional do Livro 
Infantil 

Estimular o gosto e interesse pela 
exploração do livro e pela audição 
de histórias, através da visita de 

um autor à creche 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 
próprios da Instituição. 

15 maio Dia Internacional da Família Comemorar o dia com a realização 

de uma atividade de interação que 
fortaleça os laços familiares 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 

próprios da Instituição. 

01 outubro Dia da Música Explorar diferentes instrumentos 

musicais e realizar audição de 
canções, imitação de 
onomatopeias, entre outros 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 

próprios da Instituição. 

04 outubro Dia do Animal Conhecer e identificar animais e 
suas principais características, 

através de livros, canções e 
observação de imagens 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 
próprios da Instituição. 

16 outubro Dia Mundial da Alimentação Realizar a exploração de diferentes 

alimentos e sensibilizar para a 
importância de uma alimentação 
saudável 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 

próprios da Instituição. 

 
Atividades “Educar para melhorar o ambiente” - Estações do ano 

 
Janeiro Inverno Explorar a estação do ano, pelo 

contacto com a natureza, 
observação e manuseamento dos 
seus elementos e realização de 

atividades de expressão plástica e 
musical 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 

próprios da Instituição. 

Março Primavera Explorar a estação do ano, pelo 

contacto com a natureza, 
observação e manuseamento dos 
seus elementos e realização de 

atividades de expressão plástica e 
musical 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 

próprios da Instituição. 

Junho Verão Explorar a estação do ano, pelo 
contacto com a natureza, 
observação e manuseamento dos 

seus elementos e realização de 
atividades de expressão plástica e 
musical 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 
próprios da Instituição. 

Outubro Outono Explorar a estação do ano, pelo 
contacto com a natureza, 
observação e manuseamento dos 

seus elementos e realização de 
atividades de expressão plástica e 
musical 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 
próprios da Instituição. 

 
Atividades “Educar para melhorar o ambiente” – Rotinas e Relações Interpessoais 
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Ao longo do ano Autonomia Realizar os momentos de rotina 

diária, procurando a estimulação 
progressiva da autonomia  

Observação e registo em instrumentos de trabalho 

próprios da Instituição. 

Ao longo do ano Relações Interpessoais Proporcionar e incentivar as 
primeiras interações sociais e 
estimular normas de convivência 

positivas 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 
próprios da Instituição. 

 
Atividades “Educar para melhorar o ambiente” – Atividades de Verão 

 

julho e agosto Atividades de Verão Proporcionar, durante os meses de 
verão, experiências diferentes e 
enriquecedoras, pelo recurso a 

brincadeiras com água, no espaço 
exterior, e realização de outras 
atividades lúdicas 

Observação e registo em instrumentos de trabalho 
próprios da Instituição. 
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PARCEIROS SOCIAIS 

 

 

 

“Colaborar para construir” 

 

Papa Francisco, 2021 
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16. PARCEIROS SOCIAIS 
A SCMP pretende, de forma equilibrada e sustentada, fortalecer a sua relação com os diferentes parceiros, 

que lhe permitam solidificar e desenvolver a sua missão, através da promoção de sinergias em vários 

domínios, essencial 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 a Instituição: 

 
PARCERIAS 

 

• Centro Distrital da Segurança Social – Formal 

• União das Misericórdias Portuguesas – Formal 

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Formal 

• Câmara Municipal de Santarém – Formal 

• Câmara Municipal de Lisboa; 

• Conselho Local de Ação Social; 

• Instituto de Emprego e Formação Profissional – Formal 

• Instituto Politécnico de Leiria – Formal 

• Escola Profissional de Torres Novas – Formal 

• Escola Superior de Educação de Santarém – Formal 

• Escola Superior de Saúde de Santarém – Formal 

• Escola Superior de Gestão de Santarém; 

• Escola Técnica e Profissional do Ribatejo – Formal 

• Cruz Vermelha Portuguesa; 

• Junta de Freguesia de Pernes; 

• Unidade de Saúde Familiar do Alviela; 

• Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques; 

• Guarda Nacional Republicana | Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS); 

• 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) – Formal 

• Centro Social Interparoquial de Abrantes; 

• Outros parceiros no âmbito do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS). 
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PATRIMÓNIO | 
CULTURA | AMBIENTE  

 

 

 “Agora é o momento de 

reconstruir e recomeçar” 

 

Papa Francisco, 2021 
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17. PATRIMÓNIO | CULTURA | AMBIENTE  

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

preservar, promover e qualificar:  

• COMPLEXO 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. Ampliar o espaço da Quinta da Torre, através da aquisição de lote contiguo, para 

servir de parque de estacionamento para apoio ao Lar de Idosos, e criação de monumento em frente 

ao complexo, que vise protagonizar a Misericórdia ao longo dos séculos na comunidade. 

• 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, assim como os espaços exteriores 

adajacentes. 

• MOINHO MANUELINO: continuar com as ações necessárias no sentido de o preservar, assim como a 

área envolvente. 

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

ornamentado, de acordo com o respeito que o espaço merece, assim como utilizar a zona envolvente 

no desenvolvimento de atividades. 

• 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 em todas as propriedades da 

Instituição, no sentido de os rentabilizar.  

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

seus doadores. 
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ORÇAMENTO 

 

“que as finanças sejam 

instrumentos de serviço… justas, 

inclusivas e sustentáveis” 

 

Papa Francisco, 2021 
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18. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 
 

 

  

Cód. Orçamento Orçamento

Contas 2021 2022

61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 166 750 179 656

612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Géneros alimentares/ Mat. Clínico, hoteleiro, limpeza e fardamento

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 806 323 744 963

621 Subcontratos
Exploração de Refeitório

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

623 Materiais

Ferra. utensíl. desgaste rápido/Livros/Mat. Escritório/Jornais

624 Energia e fluidos

Eletricidade/ Água/Combustíveis

625 Deslocações, estadas e transportes 
De pessoal

626 Serviços Diversos
Comunicação/Seguros/Contencioso e Notariado/Desp.represent./Limpeza, 

Hig. conforto/Outros Serviços

63 GASTOS  C/ PESSOAL 1 266 961 1 233 174

631 Remunerações Órgãos Sociais 25 531 24 942

632 Remunerações do Pessoal 867 649 878 359

635 Encargos s/ Remunerações 199 179 201 436

636 Seguros 10 076 12 574

638 Outros gastos c/ pessoal 164 526 115 863

64 GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 311 174 306 206

641 Propriedades de Investimento
Edifícios e outras construções

642 Ativos fixos tangíveis

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

643 Ativos Intangíveis 0 0
Programas Informáticos

65 PERDAS POR IMPARIDADE 0 0

651 Em dívidas a receber
0 0

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 35 000 48 388

681 Impostos 0 0

687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros 0 0

688 Outros 35 000 48 388

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 61 277 91 564

691 Juros suportados 61 277 91 564

Total de Gastos 2 647 485 2 603 950

GASTOS

166 750 179 656

279 805 264 990

181 420 168 034

23 437 13 662

138 874 135 790

109 812 100 782

591 1 325

182 196 161 161

201 362 205 423
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Cód.

Contas

71 VENDAS 41 696 33 394

712 Produtos acabados e intermédios
Produtos clínicos e de higiene pessoal

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 1 023 885 904 671

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

722 Quotizações e Jóias 5 537 5 600

723 Promoções p/ captação de recursos

Intern., consultas, urgências, enfermagem

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

75 SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 886 263 960 060

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos

ISS-Segurança Social / IEFP-Inst.Emprego Form. Profiss./POISE-RLIS

752 Subsídios de Outras Entidades 0 0

753 Doações e Heranças
Donativos recebidos

76 REVERSÕES 25 000 30 000

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

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 871 962 788 008

781 Rendimentos suplementares
Livros, reembolsos

782 Descontos pronto pagamento obtidos 2 962 1 810

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

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

79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES 3 900 1 800

791 Juros obtidos 3 900 1 800

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

Total de Rendimentos 2 852 706 2 717 933

RENDIMENTOS
Orçamento 2021

Orçamento 

2022

41 696 33 394

1 009 476 890 571

2 892 2 500

5 980 6 000

856 991 945 060

29 272 15 000

25 000 30 000

774 74

832 438 773 580

35 788 12 544
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19. PLANO DE INVESTIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS



Santa Casa da Misericórdia de Pernes | Plano de Atividades e Orçamento 2022 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
Desde 1587, a Cuidar com Bondade - Página 51 de 59 

 

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Estas notas finais, deste Plano de Atividades e Orçamento para 2022, concluem uma previsão, o mais realista 

possível, deste documento, demonstrando uma vontade de fazer um trabalho forte e consolidado, indo ao 

encontro das necessidades identificadas, concretizando a nossa ação e missão de cuidar, ao serviço do outro, 

assim a pandemia o permita e não se prolongue indefinidamente, assim como a conjuntura económica e 

social desfavorável que atravessamos, com indefinições políticas que acabam por nos afetar. 

Fica aqui expresso o compromisso de continuar a realizar um esforço relevante, na área do investimento, de 

modo a permitir a obtenção de rendimento essencial para o desenvolvimento daquilo que fazemos e que 

queremos fazer melhor, ou seja, melhorando as condições das infraestruturas das diferentes respostas 

sociais que desenvolvemos e, consequentemente, as das pessoas, utentes e profissionais, esperando que os 

fundos significativos do PRR nos possam apoiar. 

Conscientes estamos do contexto em que vivemos, por isso privilegiamos o desenvolvimento de atividades 

com práticas tendentes à digitalização e preservação do meio ambiente, como se pode verificar ao longo 

deste plano, contribuindo, assim, para a qualidade desta Instituição, tornando-a mais forte e competitiva. 

Resta, para terminar, agradecer o apoio da irmandade e o apoio de todos os que colaboraram na preparação 

deste Plano e Orçamento, que, mais uma vez, pretende marcar um tempo, que some valor às obras de 

misericórdia. 

Pernes, 12 de novembro de 2021 

 

 

A 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 ___________________________________________________________ 
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CONSELHO 

FISCAL 
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“Das mãos de Deus recebemos um jardim; 

aos nossos filhos não podemos deixar um 

deserto.” 
Papa Francisco, 2021 
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Prédio na Rua Saraiva de Carvalho 


