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PROMULGAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE 

O Manual da Qualidade apresentado reflete e descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da Santa 

Casa da Misericórdia de Alvorge. Foi elaborado de acordo com o referencial EQUASS, a legislação em 

vigor e as normas do Instituto de Solidariedade Social. 

São aqui descritos os compromissos em matéria de Qualidade assumidos pela Instituição perante todos os 

seus colaboradores, clientes e famílias, sendo um documento de referência que evidencia as atividades 

desenvolvidas para assegurar a qualidade dos seus serviços e a melhoria contínua dos seus processos. 

Para a gestão operacional do Sistema de Gestão da Qualidade implementado é nomeada a Comissão da 

Qualidade, constituída pelos seguintes elementos: Dra. Isabel Santos e Dra. Sílvia Lopes nomeadamente com 

responsabilidade e autoridade para: 

- Assegurar que os processos necessários para o Sistema da Qualidade são estabelecidos, 

implementados e mantidos; 

- Reportar à Mesa Administrativa o desempenho do Sistema da Qualidade e qualquer 

necessidade de melhoria; 

- Assegurar a promoção da consciencialização para com os requisitos do cliente e a melhoria da 

sua qualidade de vida em toda a Instituição. 

 

 

A Mesa Administrativa 

 

________________________________________ 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVO 

O Manual da Qualidade (MQ) é o documento síntese de todo o Sistema de gestão da qualidade (SGQ) da 

Santa Casa da Misericórdia de Alvorge (SCMA). Tem por objetivo facilitar o entendimento e aplicação do SGQ 

por parte de todos os intervenientes, contribuindo para qualidade dos serviços e o ciclo de melhoria contínua. 

Contém toda a informação necessária sobre o SGQ da SCM de Alvorge, nomeadamente a Política da 

Qualidade e os procedimentos.  

1.2. ÂMBITO E APLICAÇÃO  

O presente manual aplica-se a todas as respostas sociais e serviços da SCMA, nomeadamente a Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Atividades Ocupacionais 

(CAO) e Lar Residencial (LR). O cumprimento do definido no MQ é da responsabilidade de todas as partes 

interessadas sobretudo, colaboradores, parceiros e clientes. 

1.3 LISTA DE ABREVIATURAS 

Abreviatura Descrição 

MQ Manual da Qualidade 

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 

EQUASS European Quality in Social Services 

SCMA Santa Casa da Misericórdia de Alvorge 

ERPI Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

SAD Serviço de Apoio Domiciliário 

CAO Centro de Atividades Ocupacionais 

LR Lar Residencial 

PGQ Procedimento de Gestão da Qualidade 

MOD Modelo 

PI Plano Individual 

ISS Instituto da Segurança Social 
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2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Santa Casa da Misericórdia de Alvorge foi fundada em 1696, sendo reconhecida como uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social desde 05 de Julho de 1985 e vive orientada por uma missão de 

solidariedade e generosidade, assente no apoio à família, proteção à infância e à velhice.  

A Santa casa da Misericórdia de Alvorge tem atualmente 5 respostas sociais: 

 Estrutura Residencial para Idosos 

 Serviço de Apoio Domiciliário 

 Centro de Atividades Ocupacionais 

 Lar Residencial 

 Centro de Atividade de Tempos Livres  

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS 

Identificação: Santa Casa da Misericórdia de Alvorge – SCM Alvorge 

Sede:   Rua do Lar, Charneca de Alvorge         

3240-407 Ansião 

Telefone:   Geral (+351) 236 981 390 

FAX:   Geral (+351) 236 981 672  

Website:   www.scmalvorge.pt 

Email:   stacmalvorge1@sapo.pt  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stacmalvorge1@sapo.pt
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2.2. RESPOSTAS SOCIAIS 

 ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

A ERPI constitui-se como uma resposta social, destinada a alojamento coletivo num contexto de “residência 

assistida”, para pessoas com 65 anos ou mais, ou com menos idade em condições excecionais. Destina-se a 

pessoas que, por opção própria ou por inexistência de retaguarda familiar e/ou social, com dependências 

causadas por estado agravado de saúde do qual decorra a necessidade de cuidados médicos, de 

enfermagem, sociais e psicológicos, pretendem integração numa instituição. 

Constituem-se como objetivos principais desta resposta: 

• Promover a qualidade de vida; 

• Proporcionar serviços permanentes a adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; 

• Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento; 

• Privilegiar a interação com a família e/ou significativos e com a comunidade, no sentido de otimizar os 

níveis de atividade e de participação social; 

• Promover estratégias de reforço da autoestima, de valorização e de autonomia pessoal e social, 

assegurando as condições de estabilidade necessárias para o reforço da sua capacidade autónoma para 

a organização das atividades da vida diária. 

A Resposta Social de ERPI assegura prestação dos seguintes serviços: alojamento; alimentação; cuidados de 

higiene e conforto pessoal; cuidados de saúde; atividades de desenvolvimento pessoal (animação, 

atividades socioculturais e conforto espiritual, entre outras). 

 

 SAD – Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário constitui uma resposta social organizada a que as pessoas em situação de 

dependência podem ter acesso para satisfação de necessidades básicas e específicas, apoio nas 

atividades instrumentais da vida quotidiana e atividades sócio recreativas. Este conjunto de serviços é 

prestado no domicílio habitual de vida do cliente, contribuindo para a promoção da sua autonomia e a 

prevenção de situações de dependência ou do seu agravamento. 

Os objetivos da resposta social SAD visam proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento individual dos 

clientes, num clima de segurança afetiva, física e psíquica, durante o tempo de utilização da resposta social, 

através de um atendimento individualizado e personalizado. 

 

 CAO – Centro de Atividades Ocupacionais 



 

 MANUAL DA QUALIDADE 
  

  

PÁGINA: 7/26 
 

 

 

ELABORAÇÃO: COMISSÃO DA QUALIDADE  APROVAÇÃO:  

EDIÇÃO: 1 

DATA: 20/02/2015 

  

 

O Centro de Atividades Ocupacionais tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com deficiência mental grave ou profunda e/ou deficiência motora, com idade 

superior a 16 anos, cujas capacidades não permitem, temporária ou permanentemente o exercício 

de uma atividade produtiva no mercado normal de trabalho e mesmo no âmbito do emprego 

protegido. 

Esta resposta social tem como objetivos gerais estimular e facilitar o desenvolvimento possível ou a 

manutenção de capacidades físicas, psicológicas, psicomotoras e sociais da população que atende, 

bem como a promoção da sua autonomia pessoal e a sua máxima integração social. A sua 

finalidade é permitir às pessoas com deficiência a sua valorização pessoal e a sua integração na 

comunidade, o que se traduz também em ajuda às respetivas famílias. O Centro de Atividades 

Ocupacionais oferece um leque variado de atividades de inclusão permanentes e outras pontuais, 

que podem ser categorizadas como atividades socialmente úteis, atividades estritamente 

ocupacionais, atividades terapêuticas e de apoio especializado e atividades socioculturais. 

 

 LR – Lar Residencial 

O Lar Residencial destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 16 anos, 

com falta de retaguarda familiar capaz de prestar os cuidados devidos. Esta resposta social 

tem como princípio único a qualidade de vida dos clientes.  

Os objetivos gerais do Lar Residencial são os seguintes: 

a) Disponibilizar alojamento e apoio residencial permanente ou temporário; 

b) Promover condições de vida e de ocupação que contribuam para o bem-estar e qualidade 

de vida adequadas às necessidades específicas dos clientes; 

c) Promover estratégias de reforço de autoestima e autonomia pessoal e social; 

d) Assegurar condições de estabilidade, reforçando a capacidade autonómica para a 

organização das atividades da vida diária; 

e) Prestar apoio na integração escolar, em centros de atividades ocupacionais, na formação 

profissional, no emprego protegido ou no acesso ao mercado normal de trabalho;  

f) Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, no sentido da respetiva integração 

social. 
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2.3. QUADRO DE 

PESSOAL 

 

 

 

Categoria ERPI SAD CAO Lar 

Residencial 

Técnicas de Serviço Social 2 1 * 1  

Terapeuta Ocupacional   1  

Psicólogas   1 1 

Fisioterapeutas 2  1  

Motorista 1 (50%)  1 (50%)  
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Médico 3    

Enfermeiros 5    

Animadora 1    

Contabilista 1    

Monitoras Ocupacionais   5  

Cozinheiras 1  1 (50%) 1 (50%) 

Ajudante de Cozinha 4  1 (50%) 1 (50%) 

Ajudantes de Ação Direta 28 3  9 

Encarregada de Serviços Gerais 1    

Administrativos 2    

Auxiliares de Serviços Gerais 10  1 3 

Trabalhador Auxiliar  1   
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A organização da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge é fundamentada no dinamismo e competência técnica de todos os seus colaboradores. O modo como estão 
estabelecidas as relações hierárquicas dentro da Instituição é apresentado no organigrama da instituição. 

     

   SANTA CASA DA MISERICORDIA DO ALVORGE 
MESA ADMINISTRATIVA 

    
            

         
  

       
  

        
  

    

   
            

   
COORDENAÇÃO GERAL 

  
    

   

 
Serviços Administrativos           

     
  

      
      Gabinete de Saúde 

 
      

Valências - Recursos Humanos 
    

          

   
  

        
                        

   
  

 
  

 

 
       

    
    

      
  

   
  

   
  

 
  

 

 

Administrativa Principal 
 Recursos Humanos      

  
      

  
   

  
   

  
 

  
  

 
Direção Técnica 

 Recursos Humanos 
 

Direção Técnica  
Recursos Humanos 

 Direção Técnica 
Recursos Humanos 

 Diretor Clinico  
Recursos Humanos 

 Enfermº Principal 
Recursos Humanos    

 

     

  

   

   
Serviço Geral Aprovisionamento 

  
  

 
    

     
  

   
    

   
  

 
  

 

 
  

 

         

  

      

 

     Serviço Medico  Serviço Enfermagem 

   
 

     
 

         
  

      
 

     
 

 
 

Serviços Administrativos 
     

Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas   

Serviço Apoio 
Domiciliário  

Centro Atividades 
Ocupacionais  

Lar 
Residencial  

Serviço de Fisioterapia  

 
 

 
            

  
   

 
            

Receção e Atendimento 

 

Cozinha 
 

Serviço Social 
  

Serviço Social 
 

Serviço Social 
 

Psicologia 

 
 

   
 

 
  

 
    

 
 

   
 

 
 

 
     

  Contabilidade 

 

Lavandaria 

 
Serviço de Apoio e 

Vigilância   
Serviço de Apoio 

Domiciliário  
Serviços Apoio e Vigilância 

 
Serviços Apoio e 

Vigilância 

     

   

 

 

Higiene e limpeza     
  

  

    
 

        

 
 

 
  

 
  

   
 

  

Psicologia        

    
 

Manutenção  
 

    
 

 
  

  
        

 

 
 

 
 

 

Centro de Atividades de 
Tempos Livres 

    

Terapia Ocupacional 

         

 
Transportes  

       
  

          
 

 
  

 
  

      
 

           

 

Segurança  
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4. ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SISTEMA DA QUALIDADE 

O sistema documental que se concretiza no SGQ foi construído de acordo com as exigências legais em vigor e 

o referencial EQUASS, tendo em conta a experiência da prestação de serviços e as metodologias empregues 

na SCMA. O controlo dos documentos do SGQ é efetuado de acordo com o disposto no procedimento PGQ 12 

– Controlo dos Documentos e Registos. 

 

São definidos 5 Níveis de documentação: 
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5. MAPEAMENTO DOS PROCESSOS 

Na tabela seguinte é representado o mapeamento dos processos definidos no Sistema de Gestão da Qualidade 
da Santa Casa da Misericórdia de Alvorge. 

TIPO PROCESSO/PROCEDIMENTO INDICADORES 
  

P
R

O
C

ES
SO

S 
D

E 
G

ES
TÃ

O
 

 
 
 
 

Gestão do 
Sistema/ 

Gestão de 
Recursos 

PGQ 01 – Planeamento do SGQ - Taxa de eficácia do plano anual de atividades e 
contas 

PGQ 07 – Confidencialidade - Nº de ocorrências de fuga de informação 

PGQ 09 – Recursos Humanos - Nº total de horas de formação 
- Média global da avaliação de desempenho 

PGQ 10 – Fornecedores  
- Nº de produtos devolvidos 
- Nº de produtos trocados 

PGQ 11 – Envolvimento Ativo 

 

- Nº de colaboradores envolvidos nas atividades de 
confraternização 
- Taxa de PI’s assinados pelos clientes e famílias 

PGQ 12 – Controlo de Documentos - Nº de revisões do sistema documental 

 
 
 
 
 

Medição, 
Análise e 
Melhoria 

PGQ 06 – Tratamento de Sugestões 
e Reclamações 

- Nº de reclamações por tipologia 
- Nº de sugestões por tipologia 

PGQ 08 – Avaliação da satisfação 
das partes interessadas 

- Taxa de satisfação dos clientes 
- Taxa de satisfação das famílias 
- Taxa de satisfação dos colaboradores 
- Taxa de satisfação das entidades parceiras 
- Taxa de satisfação dos voluntários 
- Taxa de satisfação das entidades financiadoras 
- Taxa de satisfação da comunidade 

PGQ 13 – Auditorias 
- Execução do plano de auditorias 
- Nº de não conformidades 

PGQ 14 – Ocorrências - Nº de ocorrências 
  

P
R

O
C

ES
SO

S 
D

E 
P

R
ES

TA
Ç

Ã
O

 D
O

 S
ER

V
IÇ

O
/P

R
O

C
ES

SO
S-

C
H

A
V

E 

PGQ 02 – Candidatura, Admissão e Acolhimento  
 

- Nº total de novas inscrições realizadas 
- Nº de clientes em base de dados por resposta social 
(lista de espera) 
- Taxa de satisfação de clientes/famílias com o 
acolhimento 

PGQ 03 – Atividades socioculturais 
 

- Taxa de execução do plano anual de atividades 
socioculturais 
- Taxa de atividades socioculturais sugerida pelos 
clientes 
- Taxa de satisfação dos clientes face às atividades 
socioculturais realizadas 

PGQ 04 – Plano Individual 
 

- Taxa de sucesso dos PI’s por resposta social 

PGQ 05 – Controlo de Negligência, abuso e 
descriminação 

- Nº de situações de negligência, abuso e descriminação 

PGQ 15 – Atividades Socialmente Úteis (ASU’s) 
- Taxa de execução do Plano de Integração em ASU’s 

PGQ 16 – Cuidados Pessoais  - Taxa de satisfação dos clientes face aos cuidados 
pessoais 

PGQ 17 – Atividades de Inclusão - Taxa de satisfação dos clientes do CAO face às 
atividades de inclusão 

PGQ 18 – Atividades de Desenvolvimento Pessoal - Taxa de execução do Plano de desenvolvimento 
pessoal 

PGQ 19 – Cuidados de Saúde  - Taxa de satisfação dos clientes e famílias face aos 
cuidados de saúde 
- Nº de atos de saúde efetuados  

PGQ 20- Apoio nas Atividades da Vida Quotidiana - Grau de satisfação do cumprimento dos serviços 
contratualizados 
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6. FLUXOGRAMA DO SGQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade da Gestão

PQG 01 - Planeamento do SGQ

PGQ 11 - Envolvimento Ativo

PGQ 12 - Controlo de Documentos

Gestão de Recursos

PGQ 07 - Confidencialidade

PGQ 09 - Recursos Humanos

PGQ 10 - Fornecedores

Realização do Serviço

PGQ 02 - Candidatura, Admissão e Acolhimento

PGQ 03 - Atividades Socioculturais

PGQ 04 - Plano Individual

PGQ 05 - Controlo de Negligência, Abuso e Descriminação

PGQ 15 - Atividades Socialmente Úteis

PGQ 16 - Cuidados Pessoais e de Saúde

PGQ 17 - Atividades de Inclusão

PGQ 18 - Atividades de Desenvolvimento Pessoal

PGQ 19 - Cuidados de Saúde

PGQ 20- Apoio nas Atividades da Vida Quotidiana

Medição, Análise e Melhoria

PGQ 06 - Tratamento de Sugestões e Reclamações

PGQ 08 - Avaliação da Satisfação das Partes 
Interessadas

PGQ 13 - Auditorias

PGQ 14 - Ocorrências

Melhoria Contínua do SGQ 
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CAPÍTULO II 

1. LIDERANÇA 

1.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

A Santa Casa da Misericórdia de Alvorge apresenta a sua Missão e Visão, estabelecidas com base num conjunto de 

Valores assumidos pela instituição como sendo os pilares que suportam a qualidade dos serviços prestados. 

 

MISSÃO 

Servir o cliente, apoiar a família e desenvolver a comunidade. 

 

VISÃO 

Ser uma instituição social de referência, reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e pela relação 

com clientes e suas famílias.   

 

VALORES 

 Qualidade do Serviço; 

 Solidariedade; 

 Humanização; 

 Ética; 

 Igualdade; 

 Respeito; 

 Dedicação; 

 Cooperação; 

 Confiança; 

 Responsabilidade. 

 

1.2 POLITICAS ORGANIZACIONAIS – POLITICA DA QUALIDADE 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Alvorge definiu 7 políticas: 

 Política da Qualidade 

 Política de Ética 

 Política de Envolvimento Ativo 

 Política da Confidencialidade 

 Política de Recursos Humanos 
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 Política de Reconhecimento de Voluntários 

 Política de Prevenção de Abusos 

A Política da Qualidade reflete o comprometimento da instituição para com o Sistema da Qualidade 

implementado e pretende assegurar a melhoria contínua dos serviços prestados, baseando-se nos seguintes 

pressupostos: 

 Atingir a Excelência na prestação dos seus serviços, procurando aumentar a satisfação dos seus 
clientes e suas famílias;  

 Aumentar a eficácia dos processos da Instituição, com base na sistematização de procedimentos 
e na implementação de processos de melhoria contínua; 

 Melhorar as competências dos seus colaboradores, para uma prestação de serviços focalizada 
no cliente e na satisfação de todas as suas necessidades;  

 Desenvolver a qualidade dos seus serviços, através da inovação e da integração de novas 
respostas sociais, 

 Promover o aumento da capacidade das respostas sociais, contribuindo para a satisfação das 
necessidades da comunidade. 

 

1.3 OBJETIVOS DA QUALIDADE 

Através da concretização da sua Política da Qualidade, a Santa Casa da Misericórdia de Alvorge assume os 

seguintes objetivos: 

 Melhorar as competências e o desempenho dos colaboradores; 

 Melhorar e aumentar as infraestruturas da instituição; 

 Contribuir para o desenvolvimento da comunidade através do aumento da empregabilidade e 

inserção social; 

 Reforçar o envolvimento e participação das famílias;  

 Aumentar a satisfação dos clientes e de todas as partes interessadas. 

1.4 CAMPO DE APLICAÇÃO 

O Sistema de Gestão da Qualidade assenta na norma EQUASS Assurance e aplica-se à prestação dos 

serviços da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de 

Atividades Ocupacionais (CAO) e Lar Residencial (LR). 

 

1.5 COMUNICAÇÃO 

De forma a dar conhecimento dos seus documentos orientadores, declarativos e regulamentares a SCMA 

recorre aos seguintes meios de divulgação: 

 Contactos Pessoais; 

 website/blog; 
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 Boletim Informativo; 

 Folhetos Informativos; 

 e-mail; 

 Telefone; 

 Comunicação escrita; 

 Documentação do sistema – Regulamentos, Processos, Procedimentos, Manuais, Tabelas de 

monitorização, Planos e Relatórios; 

 Reuniões internas com colaboradores; 

 Encontros anuais (Natal) com todos os colaboradores; 

 Reuniões com clientes (nomeadamente com o grupo de auto representantes);  

 Reuniões com Parceiros; 

 Processo do cliente (nomeadamente, contrato de prestação de serviços e PI). 

 

Dando expressão à comunicação com todas as partes interessadas na recolha do seu feedback como meio 

de participação, a SCMA implementou: 

 Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação de clientes; 

 Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação de familiares; 

 Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação de colaboradores; 

 Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação de parceiros; 

 Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação de entidades financiadoras; 

 Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação da comunidade; 

 Sistema de apresentação de sugestões, reclamações e ocorrências. 

 

1.6 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS  

No âmbito do Sistema de Qualidade implementado e tendo como principal objetivo a prestação de um 

serviço integral para melhoria da qualidade de vida dos seus clientes, a SCMA considera como partes 

interessadas relativamente aos serviços prestados os seus clientes, famílias, colaboradores, parceiros, 

financiadores e a comunidade envolvente. 

 

1.7 PLANEAMENTO 

Os mecanismos de planeamento assentam na prática da SCMA e na sua estrutura hierárquica e funcional. 

Assim, a Mesa Administrativa assume a definição de todas as orientações estratégicas (Missão, Visão, 

Valores, Politica da Qualidade, Planeamento Estratégico e Orçamentos), define funções, responsabilidades e 

promove delegações sempre que assim o delibere, e também assume a provisão de recursos e 

disponibilização de meios. 
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O planeamento estratégico e operacional anual é da responsabilidade da Mesa Administrativa, coordenada 

pelo(a) Provedor(a) e com a participação dos colaboradores e todas as estruturas da SCMA. 

A SCMA está comprometida com a melhoria contínua e cumpre o ciclo de melhoria contínua em todos os níveis 

de planeamento. 

 

P (Plan) – Planeamento: 

Durante esta fase, são efetuadas o levantamento das necessidades e 

expetativas de todas as partes interessadas. São estabelecidos os 

objetivos, indicadores e metas. Em todos os planos são identificados os 

objetivos, atividades, indicadores e metas. 

 

D (Do) – Executar: 

Para todos os objetivos estabelecidos nos Planos, compete aos responsáveis a respetiva execução e 

cumprimento do planeado bem como munirem-se dos recursos necessários para o sucesso da sua execução. 

Os recursos técnicos, humanos e materiais poderão ser internos ou externos à instituição nomeadamente 

através da utilização da rede de parcerias existentes.  

 

C (Check) – Verificar: 

Mediante os objetivos, indicadores e metas, compete aos responsáveis munirem-se de registos e/ou 

instrumentos de monitorização para análise, verificação e avaliação das atividades planeadas e respetivo 

cronograma. Os indicadores são monitorizados continuamente de modo a permitir analisar os desvios 

ocorridos e deste modo proceder às revisões dos planos. 

 

A (Act) – Revisão: 

Compete a todos os responsáveis, a recolha e entrega em tempo útil dos resultados previstos. Os resultados, 

são avaliados, discutidos e afixados em local próprio e analisados em reuniões de equipa. Para cada plano, 

é efetuado um relatório onde constam os resultados, metas e desvios obtidos. Compete aos responsáveis, a 

análise profunda dos desvios bem como a criação das dinâmicas e estratégias de forma a reduzi-los. 

A SCMA possui um plano estratégico a 4 anos, plano anual de atividades e contas, planos anuais 

elaboradores por resposta social, plano de formação interna com periodicidade trianual, plano anual de 

melhoria, plano de inovação, entre outros. 

 

1.8 CONTRIBUTO PARA A SOCIEDADE/COMUNIDADE 

A SCMA presta todos os seus serviços numa perspetiva solidária, ações na área social e da saúde, agindo de 

forma concertada e integrada na Comunidade que a envolve, melhorando as condições e qualidade de vida 

da sua população que se situa ao nível do concelho de Ansião. A SCMA tem declarados, no seu compromisso 

e missão, os seus âmbitos de atuação na sociedade e na comunidade em que se insere. 
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Neste sentido, estamos representados nos fóruns locais (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ, 

Rede Social, Núcleo Local de Inserção – NLI, e Conselho Local de Ação Social – CLAS). 

Procuramos o feedback das partes interessadas na sociedade, através do sistema de sugestões e de 

inquéritos de satisfação.  

 

2 RECURSOS HUMANOS 

De modo a gerir os Recurso Humanos, para além do cumprimento da legislação laboral, a SCMA tem 

definida uma Política, Procedimento e Instruções de Trabalho para todas as fases da gestão dos Recursos 

Humanos: Recrutamento, Seleção, Acolhimento de colaboradores, Avaliação de desempenho e Formação. Os 

recursos humanos da SCMA são o grande “motor” da Instituição. São geridos tendo em conta o estabelecido 

na legislação laboral e nos documentos do Sistema: 

 Código de Ética 

 Política dos Recursos Humanos 

 PGQ 09 – Recursos Humanos 

 Mod.09.01-0 – Descrição Funcional 

 IT 09.01 – Seleção e Recrutamento de Colaboradores 

 Mod. 09.10-0 – Regulamento de Avaliação de Desempenho 

 

Nos documentos encontra-se definida toda a metodologia a ter em conta nas atividades de seleção, 

recrutamento e acolhimento de colaboradores, avaliação de desempenho e formação, definição de funções, 

entre outras situações. Ao nível dos Recursos Humanos, a Instituição tem definida uma Política dos Recursos 

Humanos, espelhando todas as especificidades relacionadas com os colaboradores. A Descrição Funcional foi 

também desenhado no sentido de descrever as funções associadas a cada categoria profissional. O Código 

de Ética é o documento orientador de toda a ação dos colaboradores sobretudo da sua interação com cada 

um dos clientes. 

 

2.1 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

A preocupação e compromisso com a qualificação e desenvolvimentos dos recursos humanos são respondidos 

através da formação, destacando-se para tal o levantamento das necessidades de formação identificadas 

pelos colaboradores. 

No âmbito da qualificação e desenvolvimento profissional, a SCMA, tem documentado um Plano de 

Formação trianual para todos os colaboradores. Paralelamente e como parte integrante da gestão de 

recursos humanos, está a avaliação das competências gerais dos colaboradores através da avaliação de 

desempenho, realizada anualmente. 

Toda a metodologia referente à qualificação e desenvolvimento dos recursos humanos da SCMA encontra-se 

definida nos documentos atrás referidos. 
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2.2 ENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES 

Desde sempre é política da SCMA manter os colaboradores envolvidos, informados e motivado. Para tal, são 

desenvolvidos mecanismos para obter feedback deste envolvimento e participação, nomeadamente através 

dos questionários de satisfação, aplicados no primeiro trimestre do ano, do qual resultam os contributos para 

a melhoria contínua. 

No contexto de trabalho, o envolvimento faz-se sentir de diferentes formas, quer seja na gestão das equipas, 

no planeamento diário, nos planos individuais, nas sugestões, na partilha e na comunicação, bem como nos 

convívios promovidos pela Mesa Administrativa, nomeadamente no jantar de Natal da SCMA. Paralelamente, 

a definição de funções permite o trabalho em autonomia aumentando assim o empenho, motivação e 

envolvimento de todos os colaboradores. 

 

3. DIREITOS 

3.1 DIREITOS E DEVERES 

A assunção dos direitos e deveres dos clientes está expressa na Carta de Direitos e Deveres dos Clientes, 

desenvolvida com base nas recomendações internacionais e nacionais para as pessoas idosas e para as 

pessoas com deficiência. 

Os direitos e deveres dos clientes contemplam na sua generalidade a igualdade de tratamento 

independentemente da idade, deficiências e incapacidades, género, raça, religião ou crença e orientação 

sexual. 

De modo a proceder ao ciclo de melhoria contínua e a garantir uma avaliação aprofundada da promoção 

dos direitos e deveres dos clientes e colaboradores, a SCMA definiu nos questionários de avaliação de 

satisfação dos colaboradores um grupo de perguntas específico para as questões relacionadas com os 

direitos. 

De referir ainda que a SCMA tem promovido o respeito pelos direitos e deveres dos clientes e 

colaboradores, que se encontram firmados nos Regulamentos Internos das várias respostas sociais. 

 

3.2 AUTODETERMINAÇÃO 

A SCMA está empenhada em promover a autodeterminação dos seus clientes, isto é, o direito à liberdade de 

escolha das próprias ações. São exemplos do apoio à autodeterminação, a elaboração conjunta do Plano de 

Atividades Socioculturais e as reuniões mensais do grupo de autorrepresentação. Para a promoção da sua 

autodeterminação, procura-se igualmente envolver o cliente na elaboração do plano individual, ou seu 

representante, através do levantamento das suas necessidades, potencialidades e expetativas, cujo objetivo 

principal é a melhoria da qualidade de vida. A SCMA avalia anualmente o seu desempenho em relação ao 

respeito do direito à autodeterminação dos seus clientes através dos questionários de satisfação e reuniões 

de avaliação com as equipas de colaboradores, os clientes e famílias. 
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4. ÉTICA E CONFIDENCIALIDADE 

4.1 POLÍTICA DE ÉTICA 

A Política de Ética da SCMA encontra-se documentada no Código de Ética, comunicado a todas as pessoas 

envolvidas. Encontra-se identificada no placar central da Instituição, sendo disseminada regularmente nas 

ações de divulgação/reuniões com os colaboradores. De modo a reforçar e assegurar o cumprimento das 

questões éticas e deontológicas a SCMA entrega a todos os colaboradores uma declaração de 

confidencialidade que é assinada por cada um deles no início da prestação de serviço. 

De forma a garantir que os pressupostos do Código de Ética estão a ser cumpridos e que a metodologia 

estabelecida está a ser eficaz, é efetuada uma avaliação periódica do mesmo, integrada no ciclo de 

avaliação anual do sistema de gestão. 

Dada a complexidade das questões éticas no relacionamento entre os colaboradores e clientes e nas boas 

práticas de intervenção, a SCMA definiu os seguintes documentos orientadores no seu SGQ: 

 Código de Ética 

 Política de Ética 

 PGQ 05 – Controlo de Negligência 

 Política de Prevenção de Abusos 

 PGQ 07 – Confidencialidade 

 Política de Confidencialidade 

 Declaração de confidencialidade 

 

4.2 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Cada colaborador desempenha a função de acordo com a sua categoria profissional e com o estabelecido 

no Descrição Funcional e o definido no seu contrato de trabalho. 

Na Descrição Funcional, encontra-se identificada, para todas as categorias profissionais: 

 Função  

 Substituição em caso de ausência 

 Requisitos mínimos da Função 

 Atribuições e Responsabilidades  

 Autoridades 

 Competências  

A conduta humana de cada colaborador é regida pelos princípios do Código de Ética e pelas linhas 

orientadoras de boas práticas baseadas no rigor, na imparcialidade e no profissionalismo. Deste modo, 

todos os colaboradores deverão apoiar e servir, procurando sempre alcançar a satisfação e a qualidade 

dos serviços junto da população que apoia, intervindo técnica e humanamente para melhor satisfazer as 

necessidades de todos os clientes. 
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5. PARCERIAS 

A SCMA estabelece parcerias formais através de protocolos e parcerias informais materializados na 

colaboração no decorrer das atividades. Na procura de conhecer e envolver os parceiros na missão e 

compromisso é feita a identificação, promovidas reuniões para a articulação de meios e levantamento dos 

seus contributos bem como a avaliação do grau de satisfação de parceiros. A Instituição avalia também 

anualmente o valor acrescentado dos seus parceiros quanto à partilha de recursos, relacionamento, melhoria 

dos serviços e cumprimento dos objetivos. 

Existe uma permanente comunicação e articulação com a rede de parceiros, nomeadamente através de meios 

de comunicação disponíveis (e-mail, ofícios, e contatos presenciais e/ou telefónicos). Quanto à divulgação de 

resultados, esta é feita via e-mail ou através de ofícios. 

No que se refere ao envolvimento da comunidade, este faz-se sentir através das diversas iniciativas 

promovidas pela Instituição e as promovidas pela própria comunidade em que os clientes da SCMA 

participam. O impacto dos serviços prestados é avaliado anualmente, através dos questionários de 

satisfação. 

 

6. PARTICIPAÇÃO 

6.1 ENVOLVIMENTO DOS CLIENTES 

No que se refere aos clientes, a melhor forma de expressão do seu envolvimento é a participação nas 

atividades de desenvolvimento pessoal e nas atividades de inclusão promovidas pela SCMA (lúdico-

recreativo, cultural, social, intelectual, espiritual/religioso, quotidiano, desportivo e festivo). Os clientes são 

envolvidos na elaboração dos PI’s, bem como as suas famílias ou representantes. Neste sentido, todos os 

serviços prestados são previamente acordados com os clientes ou com os seus representantes, de forma a 

melhor responder às suas necessidades individuais. Assim, a SCMA procura ainda promover este envolvimento 

através de: 

 Reuniões com a Equipa Técnica, como parte do planeamento dos serviços e da realização do seu 

Plano Individual; 

 Reuniões com as famílias; 

 Aplicação de questionários de satisfação; 

 Reclamações, sugestões e ocorrências; 

 No incentivo à participação de cada pessoa nas atividades proporcionadas pela Instituição; 

 

O Envolvimento ativo dos clientes está presente em vários documentos do SGQ dos quais se destaca: 

 Política de Envolvimento Ativo 

 PGQ 03 – Atividades socioculturais 

 PGQ 04 – Plano Individual 
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 PGQ 11 – Envolvimento Ativo 

 PGQ 15 – Atividades Socialmente Úteis 

 PGQ 17 – Atividades de Inclusão 

 PGQ 18 – Atividades de Desenvolvimento Pessoal 

 

6.2 CAPACITAÇÃO DOS CLIENTES 

A SCMA facilita e encoraja o empowerment dos clientes em todos os aspetos-chave dos seus serviços. Este 

empowerment é uma condição para a participação e refere-se ao processo de obtenção de oportunidades 

básicas, o estímulo à capacitação, ao encorajamento e desenvolvimento de capacidades que permitam, o mais 

possível, a sua autossuficiência. 

A Instituição procura promover este empowerment atribuindo ao cliente o apoio, suporte e formação que 

possibilite a sua liberdade de escolha, a possibilidade de expressar as suas ideias em vários domínios, 

permitindo-lhe desenvolver atitudes e aspirações pessoais, indo de encontro às suas expetativas e 

necessidades. As evidências a este nível, são recolhidas essencialmente através de questionários de satisfação, 

PI’s, grupo de auto representação, atividades e iniciativas desenvolvidas, envolvendo sempre que possível os 

clientes na defesa dos direitos, na eliminação das barreiras à integração, na promoção ativa da igualdade de 

oportunidades e de participação.  

 

7. ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE 

7.1 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E EXPETATIVAS DOS CLIENTES 

A SCMA considera que é essencial o conhecimento atualizado e constante das necessidades e 

expetativas dos seus clientes, tanto atuais como potenciais. Neste sentido, de forma a garantir que 

responde adequadamente às mesmas, são identificadas as necessidades dos clientes atuais e potenciais, 

numa frequência anual e sempre que se justifique, recorrendo a inquéritos, entrevistas, Pl’s, assim como 

sessões com os clientes. As necessidades e expetativas dos clientes estão definidas em cada um dos 

planos individuais e são sistematizadas nos planos anuais das respostas sociais. 

A identificação e levantamento das necessidades de cada um dos clientes é feita por meio de um 

conjunto variado de instrumentos técnicos sistematizados nos documentos seguintes: 

 Ficha de avaliação de necessidades e potenciais de desenvolvimento 

 Programa e Relatório de acolhimento 

 PGQ 04 – Plano Individual 

Para que os serviços da SCMA possam progredir, são também tidas em conta as necessidades e 

expetativas, de partes interessadas relevantes, nomeadamente, das famílias/significativos, 

colaboradores e parceiros. 
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7.2 PLANEAMENTO INDIVIDUAL 

A SCMA assegura a definição de um Pl para cada um dos clientes, na elaboração do qual todas as 

partes interessadas participam. Dada a existência de duas tipologias de públicos abrangidos, pessoas 

com deficiência e idosos, foram definidos dois modelos de PI’s distintos (um para ERPI e SAD e outro 

para CAO e LR). 

O PI é uma ferramenta essencial que está integrada no processo individual de cada cliente. Visa 

organizar, operacionalizar, evidenciar e dar respostas às necessidades, expetativas e potencialidades 

identificadas. Todos os PI’s são aprovados pelo cliente/família e avaliados/revistos quadrimestralmente 

ou sempre que se justifique. 

 

8. ABRANGÊNCIA 

8.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A atividade fulcral da SCMA é o serviço que presta aos seus clientes, pelo que definiu um conjunto de 9 

Processos-chave, tal como se definiu anteriormente neste manual. Em cada um dos processos-chave 

encontram-se definidos os documentos a ele associados, nomeadamente instruções de trabalho, modelos 

e fichas de registo. Todos seguem uma lógica matricial com aplicação às diferentes respostas sociais de 

acordo com a tabela seguinte: 

 

Código Processo-chave 
Aplicação 

ERPI SAD CAO LR 

PGQ 02 Candidatura, Admissão e Acolhimento     

PGQ 03 Atividades socioculturais     

PGQ 04 Plano Individual     

PGQ 05 Controlo de Negligência, abuso e descriminação     

PGQ 15 Atividades Socialmente Úteis (ASU’s)     

PGQ 16 Cuidados Pessoais     

PGQ 17 Atividades de Inclusão     

PGQ 18 Atividades de Desenvolvimento Pessoal     

PGQ 19 Cuidados de Saúde     

PGQ 20 Apoio nas Atividades da Vida Quotidiana     

 

8.2 CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

A SCMA considera que a continuidade da prestação dos serviços é conceito chave para uma maior 

satisfação dos clientes, familiares, colaboradores, parceiros e todos os stakeholders, assim como é 

essencial para uma correta prestação do serviço. 
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A SCMA, avalia anualmente os serviços prestados em geral, monitorizando a sua viabilidade e 

implementando medidas que permitam assegurar esta continuidade. Sempre que se verifiquem 

bloqueios à sua execução, a Instituição assegura que estes sejam reportados às partes envolvidas. 

A continuidade ininterrupta de programas e a eficácia das iniciativas encontram-se espelhados no 

Relatório Anual de Atividades e Contas. 

A continuidade de serviços é ainda garantida na passagem dos clientes entre respostas sociais de 

acordo com as suas necessidades, como por exemplo: 

 CAO para LR 

 SAD para ERPI  

A continuidade de serviços é ainda garantida por meio de parcerias e encaminhamento externo, 

nomeadamente de clientes do LR para a CerciPenela. 

 

8.3 ABORDAGEM HOLÍSTICA 

Para que os serviços possam ser prestados de uma forma holística, a SCMA conta com uma equipa 

técnica multidisciplinar alargada dos quais se destacam: 

 Assistentes Sociais 

 Psicólogos 

 Terapeuta Ocupacional 

 Animador Sociocultural 

 Médicos 

 Enfermeiros 

 Fisioterapeutas 

No que se refere à qualidade de vida a SCMA definiu referenciais para a área da deficiência e para 

a área dos idosos, bem como um conjunto de instrumentos de avaliação. Todos os planos individuais são 

elaborados de acordo com os domínios e área dos referenciais de qualidade de vida. 

 

9. ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS 

9.1 MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

A SCMA está orientada para o apuramento de resultados da sua intervenção. Assim, em cada 

procedimento são definidos indicadores de monitorização, bem como em todos os planos em que se 

encontram definidos objetivos são clarificados os indicadores e metas a eles associados. 

São estabelecidos, anualmente, objetivos e indicadores de forma a manter e desenvolver o processo de 

melhoria contínua, permitindo um aumento na qualidade dos serviços prestados bem como a medição 

adequada e objetiva da satisfação das partes interessadas. 

A medição de resultados é feita de forma contínua através de instrumentos de monitorização, das quais 

se destacam: 
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 Sugestões, Reclamações, Ocorrências 

 Taxa de satisfação das partes interessadas 

 Taxa de sucesso dos PI’s 

 Taxa de sucesso dos procedimentos 

 Taxa de sucesso do Plano Anual de Atividades e Contas 

 Taxa de sucesso do Plano Anual de Atividades Socioculturais 

 Taxa de sucesso do Plano Anual de Atividades de Inclusão 

 Taxa de sucesso do Plano Anual de Atividades de Desenvolvimento Pessoal 

 
9.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados apurados são avaliados quadrimestralmente, sendo desenvolvidas reuniões com 

colaboradores, clientes e famílias para a sua divulgação e reflexão. 

Todos os serviços prestados são sujeitos a uma monitorização e medição, através de apuramento de 

indicadores. A sua análise assenta na comparação entre as metas definidas e os resultados alcançados, 

o que permite mostrar evidências e demonstrar a eficiência dos processos-chave e procedimentos. A 

avaliação dos resultados permite a discussão de pontos fortes e pontos fracos, refletir sobre o caminho 

percorrido e redefinir novas estratégias, tendo sempre como objetivo principal a promoção do bem-

estar e satisfação dos clientes e a melhoria dos serviços. 

 

9.3 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Uma vez concluída a sua monitorização, através dos instrumentos de monitorização desenhados pela 

SCMA, e analisados, os resultados são comunicados a todas as partes interessadas. Todos os resultados 

constam do Relatório Anual de Atividades e Contas e incluem as realizações, os desvios e a análise dos 

mesmos. No que concerne à divulgação, esta é feita a todas as partes interessadas da SCMA de 

diversas formas, designadamente através do website da instituição, do boletim informativo, de reuniões 

com colaboradores, de Assembleias Gerais de Irmãos, ou ainda através do envio de análises específicas 

e relatórios (nomeadamente às famílias e aos parceiros). 

 

10. MELHORIA CONTÍNUA 

10.1 CICLO DA MELHORIA CONTINUA 

A SCMA tem documentado e implementado um sistema de melhoria contínua, cumprindo o estabelecido 

no ciclo PDCA e abrangendo todos os níveis da Organização. Para tal, define objetivos para projetos 

de melhoria e inovação e mede os seus resultados sistematizando-os nos relatórios de atividades. 

A SCMA tem sempre presente o ciclo de melhoria contínua em todos os seus processos e atividades de 

salientar: 

 Análise dos questionários de satisfação das partes interessadas 
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 Análise de Sugestões, Reclamações e Ocorrências  

 Avaliações de desempenho 

 Resultados dos processos-chave/procedimentos 

 Taxa de sucesso dos planos de atividades 

 Auditorias e visitas de acompanhamento da Segurança Social 

De destacar que o ciclo de melhoria contínua é aplicado desde a elaboração do PI dos clientes, sendo 

este elaborado, revisto e avaliado com a participação de todas as partes interessadas (clientes, 

famílias, colaboradores, parceiros). 

A melhoria contínua é sistematizada num documento fundamental da vida da organização – Plano de 

Melhoria, elaborado anualmente, que define as ações de melhoria a desenvolver. 

 

10.2 INOVAÇÃO 

A SCMA considera como Inovação as ações de melhoria na Organização ou serviços que não se 

enquadram nas metodologias correntes e instituídas, e que têm como base as necessidades específicas 

dos clientes. 

Cada processo de inovação e desenvolvimento é documentado no “Plano de Inovação” e gerido e 

monitorizado, sendo avaliada a sua eficácia. 

 

 

 


