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1. Mensagem do Provedor
Mantém a Misericórdia das Caldas da Rainha uma

Este plano foi resultado de várias reuniões e de dis-

abertura à modernização e ao espirito de inovação.

cussão alargada entre os Mesários e o pessoal técni-

Decidiu a Mesa Administrativa criar um Gabinete de

co ao longo de vários meses. Não é de mais realçar o

Recursos e Inovação Social — GRIS, a funcionar des-

empenhamento que todos os participantes tiveram

de março de 2012.

neste trabalho, o que prova a importância deste
documento de Planeamento.

Além de outras atividades desenvolvidas, implemen-

Foram redefinidas, em função de experiência, a Mis-

tou este gabinete a elaboração de um Plano estraté-

são, a Visão, os valores da Santa Casa da Misericór-

gico para a Santa Casa, para o período de 2013 a

dia das Caldas da Rainha, bem como os objetivos

2015, que foi sendo revisto ao longo do triénio e

estratégicos que nos nortearão no período de 2016

Esperamos que seja do vosso agrado e que concor-

cuja vigência termina no fim do corrente ano.

a 2019. Assim, consideramos como objetivos estra-

dem com ele. É um documento aberto e que estará,

Implementado e coordenado pelo GRIS, foi elabora-

tégicos: satisfação do cliente (intervenção social,

sempre, em permanente atualização, contando para

do pela Mesa com a colaboração do pessoal técnico

qualidade e estratégia); sustentabilidade financeira

isso, com a vossa preciosa colaboração.

da Instituição, um novo Plano estratégico, para o

(otimização dos recursos humanos, físicos e finan-

quadriénio 2016-2019.

ceiros); e interação social (com a vida da Santa Casa

Cremos que somos inovadores nesta matéria e que

da Misericórdia, na rede social, comunicação, ima-

daí, recolhemos, com certeza, bons frutos.

Optámos por ser para 4 anos, pois pela legislação

gem e marca SCMCR). Devendo ser os irmãos os

em vigor, desde novembro de 2014, e pelo novo

primeiros a ter o conhecimento deste importante

compromisso, os mandamentos dos Órgãos Sociais

documento, apresentamo-lo, publicamente, nesta

O Provedor

passaram a ser de 4 anos.

Assembleia Geral. Vai ser o nosso guia ao longo dos

José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro

próximos quatro anos e, com base nele, elaboramos
o Plano de intervenção para 2016.

Planeamento Estratégico 2016-2019

Pág. 5

2. Organização SCMCR
A Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

Em 2013, a SCMCR criou o Centro de Recursos

(SCMCR) foi inaugurada a 27 de junho de 1928, data

Comunitário, com a finalidade de criar uma respos-

em que foram publicados em diário da república os

ta social dirigida à comunidade, que integrasse pro-

Missão: Norteada pelos valores cristãos apoiar

seus estatutos.

jetos e atividades que se fossem desenvolvendo

toda e qualquer pessoa, através de um serviço de

neste âmbito, tais como os que funcionam atual-

qualidade.

Inicialmente a SCMCR teve como missão dar respos-

mente: a Rede Local de Intervenção Social (RLIS), o

ta à comunidade caldense que passava por um

Contrato Local de Desenvolvimento Social — 3ª

momento difícil em termos económicos, sendo cada

Geração (CLDS 3G), a Cantina Social (Plano de Emer-

vez mais evidentes os casos de pobreza emergente

gência Alimentar), Distribuição de Géneros Alimen-

e consequentemente de carência alimentar. Ao lon-

tares (Cabazes do BAO), e o Fundo Europeu de Auxí-

go dos tempos a sua área de intervenção foi sendo

lio às Pessoas mais Carenciadas (FEAC).

alargada.
Toda a instituição tem estado envolvida na Imple-

Princípios da SCMCR

Visão: Uma Santa Casa da Misericórdia de referência, inovadora, sustentável e aberta à comunidade,
em articulação com a rede social, investindo na qualidade dos serviços prestados.
Valores: Solidariedade, Justiça social, Amor ao próximo e Ética e profissionalismo.

Começando pela intervenção ao nível dos seniores,

mentação do Sistema de Gestão da Qualidade, atra-

Política da Qualidade: Satisfazer as necessidades e

de seguida surgiu o Patronado Feminino, para as

vés da ISO9001, o que tem permitido uma nova

expectativas dos clientes, seus familiares, colabora-

crianças do sexo feminino cujos pais delegavam a

organização da SCMCR e adoção de políticas estra-

dores e comunidade em geral através:

responsabilidade de assegurar o seu desenvolvi-

tégicas que visam a melhoria contínua.



Da melhoria contínua do SGQ e a sua eficácia;



Do envolvimento dos colaboradores;



Da promoção da qualidade dos serviços presta-

mento integral à SCMCR. Posteriormente, surgem o
Jardim de Infância, o Serviço de Apoio ao Domicilio,

Tendo sempre um enquadramento católico, a

a Casa de Repouso – apartamentos assistidos e, por

Comunidade de S. Vicente Paulo tem sido uma

dos aos clientes, famílias e comunidade em

fim, o Centro de Acolhimento Temporário para

constante nesta Instituição desde a sua fundação,

geral;

crianças em risco, já em 1998.

apoiando as diversas respostas sociais e o dia-a-dia
da SCMCR.
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Do cumprimento dos requisitos legais, normativos e outros aplicáveis.
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2. Organização SCMCR
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3. Respostas Sociais
A Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha
divide-se pelas seguintes áreas de atuação:
• Seniores

As respostas para a Infância e Juventude em Risco

As Respostas de Apoio à Comunidade, integram o

da SCMCR são únicas no concelho das Caldas da

Centro de Recursos Comunitário, onde funcionam

Rainha e são duas:

vários projetos, tais como, a Rede Local de Interven-

• Infância e Juventude em Risco

ção Social (RLIS), o Contrato Local de Desenvolvi-

• Educação Pré-escolar

O Centro de Acolhimento Temporário, é uma estru-

mento Social — 3ª Geração (CLDS 3G), a Cantina

• Respostas de Apoio à Comunidade

tura de acolhimento residencial de curta duração,

Social (Plano de Emergência Alimentar), Distribuição

para rapazes e raparigas, entre os 0 e os 14 anos e

de Géneros Alimentares (Cabazes do BAO), e o Fun-

existe desde 1998.

do Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas

A área dos Seniores, integra 3 respostas sociais,

(FEAC).

sendo que duas delas têm acordo de cooperação

O Lar de Infância e Juventude, surgiu em 1944, e na

com o ISS:

altura era denominado de Patronato das meninas.

Todas as respostas Sociais da Santa Casa da Miseri-

Posteriormente designado por Internato Feminino,

córdia das Caldas da Rainha estão sediadas no cen-

- ERPI: Estrutura Residencial para pessoas idosas,

é hoje conhecido por Lar de Infância e Juventude. É

tro da cidade, junto à rotunda da Rainha D. Leonor,

desde 1928;

uma estrutura de acolhimento residencial de longa

na Avenida D. Manuel Figueira Freire da Câmara,

duração com acordo de cooperação para 15 jovens

com a exceção do Jardim de Infância que se situa

do sexo feminino, entre os 3 e os 12 anos.

perto dos Pimpões, na Rua Dr. Fernando Correia e,

- SAD: Serviço de Apoio ao Domicilio, desde 1991;

do Centro de Recursos Comunitário que se encontra
- CR - Casa de Repouso com Apartamentos Assisti-

A ação da SCMCR é também ao nível da educação

nas antigas instalações da Universidade Católica e

dos, desde 1999 (sem acordo de cooperação).

Pré-escolar, através do nosso Jardim de Infância Dr.

do Externato Ramalho Ortigão, na Rua Mestre

Leonel Sotto Mayor, tendo capacidade para 75

Mateus Fernandes.

crianças, funciona em 3 salas de acordo com a idade.

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Seniores
As estruturas residenciais da SCMCR são um espaço

Cultura radicada na constante preocupação pelo

Contudo, à maior longevidade alcançada nem sem-

de institucionalização que tem como objetivo cru-

respeito, promoção e defesa dos direito humanos

pre corresponde o nível de bem estar e um grau de

cial o respeito e a promoção da dignidade de cada

dos residentes, base fundamental do seu bem estar

autonomia que possibilite aos mais velhos a satisfa-

utente/cliente considerado na sua individualidade

e qualidade de vida.

ção das suas necessidades fundamentais, sem apoio

como sujeito de direitos, vivendo uma fase da vida

Boas praticas ininterruptamente adotadas, refleti-

significativo.

muito relevante no percurso da sua realização como

das e avaliadas, em ambiente de verdade, transpa-

pessoa.

rência e confiança; sempre orientadas pela preocupação essêncial de efetivação dos direitos humanos

O sucesso dessa intervenção por parte da estrutura

da pessoa idosa, e também pelo objetivo da conse-

residencial depende da qualidade de uma cultura de

quente realização pessoal e profissional de todos os

pensamento e ação, ao nível institucional e pessoal,

dirigentes e colaboradores compelidos nesta Mis-

traduzida da concessão e concretização de boas

são, de tão relevante importância social.

praticas, a todos os níveis.
Ao progressivo envelhecimento demográfico vem
correspondendo uma longevidade crescente, que

Planeamento Estratégico 2016-2019

representa numa conquista importante da humani-

Torna-se importante implementar o conceito do

dade devido ao progresso socio económico e ao

envelhecimento ativo e saudável, como fator de

avanço da ciência e da técnica que vem criando con-

autonomia e de capacidade da pessoa idosa e de

dições de vida favoráveis ao aumento da esperança

bastar a si própria, ainda que com recurso a peque-

média de vida.

nas ajudas.
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3. Respostas Sociais - Seniores
- Sábados das 10:30 às 14:00h.

- Obras de melhoria no 1º e 2º andar da ERPI, que

Estrutura Residencial para pessoas idosas

Casa de Repouso

vão ao encontro dos requisitos previstos na lei;

Com acordo de cooperação com o instituto da Segu-

Esta estrutura é composta por 18 apartamentos

- Aquisição de Alvará do edifício sede;

rança Social para 67 utentes/clientes. Destinado a

para venda, onde os residentes podem usufruir de

- Obras de melhoria na Casa de repouso, que vão ao

pessoas com mais de 65 anos. Este serviço funciona

todos os serviços. Este serviço funciona 24 h por dia

encontro dos requisitos previstos na lei;

durante todo o ano.

- Aquisição de licença de utilização do CR;
- Otimizar os recursos humanos da resposta social,

Preveem- se nos próximos 4 anos algumas situações

de forma a conseguir um serviço sempre de qualida-

que passamos a enumerar:

de para os utentes/clientes;

- Aquisição de nova viatura adaptada para o SAD;

- Transitar serviços e utentes/clientes da ERPI para o

- Alargamento do horário de serviço do SAD;

novo edifico.

- Serviço de SAD com uma equipa a funcionar 7 dias

24 horas por dia durante todo o ano.

por semana;

Deste modo podemos continuar a melhor e incre-

- Implementação da Certificação da qualidade;

mentar a qualidade de todos os serviços em geral

Serviço de Apoio ao Domicilio

prestados por esta Instituição, aumentando o nível

Com acordo de cooperação com o Instituto de Segu-

de qualidade a que já habituamos os nossos uten-

rança Social para 56 utentes/clientes.

tes/ clientes.

Assegura a satisfação das necessidades básicas da
vida diária do utente/cliente no seu domicílio.
Este serviço funciona, durante todo o ano, com o
seguinte horário:
- De 2ª a 6ª feira das 8:30h às 16:30h;

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Infância e Juventude em Risco
Lar de Infância e Juventude

O Lar de Infância e Juventude tem como principais
objetivos satisfazer as necessidades básicas das

Com acordo de cooperação com o Instituto da Segu-

crianças e jovens ao promover um desenvolvimento

rança Social desde 1986, o Lar de Infância e Juven-

global, em condições tão aproximadas quanto possí-

tude da Santa Casa da Misericórdia de Caldas da

vel às de uma estrutura familiar; assegurar os meios

Rainha teve início em 1944, anteriormente designa-

necessários ao seu desenvolvimento pessoal e à

do por Internato Feminino, recebendo na altura

formação escolar e profissional, em cooperação

meninas abandonadas, órfãs, ou entregues pelos

com a família, a escola, as estruturas de formação

próprios pais (quando estes não dispunham de con-

profissional e a comunidade.

A 01 de Outubro de 2008 o Lar de Infância e Juven-

dições habitacionais, económicas, ou outras) para

tude aderiu ao Plano DOM- Desafios, Oportunida-

que estas pudessem ter uma vida condigna até atin-

des, e Mudança – atualmente Plano SERE+, tendo

girem a maioridade.

como principal objetivo a implementação de medidas de qualificação da rede de Lares de Infância e

Atualmente estão acolhidas 15 jovens colocadas por

Juventude, incentivadoras de uma melhoria contí-

decisão do Tribunal e pelas Comissões de Proteção

nua da promoção de direitos e proteção das crian-

de Crianças e Jovens em Perigo, com idades com-

ças e jovens acolhidas, no sentido da sua educação

preendidas entre os 10 e os 21 anos.

para cidadania e desinstitucionalização em tempo
Como resposta social de acolhimento residencial

útil.

prolongado, o Lar de Infância e Juventude desenvolve projetos de autonomia, de competências psicos-

Para o Planeamento Estratégico 2016-2019 o LIJ

sociais, e de intervenção com as famílias das uten-

tem como principais diretrizes:

tes.

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Infância e Juventude em Risco


Planear uma intervenção social adequada ao



desenvolvimento de cada jovem através da defi-

Otimização dos recursos financeiros através de
um maior controle dos custos inerentes ao LIJ;

nição dos Projetos de Vida;



Implementação do Sistema de Gestão da Quali-

Desenvolver um Plano de Atividades Anual adequado às necessidades de cada jovem:

dade, monitorizando a sua aplicação de modo a
que melhore substancialmente a qualidade de
vida das utentes;
- Com atividades extra curriculares como


Otimizar os recursos humanos da resposta

escolas de inglês e de francês, e de apoio

social, de modo que estas jovens possam contar

escolar;

com uma equipa técnica e uma equipa educativa reforçada e com formação adequada aos

- Com atividades lúdico recreativas e cultu-

novos perfis de jovens em acolhimento;

rais, como passeios organizados em grupo;

- Com Intervenção na Família no âmbito do
- Com atividades institucionais como, Assem-

Plano SERE+, aproximando as famílias à insti-

bleias de Lar, Treino de competências Pes-

tuição de modo a articular da melhor forma o

soais e Sociais, Aulas de Culinária, Aulas Des-

futuro destas jovens.

portivas; Atelier Trabalhos Manuais, Ateliers
de Costura, Atelier de Estética, entre outros;

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Infância e Juventude em Risco
Centro de Acolhimento Temporário
- Dar continuidade ao processo de Certificação da
O Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa

Qualidade pela ISO 9001, promovendo todas as dili-

da Misericórdia das Caldas da Rainha é uma estrutu-

gências necessárias para o sucesso do processo com

ra de acolhimento residencial temporária com capa-

vista à melhoria continua;

cidade para acolher 15 crianças e jovens e funciona
com acordo de cooperação com o Instituto da Segu-

- Manter a implementação de estratégias que per-

rança Social.

mitam a sustentabilidade da Resposta Social, sem
colocar em causa a qualidade dos serviços presta-

O CAT é dirigido a crianças e jovens, entre os 0 e os

dos;

14 anos (à data da entrada), de ambos os sexos,
retiradas do meio familiar, sob medida de promo-

- Ajustar de forma concertada a realidade da Res-

ção e proteção. Na maioria dos casos, estas crianças
e jovens apresentam fragilidade emocional e outras
características, decorrentes de situações de risco a
que estiveram expostas.

posta Social às novas exigências legais da lei de ProA Missão do Centro de Acolhimento é Proporcionar

moção e Proteção de 2015.

à criança e ao jovem um projeto de vida estruturado, através de um processo de mudança (baseado
num diagnóstico e intervenção estruturada e articulada) assegurando a satisfação das suas necessidades básicas nos seus vários contextos (individual,
CAT, escola, saúde, comunidade e família).
Para os próximos 4 anos apresentam-se 3 grandes
desafios a superar, que passamos a enumerar:

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Ensino pré-escolar
Jardim de Infância Dr. Leonel Sotto Maior

Foi, posteriormente, transformado em Jardimescola no ano de 1953, com o nome de Jardim de

O Jardim de Infância Dr. Leonel Sotto Mayor pertence à Santa Casa da Misericórdia das Caldas da
Rainha e situa-se na rua Dr. Fernando Correia, fre-

Infância Dr. Leonel Sotto Mayor, estimado professor
e impulsionador da criação de Jardins de Infância,
nas Caldas da Rainha.

guesia de Santo Onofre, distrito de Leiria.
O Jardim de Infância Dr. Leonel Sotto Mayor é uma
das várias respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha, tendo como principal
objetivo favorecer a formação e o desenvolvimento
global da criança.

Nesta Resposta Social como principais objetivos
temos:

O nosso Jardim de Infância tem três salas com capacidades para grupos de 25 crianças cada com idades



riais existentes na resposta social, necessários à

compreendidas entre os 3/4, 4/5 e os 5 anos e o
O Jardim de Infância começou por ser um lactário-

Continuar com a reabilitação dos recursos mate-

prática pedagógica, como tem sido feito com

ingresso para o 1º ciclo.

livros, jogos, almofadas, etc.

creche, fundado pelas Senhoras das Caldas, para
comemorar o IV centenário da morte da rainha Dª
Leonor, inaugurado a 18 de novembro de 1925.

De estruturas antigas, tem sido alvo de algumas
obras de restauro e melhoramento, no interior e
exterior.
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Trabalhar no sentido de promover iniciativas
para angariação de fundos;
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3. Respostas Sociais - Ensino pré-escolar


Motivar as colaboradoras para uma constante
atualização dos seus conhecimentos apostando



Formalizar protocolos com outras instituições;



Implementar o Sistema de Certificação da Quali-

na sua formação;



Colocar a trabalhar em sala colaboradores que,

dade;

acima de tudo, tenham gosto e vocação e preparação ao nível da sua formação pessoal;



Continuar a trabalhar no Projeto Educativo
“Colhemos o que semeamos “ até final do ano
letivo 2016/2017;




Iniciar um novo Projeto Educativo com a duração

Manter o nível de desempenho demonstrado até

de

quatro

agora pelas colaboradoras da resposta social de

2020/2021.

anos letivos de

2017/2018

a

modo a que o nosso Jardim de Infância continue
a ser um ponto de referência na comunidade;



Promover a coesão da equipa, de forma a trabalharmos todos para o mesmo objetivo - o bem
estar das nossas crianças;



Pensar, a longo prazo, no alargamento das
infraestruturas do nosso Jardim de Infância, de
modo a dar resposta a lacunas existentes, assegurando a satisfação dos clientes;

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Respostas de Apoio à Comunidade
Centro de Recursos Comunitário
O Centro de Recursos Comunitário (CRC) surge em
maio de 2013 como Resposta de Apoio à Comunidade, integrando os serviços de Cantina Social e Loja
Social numa estrutura única, numa ótica de sustentabilidade e otimização de recursos de apoio à
comunidade e de possibilidade de enquadramento
de unidades de projeto de intervenção social e/ou
comunitária.

Esta resposta tem como principal

A Cantina Social iniciou em setembro

objetivo o desenvolvimento social do

de 2012 e constitui-se como uma res-

município e o combate à exclusão

posta de intervenção no âmbito do

social, através de serviços essenciais,

Programa de Emergência Social.

inovadores, de valor acrescentado e

Tem como objetivo suprir as necessi-

de uma intervenção articulada e de

dades alimentares dos indivíduos e

proximidade com os seus clientes e

famílias em situação de vulnerabilida-

parceiros, reforçando todo o trabalho

de socioeconómica, através da disponi-

que a Santa Casa da Misericórdia tem

bilização de refeições.

realizado junto da comunidade, ao
longo dos anos.
Este serviço tem um Protocolo de Cooperação com
Neste momento, conta com uma Direção Técnica,

o Instituto da Segurança Social, IP, para 140 refei-

duas Equipas Técnicas Multidisciplinares, dos proje-

ções diárias, e Protocolos de parceria com outras

tos CLDS 3G e RLIS, e uma Equipa de Apoio compos-

entidades para 44 refeições diárias.

ta por 6 colaboradores, que permitem o pleno

O seu horário de funcionamento ao público é de 2ª

desenvolvimento do CRC.

feira a sábado, das 12h às 14h, servindo refeições

Tem um horário geral de funcionamento ao público

para os 7 dias da semana, durante todo o ano.

de 2ª a 6ª feira das 10h00 às 16h00.

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Respostas de Apoio à Comunidade
Desde 2014 é também Pólo Recetor do programa

As inscrições da Cantina Social e do Fundo Europeu

Fundo Europeu Ajuda Comunitária (FEAC) do ISS, IP,

Ajuda Comunitária (FEAC) podem ser feitas por

articulando diretamente com as 17 instituições/

qualquer pessoa em nome individual e/ou através

entidades mediadoras do concelho na distribuição

do encaminhamento por entidades.

direta aos destinatários.

A admissão dos clientes é feita de acordo com pro-

Existe um Protocolo com o ISS, IP, sendo a admissão

cedimentos previamente definidos de forma a ten-

das entidades e beneficiários da responsabilidade

tar comprovar a existência de dificuldades financei-

do ISS, IP.

ras que permitem o direito ao serviço.

A janeiro de 2015, o CRC iniciou a prestação do serviço de Distribuição mensal de Géneros Alimentares

A par destas vertentes de intervenção, que facilitam

Este projeto tem assegurado o atendimento social a

às famílias carenciadas residentes na União de fre-

uma maior proximidade com a comunidade e pro-

pessoas e famílias residentes no concelho das Cal-

guesias Nossa Sra. Pópulo, Coto e São Gregório, no

porcionam um conhecimento aprofundado sobre as

das da Rainha, consistindo numa resposta técnica

âmbito de um acordo de cooperação com o Banco

suas reais necessidades, problemas e recursos, a

qualificada, de primeira linha, personalizada, de

Alimentar do Oeste. À presente data existem 30

SCMCR foi a entidade convidada pelo Centro Distri-

resposta célere (objetivos de inserção de curto pra-

agregados clientes do serviço.

tal de Leiria do ISS, I.P. para integrar o projeto-

zo) e eficaz às situações de crise social e/ou de

piloto Rede Local de Intervenção Social/Serviço de

emergência social, promovendo condições de aces-

Atendimento Social (RLIS/SAS), de 02 de janeiro a

so a direitos, serviços e equipamentos sociais e

30 novembro de 2015.

outros e prospetando as capacidades e vulnerabilidades pessoais e familiares e as dinâmicas e recursos do território.

Planeamento Estratégico 2016-2019
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3. Respostas Sociais - Respostas de Apoio à Comunidade
Com o objetivo de dar seguimento ao projeto RLIS

Numa perspetiva de continuidade do anterior CLDS

foi elaborada e aprovada uma candidatura ao Portu-

+ (2013-2015), em outubro de 2015, surgiu o Pro-

gal2020 (PO ISE - Programa Operacional Inclusão

grama CLDS 3G, um Contrato Local de Desenvolvi-

Social e Emprego), para a sua continuação a partir

mento Social, 3ª geração, com financiamento do PO

de 01 de dezembro de 2015, passando a abranger

ISE, protocolado entre o Instituto de Segurança

também, em complementaridade com o SAS, o Ser-

Social, IP e a Santa Casa da Misericórdia, enquanto

viço de Acompanhamento Social, renomeando-se

Entidade Coordenadora Local de Parceria indigitada

para RLIS/SAAS (Serviço de Atendimento e Acompa-

pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha e apro-

nhamento Social).

vada em sede de CLAS.

O Acompanhamento Social destina-se a assegurar

Tem como objetivo geral potenciar o desenvolvi-

apoio técnico, não pontual, implicando prévio Aten-

mento social do município, em articulação com as

dimento Social, com vista à prevenção e resolução

entidades e instituições da comunidade, promoven-

Desenvolve ações organizadas em 3 eixos de inter-

de problemas sociais de cada pessoa e família.

do a inclusão social, combatendo a pobreza persis-

venção: Emprego, Formação e Qualificação, Inter-

O seu horário de funcionamento ao público é de 2ª

tente e a exclusão social, aumentando a empregabi-

venção Familiar e Parental e Capacitação da Comu-

a 6ª feira, das 10h às 16h.

lidade.

nidade e das Instituições, tem término previsto para
30 de setembro de 2018.
O seu horário de funcionamento ao público é de 2ª
a 6ª feira, das 11h às 16h.

Planeamento Estratégico 2016-2019
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
A SCMCR definiu para os próximos quatro anos

DT-GRIS - Diretor Técnico do Gabinete de Recursos

2016-2019 uma estratégia de intervenção que se

e Inovação Social

define por 3 grandes objetivos. São eles:



OE 1 - Satisfação do Cliente ( através da prestação de Serviços de Qualidade);



CLDS 3G - Contrato Local de Desenvolvimento Social
E - Equipa

3G

ET - Equipas técnicas

RLIS - Rede Local de Intervenção Social

EE - Equipa educativa

R-Serviços - Responsável dos Serviços

Ed.I - Educador de Infância

GRIS - Gabinete de Recursos e Inovação Social

GPAS - Gabinete de Psicopedagogia e de Ação Social

SA - Serviços Administrativos

RS - Respostas Sociais

RH - Recursos humanos

SENIORES - ERPI + CR + SAD

ISVP - Irmandade de São Vicente Paulo

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade

OE 2 - Sustentabilidade económica (através da
otimização de recursos humanos, físicos e financeiros);



CRC - Centro de Recursos Comunitário

OE 3 - Interação Social (partindo da identidade
da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior).

Para melhor interpretação das tabelas que se

RG - Responsável da Gestão

seguem apresentamos a seguinte legenda:
CR - Casa de Repouso
OO - Objetivo operacional
OE - Objetivo estratégico
MA - Mesa Administrativa

GQ - Gestor da Qualidade
SAD - Serviço de Apoio Domiciliário
GPS - Gestor de processo de suporte
JI - Jardim de Infância

DT - Diretores técnicos (ou equivalentes)

GPO - Gestor de processo operacional
CAT - Centro de Acolhimento Temporário

DT-RS - Diretor Técnico da Resposta Social

IE - Infraestruturas e equipamentos
LIJ - Lar de Infância e Juventude

Planeamento Estratégico 2016-2019
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitorizaVerificação
ção

Áreas

nº

1

1.1.Planear
OE1.
a intervenSatisfação
ção social
do Cliente
adequada
(através da
ao desenprestação
volvimento
de Serviços
de cada
de Qualidautente/
de)
cliente

Todos os
Clientes/
Utentes
Existência
Nº de projetenham um de Projeto Dezembro tos de vida/
Projeto de de Vida, por de 2019 nº de clienVida
cliente
tesx100
definido e
atualizado.

Projetos
de vida

Semestral

Avaliar e decidir sobre
a disponibilização dos
recursos humanos,
financeiros e físicos
necessários para o
cumprimento deste
objetivo

Rensponsável

MA

2

Acompanhar a
intervenção social em
cada resposta social

Implementar o Plano
de Atividades

Evidência

Atividades

Responsável

Evidência

2016

2017

2018

2019

Analisar e decidir sobre as
comunicações internas das RS e
Serviços, de acordo com o plano
de sustentabilidade da SCMCR e
as prioridades definidas

MA

Atas

x

x

x

x

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

MA

Circulares, despachos e
diretivas

x

x

x

x

Realizar visitas frequentes a
cada RS, reunindo com as ET e
acompanhando o seu trabalho

Mesário a definir

Atas

x

x

x

x

Partilhar as informações sobre
as RS em MA e tomar as decisões necessárias

MA

Atas

x

x

x

x

Acompanhar, sempre que
necessário na articulação com
as entidades competentes

MA

Atas de GPAS, atas da
reunião da MA

x

x

x

x

Apoiar os DT na preparação de
visitas de acompanhamento por
parte das entidades competentes

Mesário a definir

Email

x

x

x

x

Estar presente nas reuniões
com entidades competentes
sempre que pertinente ou
necessário

Mesário a definir

Convites/agendas de reuniões, relatórios, atas

x

x

x

x

Convocar as reuniões de GPAS e Mesário nomeado
definir a ordem de trabalhos
para GPAS

Agendas de reunião, atas

x

x

x

x

Atas da reunião da Divulgar os despachos da MA
MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões
Apoiar na implementação de
novas estratégias para a instituição, através de circulares,
despachos e diretivas

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)

3

Planeamento Estratégico 2016-2019

Ações

MA

MA

Atas de GPAS, atas
da reunião da MA,
relatórios de
acompanhamento
do CDSSL

Participar em GPAS articulando
a intervenção social da SCMCR

Mesário nomeado
para GPAS

Atas

x

x

x

x

Partilhar as informações do
GPAS em MA de forma a
analisar e decidir sobre as
propostas

Mesário nomeado
para GPAS

Atas

x

x

x

x

Informar os elementos do GPAS Mesário nomeado
sobre as diretrizes da MA sobre
para GPAS (Dra.
a intervenção social da SCMCR
Mª José)

Atas

x

x

x

x

MA

Execução do plano

x

x

x

x

MA

Execução do plano, atas,
notícias, fotografias

x

x

x

x

Apoio ao desenvolvimento e
Plano de atividades implementação das atividades
desenvolvidos e
implementado Monitorizar e avaliar a execução
e pertinência das atividades
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitorizaVerificação
ção

Áreas

nº

4

5

1.1.Planear
OE1.
a intervenSatisfação
ção social
do Cliente
adequada
(através da
ao desenprestação
volvimento
de Serviços
de cada
de Qualidautente/
de)
cliente

Todos os
Clientes/
Utentes
Existência
Nº de projetenham um de Projeto Dezembro tos de vida/
Projeto de de Vida, por de 2019 nº de clienVida
cliente
tesx100
definido e
atualizado.

Projetos
de vida

Semestral

Ações

Definir o projeto de
vida de cada Cliente/
Utente e monitorizar
de acordo com o
estipulado e/ou com
os impositivos legais

Garantir o funcionamento da RS na sua
área de intervenção

Rensponsável

Evidência

DT-RS

Documentos do
Projeto de Vida,
atas das reuniões
de pais/
encarregados de
educação dos
clientes

DT-RS

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)
6

Implementar o Plano
de Atividades

DT-RS

Atividades

Responsável

Evidência

2016

2017

2018

2019

Desenvolver o Projeto de Vida
do cliente/ utente

ET

Projeto de Vida

x

x

x

x

Implementar e monitorizar o
Projeto de Vida de cada cliente/
utente

ET

Relatórios, registo de ocorrências, registo de contactos,
emails, atas

x

x

x

x

Avaliar e atualizar o projeto de
vida

ET

Projeto de vida, relatórios,
registo de ocorrências,
registo de contactos, emails,
atas

x

x

x

x

Participar em GPAS articulando
a intervenção social da SCMCR

DT-RS

Atas de GPAS

x

x

x

x

Realizar reuniões de ET e EE/
apoio

DT-RS

Atas

x

x

x

x

ET CAT e LIJ

Livro, atas

x

x

x

x

DT-RS

Registos de ocorrências, atas
de reunião, registo de
contactos, emails

x

x

x

x

Articular com a MA sobre
tomadas de decisão necessárias
para o cumprimento deste
objetivo

DT-RS

Comunicações internas, atas
de reunião da MA

x

x

x

x

Executar o Plano de Atividades
do presente ano

ET

x

x

x

x

x

x

x

x

Assembleias de clientes/
Emails, atas,
utentes
registo de contactos,
Articular com as entidades
competentes

Plano de atividades
Monitorizar e avaliar a execução
desenvolvido e
e pertinência das atividades
implementado
Elaborar o Plano de Atividades
de ano seguinte

ET

Plano de atividades, relatório de reunião de técnicos
com a MA

x

x

x

x

Supervisão técnica e educativa

Supervisor + ET LIJ

Livro de ocorrências

x

x

x

x

DT-RS

Acordo de cooperação/
compromisso

x

x

x

x

ET CLDS 3G

Nº de sessões realizadas,
contactos, clientes, acompanhamentos (etc.), E-CRC e
impressos próprios

x

x

x

DT CLDS 3G + ISS

Mapa de execução física

x

x

x

DT CRC

Nº de refeições distribuídas,
nº de agregados abrangidos
pela distribuição mensal, nº
de géneros rececionados /
nº de entidades

x

x

x

Assegurar o cumprimento dos
acordo de cooperação/ compromisso para a sua RS

7

Cumprimento das
metas específicas
contratualizadas no
âmbito de protocolos
e projetos financiados.

DT-RS

Execução do Plano de Ação do
Mapas de execu- CLDS 3G, nos seus 3 eixos de
intervenção
ção física
Monitorização da execução do
plano de ação CLDS 3G

Execução das ações relativas ao
programa de emergência
alimentar e do FEAC

Planeamento Estratégico 2016-2019

ET

Plano anual de atividades,
noticias internas, registo de
ocorrências
Relatório de atividades,
relatório da reunião técnicos
com a MA
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitorizaVerificação
ção

Áreas

nº

7

Ações

Rensponsável

Responsável

Evidência

2016

2017

2018

ET RLIS

Nº de acompanhamentos, ECRC e Impressos próprios

x

x

x

DT RLIS + ISS

Mapa de execução física

x

x

x

Desenvolver o projeto educativo do JI/CAT e o projeto pedagógico por sala/ idade

Ed.I

Plano anual de atividades e
plano semanal de atividades

x

x

x

x

Implementar e monitorizar o
Plano anual de
projeto educativo do JI/CAT e o
atividades e/ou
projeto pedagógico por sala/
plano semanal de
idade
atividades

Ed.I

Relatórios, registo de ocorrências, registo de contactos,
emails, atas

x

x

x

x

Avaliar o projeto educativo do
JI/CAT e o projeto pedagógico
por sala/ idade

Ed.I

Registo de avaliação do
projeto educativo do JI/CAT
e o projeto pedagógico por
sala/ idade

x

x

x

x

Participar em GPAS articulando
a intervenção social da SCMCR

DT-GRIS, R-SA

Atas de GPAS

x

x

x

x

Realizar reuniões de equipas
dos serviços

DT-GRIS, R-SA, RServiços

Atas

x

x

x

x

R-SA, REmails, atas,
Articular com as entidades
Serviços, DT registo de contaccompetentes e fornecedores
GRIS
tos,

DT-GRIS, R-SA, RServiços

Registos de ocorrências, atas
de reunião, registo de
contatos, emails

x

x

x

x

Elaborar o plano base do serviço
partilhando com as RS e restantes serviços

DT-GRIS, RServiços

Plano base dos serviços

x

Articular com a MA sobre
tomadas de decisão necessárias
para o cumprimento deste
objetivo

DT-GRIS, R-SA

Comunicações internas, atas
de reunião da MA

x

x

x

x

Executar o Plano de Atividades
do presente ano

E-SA, ET GRIS, EServiços

Plano anual de atividades,
noticias internas, registo de
ocorrências

x

x

x

x

E-SA, ET GRIS,

Relatório de atividades,
relatório da reunião técnicos
com a MA

x

x

x

x

E-SA, ET GRIS

Plano de atividades, relatório de reunião técnicos com
a MA

x

x

x

x

Cumprimento das
metas específicas
contratualizadas no
DT-RS
âmbito de protocolos
e projetos financiados.

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)
8

1.1.Planear
OE1.
a intervenSatisfação
ção social
do Cliente
adequada
(através da
ao desenprestação
volvimento
de Serviços
de cada
de Qualidautente/
de)
cliente

Todos os
Clientes/
Utentes
Existência
Nº de projetenham um de Projeto Dezembro tos de vida/
Projeto de de Vida, por de 2019 nº de clienVida
cliente
tesx100
definido e
atualizado.

Projetos
de vida

Definir o projeto
educativo do JI/CAT e
o projeto pedagógico
por sala/idade

DT-JI, DTCAT

Semestral

9

Garantir o funcionamento do serviço na
sua área de atuação

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

10

Implementar o Plano
de Atividades

R-SA e DTGRIS

Evidência

Mapas de execução física

Atividades

Execução dos objetivos da RLIS

Monitorização da execução
objetivos da RLIS

Plano de atividades
Monitorizar e avaliar a execução
desenvolvidos e
e pertinência das atividades
implementado

Elaborar o Plano de Atividades
do ano seguinte

Planeamento Estratégico 2016-2019
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

11

12
OE1.
Satisfação
do Cliente
(através da
prestação
de Serviços
de Qualidade)

1.2. CertifiCertificação
car o
do SGQ
funcionaExistência
pela ISO
mento do
de certifi9001
Sistema de
cado
(concessão
Gestão da
trienal)
Qualidade

Dezembro
de 2019

N/A

Relatório
da auditoria da
Semestral
entidade
certificadora

Monitorizar e avaliar o PG.01

Avaliar e decidir sobre a
disponibilização dos recursos
humanos, financeiros e físicos
necessários para a operacionalização do SGQ

Rensponsável

MA

MA

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)

13

14

Planeamento Estratégico 2016-2019

Ações

Articular com a gestão, com os
processos operacionais e de
suporte para monitorizar o
SGQ da SCMCR

Articular com a entidade
certificadora externa para o
processo de certificação do
SGQ

RG e GQ

RG e GQ

Evidência

Atividades

Responsável

Evidência

2016

2017

2018

2019

Definir os 2 momentos de
revisão pela gestão, de forma a
concretizar a revisão pela gestão

RG e GQ

Atas de revisão pela
gestão, despacho da MA

x

x

x

x

Reunir toda a documentação
necessária para poder concretizar a revisão pela gestão

GQ

Ata de reunião da revisão
pela gestão

x

x

x

x

GQ

Plano de ação da revisão
pela gestão, ata da revisão
pela gestão

x

x

x

x

Analisar as revisões do SGQ
efetuadas pelos RG e GQ e a
execução e cumprimento do
planeamento da qualidade

MA

Atas

x

x

x

x

Monitorizar e acompanhar o
SGQ

RG

Atas

x

x

x

x

MA

Atas

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

Coordenar, planear e participar
nas reuniões mensais de monitorização do SGQ

RG e GQ

Ata das reuniões

x

x

x

x

Realizar reuniões com os gestores dos processos operacionais e
de suporte

Atas da reunião Implementar as ações decorrenda MA
tes da revisão pela gestão

Analisar e decidir sobre as
comunicações internas das RS e
serviços, de acordo com o
quadro de pessoal e com o
plano de sustentabilidade da
Atas da reunião
SCMCR e as prioridades definida MA
das

RG e GQ

Ata das reuniões

x

x

x

x

Atas de reuniões,
relatórios de
Realizar formação interna sobre
auditorias inter- o SGQ
nas

GQ

Nº de ações desenvolvidas,
folha de presenças, plano
de formação

x

x

x

x

Elaborar um guia prático sobre a
qualidade da SCMCR

GQ

Guia prático

x

Garantir a execução de auditorias internas de acordo com o
estipulado no SGQ (PQ.03)

GQ

Relatório de auditoria
interna

x

x

x

x

Organizar a documentação
necessária para a realização das
auditorias externas

RG e GQ

Emails

x

x

x

GQ

Plano de Auditorias da
entidade certificadora

x

x

x

RG e GQ

Emails, despachos da MA

x

x

x

Email, atas das
reuniões, registo Garantir a execução das auditode ocorrências, rias de acordo com o estipulado
registo de conta- no SGQ (PQ.03)
tos
Articular e organizar os momentos de auditoria entre a entidade
certificadora e a SCMCR
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)

OE1.
Satisfação
do Cliente
(através da
prestação
de Serviços
de Qualidade)

1.2. CertifiCertificação
car o
do SGQ
funcionaExistência
pela ISO
mento do
de certifi9001
Sistema de
cado
(concessão
Gestão da
trienal)
Qualidade

Dezembro
de 2019

N/A

Relatório
da auditoria da
Semestral
entidade
certificadora

nº

15

16

Ações

Garantir o funcionamento do
SGQ, através de todos os
processos, procedimentos e
documentos associados

Dar suporte ao GQ

Rensponsável

DT-RS, GPO

DT-GRIS

Evidência

Politica da qualidade, historial de
nãoconformidades e
oportunidades de
melhoria, relatório de auditorias
internas

Documentos da
qualidade, emails,
atas

Atividades

Responsável

Evidência

2016

2017

2018

2019

Articular com o GQ sempre que
necessário, no âmbito do PO

DT-RS, GPO

Livro e registos de ocorrências, registo de contatos
atas, emails e inq.net

x

x

x

x

Reunir mensalmente com a GQ,
na RS

DT-JI, DT-CAT, DTSeniores

Ata de reunião

x

x

x

x

Monitorizar o funcionamento do
PO e a utilização adequada dos
impressos, bem como o seu
arquivo

DT-RS, GPO

Documentos datados e
assinados, arquivo das
evidências

x

x

x

x

Envolver todos os colaboradores
da sua RS no SGQ

DT-RS e GPO

Atas de reunião e relatórios
de auditorias internas e
externas, impressos bem
preenchidos e validados

x

x

x

x

Participar nas reuniões de
monitorização do SGQ

DT-RS e GPO

Ata das reuniões

x

x

x

x

Preparar documentação de
acordo com o SGQ e o manual
de normas gráficas

ET- GRIS

Documentos do SGQ

x

x

x

x

Apoiar na gestão de agenda e
contactos do GQ

ET-GRIS

Agenda e email do GRIS

x

x

x

x

DT-GRIS, GPS

Livro e registos de ocorrências, registo de contatos
atas, emails e inq.net

x

x

x

x

DT-GRIS, GPS

Documentos datados e
assinados, arquivo das
evidências

x

x

x

x

DT-GRIS, GPS, RSA

Atas de reunião e relatórios
de auditorias internas e
externas, impressos bem
preenchidos e validados

x

x

x

x

R-SA

Atas e despachos

x

x

x

x

DT-GRIS, GPS

Ata das reuniões

x

x

x

x

Articular com o GQ sempre que
necessário, no âmbito do PS

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

17

Garantir o funcionamento do
SGQ, através de todos os
processos, procedimentos e
documentos associados

DT-GRIS, GPS

Monitorizar o funcionamento do
PS e a utilização adequada dos
impressos, bem como o seu
Politica da quali- arquivo
dade, historial de
nãoconformidades e
oportunidades de Envolver todos os colaboradores
melhoria, relató- do seu serviço no SGQ
rio de auditorias
internas
Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões
Participar nas reuniões de
monitorização do SGQ

Planeamento Estratégico 2016-2019
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

18

OE1.
Satisfação
do Cliente
(através da
prestação
de Serviços
de Qualidade)

Concretiza1.3. Impleção de pelo
mentar,
menos 75%
Concretizamonitorizar
de cada
ção da
e avaliar o
um dos
estratégia
Planeaobjetivos
definida
mento
estratégiestratégico
cos definidos/ano

Dezembro
de 2019

Média da
Balanço
percentade atividagem dos
des e
Semestral
objetivos
Relatório
alcançados/
de contas
ano

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)
19

Ações

Avaliar e decidir sobre a
disponibilização dos recursos
humanos, financeiros e físicos
necessários para o cumprimento deste objetivo

Implementar o Planeamento
estratégico, bem como, o
desenvolvimento de todas
ações

Rensponsável

MA

MA

Evidência

Atas da reunião
da MA

Atas de GPAS,
Atas da reunião
da MA, folhas de
presenças das
reuniões de
técnicos com a
MA, Balanço de
atividades e Plano
de intervenção

Atividades

Responsável

Evidência

2016

2017

2018

2019

Analisar e decidir sobre as
comunicações internas das RS e
Serviços, de acordo com o
quadro de pessoal e com o plano
de sustentabilidade da SCMCR e
as prioridades definidas

MA

Atas

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

Supervisionar e apoiar no
desenvolvimento e implementação das ações do Planeamento
estratégico

MA

Execução do planeamento

x

x

x

x

Monitorizar e avaliar a execução
do Planeamento estratégico

MA

Execução do planeamento,
atas, notícias, fotografias

x

x

x

x

Definir as diretrizes estratégicas
(redefinir objetivos, estratégias e
prioridades) para a elaboração
do novo Planeamento estratégico

MA

Atas

x

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

Participar na elaboração do novo
Planeamento estratégico

MA

Atas, Planeamento estratégico

x

Preparação e apresentação da
monitorização do Planeamento
estratégico e Plano de intervenção e do orçamento

MA

Atas das Assembleias
gerais

x

x

x

x

Preparação e apresentação do
Balanço de atividades e Relatório de contas

Provedor/
Tesoureiro

Atas das Assembleias
gerais

x

x

x

x

Comunicar aos DT e outros
envolvidos as decisões para
elaboração do planeamento

20

Planeamento Estratégico 2016-2019

Apresentar à Assembleia geral
o Planeamento estratégico, o
Plano de intervenção, o
Orçamento, o Balanço de
atividades e o Relatório de
contas

MA

Atas de Assembleias gerais
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)

OE1.
Satisfação
do Cliente
(através da
prestação
de Serviços
de Qualidade)

Concretização de pelo
1.3. Implemenos
mentar,
Concretiza- 75% de
monitorizar
ção da
cada um
e avaliar o
estratégia dos objetiPlaneadefinida
vos estramento
tégicos
estratégico
definidos/
ano

Dezembro
de 2019

nº

21

Ações

Implementar o Planeamento
Estratégico, bem como, o
desenvolvimento de todas as
ações

Rensponsável

DT-RS

Evidência

Atas de GPAS,
folhas de presenças das reuniões
de técnicos com a
MA, Balanço de
atividades e Plano
de intervenção

Média da
Balanço
percentade atividagem dos
des e
Semestral
objetivos
Relatório
alcançados/
de contas
ano

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

22

Implementar o Planeamento
Estratégico, bem como, o
desenvolvimento de todas as
ações

Atas de GPAS,
folhas de presenças das reuniões
de técnicos com a
DT-GRIS, RMA, atas de
Serviços e R-SA
reuniões de
serviço, Balanço
de atividades e
Plano de intervenção

Atividades

Responsável

Evidência

2016

2017

2018

2019

Participar nas reuniões de
técnicos com a MA
(monitorização do Planeamento
estratégico)

ET-RS

Folha de presenças

x

x

x

x

Articular com a MA sobre
tomadas de decisão necessárias
para o cumprimento deste
objetivo

DT-RS

Comunicações internas,
atas de reunião da MA

x

x

x

x

Envolver todos os colaboradores
da sua RS na estratégia da
SCMCR

DT-RS

Atas de reunião

x

x

x

x

Participar na elaboração do
novo Planeamento estratégico

DT-RS

Planeamento estratégico

Coordenar e participar nas
reuniões de técnicos com a MA
(monitorização do Planeamento
estratégico)

DT GRIS

Guiões de reunião, documentos elaborados para as
reuniões, emails

x

x

x

x

Participar nas reuniões de
técnicos com a MA
(monitorização do Planeamento
estratégico)

R-SA

Folha de presenças

x

x

x

x

Envolver todos os colaboradores
do seu serviço na Estratégia da
SCMCR

DT-GRIS, R-SA

Atas de reunião

x

x

x

x

Articular com a MA de forma a
organizar a informação e documentação necessária para o
cumprimento deste objetivo

E-SA

Email, atas das reuniões da
MA

x

x

x

x

Elaborar os documentos de
Balanço de atividades e Planos
de intervenção, em articulação
com a MA, RS, Serviços e contabilidade

ET-GRIS

Balanço de atividades,
Plano de intervenção,
emails

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

R-SA

Atas e despachos, emails

x

x

x

x

DT-GRIS e R-SA

Planeamento Estratégico

Participar na elaboração do
novo Planeamento estratégico

Planeamento Estratégico 2016-2019

x

x
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

23

Ações

Definir, avaliar e decidir sobre
as propostas relativas aos RH

Rensponsável

MA

2.1. Otimizar os
recursos
humanos
de forma a
rentabilizar
os serviços/
RS

Diminuição
Diminuição
em pelo
de custos
menos
de funcioVariação dos
0,10% os
namento da
Dezembro de resultados
custos de
SCMCR,
2019
(contabilidad
funcionagarantindo
e)
mento da
a qualidade
SCMCR/
dos serviços
ano

Atividades

Responsável

Evidência

Analisar comunicações internas
dos RH e decidir sobre quadro de
pessoal de acordo com sustentabilidade financeira

MA

Atas

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões,
nomeadamente os RH

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

Atas, circulares

x

x

x

x

Agendas de reunião, atas

x

x

x

x

Participar em GPAS articulando a Mesário nomeado
intervenção social da SCMCR
para GPAS

Atas

x

x

x

x

Partilhar as informações do GPAS
Mesário nomeado
em MA de forma a analisar e
para GPAS
decidir sobre as propostas

Atas

x

x

x

x

MA

Atas, comunicações

x

x

x

x

Provedor/
Secretário

Atas, comunicações

x

x

x

x

DT-CAT e LIJ

Candidatura

x

x

x

x

Articular com a MA e com os RH
sobre os requisitos legais relacionados com a gestão de pessoal

DT-RS

Comunicações internas,
despachos da MA

x

x

x

x

Comunicações Articular com a MA e com os RH
internas, atas de sobre tomadas de decisão
reunião, emails necessárias para o cumprimento
deste objetivo

DT-RS

Comunicações internas,
despachos da MA

x

x

x

x

DT- RS

Atas de GPAS

x

x

x

x

Monitorizar cumprimento dos
Mesários nomearequisitos legais relacionados
dos para acompaAtas das reuniões
com gestão de pessoal, articulannhar os RH
da MA e de GPAS
do com RS e serviços
Convocar e participar nas reuniões de GPAS articulando
estratégia de RH

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)
OE2.
Sustentabilidade
económica
(através da
otimização
dos recursos humanos, físicos
e financeiros)

Evidência

Demonstração de
resultaSemestral
dos,
balanços e
balancetes
24

25

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)
26

Reorganizar o quadro de
pessoal através da (re)
definição de funções, da
atualização das categorias
profissionais e das remunerações de acordo com a sustentabilidade financeira

Promover a continuidade da
parceria com o Ministério da
Educação ao nível da mobilidade de professores para as
Respostas de Infância e Juventude em Risco

Articular com MA, RS e Serviços de forma a encontrar
estratégias para otimizar os RH
da SCMCR

Revisão das remunerações de
acordo com nova BTE e sustentabilidade financeira

MA

DT CAT e LIJ

DT-RS

Atas das reuniões
da MA, de GPAS e
de RH
Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões,
nomeadamente os RH
Emails, impressão
dos movimentos Candidatura ao Ministério da
na plataforma Educação para a mobilidade de
informática da professores
DGAE

Participar em GPAS articulando
sobre a estratégia de RH

Planeamento Estratégico 2016-2019

Mesário nomeado
para GPAS

2016 2017 2018 2019
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

Ações

Rensponsável

Evidência

Atividades

Responsável

Evidência

DT-GRIS, RH-GRIS

Procedimentos de RH
definidos, despacho da MA

x

RH-GRIS

Protocolos assinados, folhas
de presença, certificado
formação, plano de formação

x

RH-GRIS, RH-SA

Procedimentos de RH e
documentos associados

x

x

x

x

Manter atualizado o mapeamento de RH e dos custos associados

RH-GRIS

F3m, excel, relatório
trimestral de RH

x

x

x

x

Monitorizar e avaliar a execução
e pertinência da estratégia de RH

RH-GRIS, RH-SA

Procedimentos de RH e
documentos associados

x

x

x

x

Articular com as RS, MA e contabilidade de forma a otimizar
recursos e disponibilizando os
elementos necessários

RH-GRIS, RH-SA

Atas de reunião, balanços e
balancetes, orçamentos,
comunicações internas,
recibos de ordenado

x

x

x

x

Participar em GPAS articulando
sobre a estratégia de recursos
humanos

DT-GRIS, R-SA

Atas de GPAS

x

x

x

x

DT-GRIS, R-SA

Comunicações Internas,
despachos da MA, recibos,
comprovativos, recibos
ordenados, emails, ofícios

x

x

x

x

DT-GRIS, R-SA

Emails, atas reuniões
seguros

x

x

x

x

R-SA

Atas, despachos, emails

x

x

x

x

Definir a estratégia de RH em
cada uma das suas 4 fases, em
articulação com a MA

Desenvolver um plano de formação, tendo em conta o desenvolvimento de competências dos
colaboradores e possível parcerias e financiamentos

27

OE2.
Sustentabilidade
económica
(através da
otimização
dos recursos humanos, físicos
e financeiros)

2.1. Otimizar os
recursos
humanos
de forma a
rentabilizar
os serviços/
RS

Diminuição
Diminuição
em pelo
de custos
menos
de funcioVariação dos
0,10% os
namento da
Dezembro de resultados
custos de
SCMCR,
2019
(contabilidad
funcionagarantindo
e)
mento da
a qualidade
SCMCR/
dos serviços
ano

Demonstração de
resultaSemestral
dos,
balanços e
balancetes

Implementar a estratégia dos
RH, de acordo com a legislação
aplicável, nas suas 4 fases:
recrutamento e seleção;
admissão e integração; desenvolvimento; desvinculação

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

28

Garantir o funcionamento da
área de Recursos Humanos

DT-GRIS

Comunicações Operacionalizar a estratégia de
internas, despa- RH, em articulação com as RS e
serviços
chos da MA

Articular com a MA e RS sobre
tomadas de decisão necessárias
Atas, procedimen- e sobre os requisitos legais
tos de RH, comu- relacionados com a gestão de
nicações internas, pessoal
DT-GRIS, R-SA
despachos da MA,
recibos de ordenado e emails
Articular com as entidades
competentes no âmbito dos RH

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões,
nomeadamente os RH

Planeamento Estratégico 2016-2019
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

Ações

Rensponsável

Evidência

Atividades

Responsável

Evidência

Analisar e decidir sobre as
propostas relativas a compras,
alterações/melhoramentos/
obras em infraestruturas,
equipamentos e património de
acordo com o plano de sustentabilidade financeiro

MA

Atas

x

x

x

x

Atas

x

x

x

x

MA

Atas da reunião da MA,
plano de ação, mapa de
ocupação de espaços

x

x

x

x

Mesário nomeado
para GPAS

Agendas de reunião, atas

x

x

x

x

Participar em GPAS articulando a
Mesário nomeado
otimização de recursos da
para GPAS
SCMCR

Atas

x

x

x

x

Partilhar as informações do GPAS
Mesário nomeado
em MA de forma a analisar e
para GPAS
decidir sobre as propostas

Atas

x

x

x

x

Monitorizar cumprimento dos
requisitos legais relacionados
Mesário nomeado
com infraestruturas, equipamenpara IE
tos e património

29
OE2.
Sustentabilidade
económica
(através da
otimização
dos recursos humanos, físicos
e financeiros)

Dificuldade
em encon2.2. Otimitrar o
zar e
indicador
rentabilizar
DemonsInfraestruporque
os recursos
tração de
turas e
para
físicos da
Dezembro de Ver indicaresultaequipamen- rentabilizar
Semestral
SCMCR
2019
dor
dos,
tos rentabi- é preciso
através de
balanços e
lizados
saber
uma
balancetes
quanto se
estratégia
investe
definida
(orçamento
)

MA

Analisar e decidir sobre as
propostas de utilização de
Atas das reuniões infraestruturas, equipamentos e
da MA, circulares, espaços de acordo com parcerias
atas das reuniões e a sua rentabilização
da MA
Convocar e participar nas reuniões de GPAS articulando a
otimização de recursos

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)

30

Planeamento Estratégico 2016-2019

Definir, avaliar e decidir sobre
as propostas relativas à estratégia de gestão de infraestruturas, equipamentos e outro
património de acordo com a
sustentabilidade financeira

Avaliar, definir, decidir e
supervisionar as compras, as
ações de renovação, requalificação, melhoria e de adaptação das infraestruturas, equipamentos e outro património
da SCMCR, de acordo com a
sustentabilidade financeira

MA

Plano de ação, ata
da reunião da MA,
balanço, demonstração de resultados, faturas,
orçamento,
relatório de
contas, projetos,
orçamentos,
concursos e
financiamentos

2016 2017 2018 2019

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

Analisar e decidir sobre utilização, renovação e/ou aquisição de
viaturas

MA

Ata da reunião da MA,
orçamento, relatório de
contas

x

x

x

x

Analisar e decidir sobre as
propostas relativas infraestruturas e património

MA

Atas

x

x

x

x
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)

OE2.
Sustentabilidade
económica
(através da
otimização
dos recursos humanos, físicos
e financeiros)

Dificuldade
em encon2.2. Otimitrar o
zar e
indicador
rentabilizar
DemonsInfraestruporque
os recursos
tração de
turas e
para
físicos da
Dezembro de Ver indicaresultaequipamen- rentabilizar
Semestral
SCMCR
2019
dor
dos,
tos rentabi- é preciso
através de
balanços e
lizados
saber
uma
balancetes
quanto se
estratégia
investe
definida
(orçamento
)

nº

31

32

Ações

Implementar as diretrizes da
MA relativas à otimização dos
recursos físicos da SCMCR

Rensponsável

DT-RS

Apoiar a MA na elaboração de
estratégias relativas a Infraes- DT-GRIS, GPStruturas, equipamentos e outro
IE
património

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

33

Planeamento Estratégico 2016-2019

Implementar as diretrizes da
MA relativas à otimização dos
recursos físicos da SCMCR

DT - GRIS, RSA, R-Serviços,
GPS-IE

Evidência

Atividades

Responsável

Evidência

Participar em GPAS articulando a
otimização de recursos da
SCMCR

DT- RS

Atas de GPAS

x

x

x

x

Comunicações
Articular com a MA e Serviços de
internas, emails,
forma a rentabilizar os recursos
mapa de ocupafísicos da SCMCR
ção de espaços

DT- RS

Requisições, emails, registo
de veículos, registo de
ocorrências

x

x

x

x

Articular com a MA , RS e Serviços sobre a utilização de equipamentos e espaços, incluindo as
parcerias e a sua rentabilização.

DT-RS

Comunicações internas,
emails, mapa de ocupação
de espaços

x

x

x

x

Definir e implementar plano de
monitorização das infraestruturas, equipamentos e outro
património da SCMCR

ET-GRIS, GPS-IE

Plano de monitorização,
comunicações internas

x

Elaborar uma estratégia relativa
às viaturas da SCMCR, que inclua
condutores, plano de transportes
e manutenção da frota automóvel

ET-GRIS, GPS-IE

Atas de reunião, documento da estratégia, comunicações internas

x

Articular com a MA e com as RS
de forma a organizar os serviços
necessários para a otimização
dos recursos físicos

DT - GRIS, R-SA, RServiços

Requisições, emails, registo
de veículos, registo de
ocorrências, atas

x

x

x

x

Comunicações
Participar em GPAS articulando a
internas, emails,
otimização de recursos da
mapa de ocupaSCMCR
ção de espaços

DT- GRIS, R-SA

Atas de GPAS

x

x

x

x

Articular com a MA e RS sobre a
utilização de equipamentos e
espaços, incluindo as parcerias e
a sua rentabilização.

DT- GRIS, R-SA

Comunicações internas,
emails, Mapa de ocupação
de espaços

x

x

x

x

Planos de IE e
viaturas, despachos da MA,
comunicações
internas

2016 2017 2018 2019
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4. Planeamento Estratégico 2016-2019
Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

34

OE2.
Sustentabilidade
económica
(através da
otimização
dos recursos humanos, físicos
e financeiros)

2.3. OtimiAumento
Aumento
zar e criar
em pelo
de receitas
recursos
menos XX%
Variação dos
da SCMCR
financeiros
as receitas Dezembro de resultados
(mensalida
através de
de funcio2019
(contabilidad
de, angariauma
namento
e)
ção de
estratégia
da SCMCR/
fundos)
definida
ano

Demonstração de
resultados,
balanços e
Semestral
balancetes,
relatórios
de atividades

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)

35

36

Planeamento Estratégico 2016-2019

Ações

Definir, avaliar e decidir sobre
as propostas relativas ao
aumento de receitas da
SCMCR, de acordo com a
sustentabilidade financeira

Analisar e decidir as renovações/candidaturas a projetos
existentes/novos de acordo
com a sustentabilidade financeira

Implementar o plano de
sustentabilidade da SCMCR

Rensponsável

MA

MA

MA

Evidência

Atas das reuniões
da MA

Atividades

Responsável

Evidência

Definir, avaliar e decidir sobre o
plano de mensalidades da
SCMCR (rendas, mensalidades
utentes, quotas sócios, etc).

MA

Balanços, demonstração de
resultados, atas

x

Monitorizar e avaliar os acordos
de cooperação em articulação
com RS, DT e SA

MA

Atas MA e GPAS, comunicações diversas

x

x

x

x

Avaliar e decidir sobre a disponibilização dos recursos humanos,
financeiros e físicos para angariação de fundos da SCMCR

MA

Atas

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

MA

Atas

x

x

x

x

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

Definir o plano de sustentabilidade da SCMCR

MA

Plano de Sustentabilidade

x

Monitorizar e avaliar a execução
do plano de sustentabilidade

MA

Execução do planeamento,
atas, notícias, fotografias

x

x

x

x

Divulgar medidas a adotar para
manutenção e viabilização do
plano de sustentabilidade

MA

Comunicações

x

x

x

x

MA

Balanços, demonstração de
resultados, atas, orçamentos, avaliação de fornecedores

x

x

x

x

Reunir com a contabilidade para
monitorização do plano de
sustentabilidade

Mesário a definir

Atas

x

x

x

x

Rever os fundos de maneios das
RS/Serviços e despesas elegíveis
por RS/Serviço

MA

Atas

x

Analisar comunicações internas
dos RH e decidir sobre renovação/candidaturas a projetos
existentes ou novos de acordo
Atas de GPAS, atas com sustentabilidade financeira
da reunião da MA,
emails, ofícios
Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões,
nomeadamente os RH

Plano de sustentaAvaliar e decidir sobre as prestabilidade da
SCMCR, relatórios ção de serviços externos/
fornecedores para diversos
semestrais
serviços da SCMCR

2016 2017 2018 2019
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

37

Ações

Implementar as diretrizes da
MA relativas ao aumento de
receitas da SCMCR, de acordo
com a sustentabilidade financeira

Rensponsável

DT-RS

Evidência

2.3. OtimiAumento
Aumento
zar e criar
em pelo
de receitas
recursos
menos XX%
Variação dos
da SCMCR
financeiros
as receitas Dezembro de resultados
(mensalida
através de
de funcio2019
(contabilidad
de, angariauma
namento
e)
ção de
estratégia
da SCMCR/
fundos)
definida
ano

Demonstração de
resultados,
balanços e
Semestral
balancetes,
relatórios
de atividades

38

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

39

Dar cumprimento ao plano de
sustentabilidade da SCMCR

Implementar as diretrizes da
MA relativas ao aumento de
receitas da SCMCR, de acordo
com a sustentabilidade financeira

DT-RS

Responsável

Evidência

Articular com MA e SA, para
participar na elaboração dos
procedimentos relativos aos
planos de mensalidades dos
utentes/clientes, definindo
procedimentos para assegurar o
pagamento atempado das
mensalidades

DT-Seniores e DTJI

Registos telefónicos, ofícios,
mapa mensal de mensalidades, mapas de Winute,
faturas e recibos das
mensalidades

Despachos da MA, Articular com os SA no sentido de
Mapa mensal de pagamenDT-Seniores e DTbalanço e
disponibilizar o mapa mensal de
tos seniores, mapa mensal
JI
demonstração de pagamentos dos clientes
de pagamentos JI
resultados
Dar cumprimento ao plano de
Despachos da MA e de
angariação de fundos, em
DT-RS
GPAS, emails, ofícios
articulação com os serviços

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)
OE2.
Sustentabilidade
económica
(através da
otimização
dos recursos humanos, físicos
e financeiros)

Atividades

Plano de sustentabilidade da
SCMCR, relatórios
semestrais

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitorizar os acordos de
cooperação, em articulação com
a MA e os Serviços Administrativos

DT-RS

Despachos da MA e de
GPAS, emails, ofícios

x

x

x

x

Gerir o material de escritório
(consumíveis) e articular com o
GRIS de forma a se efetuar uma
encomenda anual para toda a
SCMCR

DT-RS

Emails, registo de contatos

x

x

x

x

Sensibilizar os colaboradores do
serviço, para a necessidade de
redução de custos e aumento de
receitas da Instituição

DT-RS

Atas de reunião

x

x

x

x

Centralizar as encomendas de
bens de consumo junto do
economato

DT-RS

WINSEC, emails

x

x

x

x

R-SA

Registos telefónicos, ofícios,
mapa mensal de mensalidades, mapas de Winute,
faturas e recibos das
mensalidades

x

E-SA

Mapa mensal de pagamentos seniores, mapa mensal
de pagamentos JI

x

x

x

x

R-SA

Despachos da MA e de
GPAS, emails, ofícios

x

x

x

x

Articular com MA e RS, para
participar na elaboração dos
procedimentos relativos aos
planos de mensalidades dos
utentes/clientes, definindo
procedimentos para assegurar o
pagamento atempado das
Despachos da MA, mensalidades
balanço e
DT-GRIS, R-SA
demonstração de
Dar cumprimento ao plano de
resultados
mensalidades, articulando com a
MA e RS, disponibilizando as
informações necessárias
Monitorizar os acordos de
cooperação, em articulação com
a MA e os DT-RS

Planeamento Estratégico 2016-2019
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

39

OE2.
Sustentabilidade
económica
(através da
otimização
dos recursos humanos, físicos
e financeiros)

2.3. OtimiAumento
Aumento
zar e criar
em pelo
de receitas
recursos
menos XX%
Variação dos
da SCMCR
financeiros
as receitas Dezembro de resultados
(mensalida
através de
de funcio2019
(contabilidad
de, angariauma
namento
e)
ção de
estratégia
da SCMCR/
fundos)
definida
ano

Demonstração de
resultados,
balanços e
Semestral
balancetes,
relatórios
de atividades

Ações

Implementar as diretrizes da
MA relativas ao aumento de
receitas da SCMCR, de acordo
com a sustentabilidade financeira

Rensponsável

DT-GRIS, R-SA

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

40

Dar cumprimento ao plano de
sustentabilidade da SCMCR

DT-GRIS, R-SA

Evidência

Atividades

Responsável

Evidência

Elaborar e apresentar à MA um
plano de angariação de fundos,
em articulação com os serviços e
RS

DT-GRIS

Despachos da MA e de
GPAS, plano de angariação
de fundos emails

x

DT-GRIS, R-SA, RServiços

Despachos da MA e de
GPAS, emails, ofícios

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

R-SA

Atas e despachos

x

x

x

x

Gerir o material de escritório
(consumíveis) e articular com o
GRIS de forma a se efetuar uma
encomenda anual para toda a
SCMCR

DT-GRIS, R-SA, RServiços

Emails, registo de contatos

x

x

x

x

Articular com as RS e serviços no
sentido de fazer o levantamento
do material de escritório necessário para a encomenda anual da
SCMCR

ET-GRIS

Emails, listagens de material, contacto com fornecedores, orçamentos

x

x

x

x

Encomendar junto dos fornecedores o material de escritório da
SCMCR

ET-GRIS

Emails, listagens de material, contacto com fornecedores, orçamentos

x

x

x

x

DT-GRIS

Atas de reunião, plano e
sustentabilidade, emails

x

DT-GRIS, R-SA, RServiços

Atas de reunião

x

x

x

x

Emails, comunicações
internas

x

x

x

x

WINSEC, emails

x

x

x

x

Despachos da MA,
balanço e
Dar cumprimento ao plano de
demonstração de angariação de fundos, em
resultados
articulação com as RS e MA

Plano de sustentabilidade da
Articular com a MA no sentido de
SCMCR, relatórios apoiar na elaboração do Plano de
semestrais
sustentabilidade
Sensibilizar os colaboradores do
serviço, para a necessidade de
redução de custos e aumento de
receitas da Instituição

Articular com a MA e as RS sobre
a prestação de serviços externos/ DT-GRIS, R-SA, Rfornecedores para diversos
Serviços
serviços/ produtos da SCMCR

Centralizar as encomendas de
bens de consumo junto do
economato

Planeamento Estratégico 2016-2019
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

Ações

41

Promover a angariação de
novos sócios, que se envolvam
no dia-a-dia da instituição,
dando cumprimento aos
estatutos da SCMCR

Rensponsável

MA

Evidência

Responsável

Evidência

MA

Atas e propostas

x

x

x

x

MA

Atas e propostas

x

x

x

x

Definir, avaliar e decidir sobre
propostas relativas ao projeto de
sócios

MA

Atas

x

Definir, avaliar e decidir sobre as
propostas relativas ao voluntariado

MA

Atas

x

Avaliar e decidir sobre propostas
de novas parcerias

MA

Atas

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

Propostas de
Sensibilizar os colaboradores no
novos sócios, atas
sentido de se tornarem sócios da
das Assembleias
Instituição
gerais

DT-RS

Documento de proposta
novos sócios; atas de
Assembleia geral

x

x

x

x

Articular com a MA e com o GRIS
sobre a possibilidade de estabelecer novas parceiras.

DT-RS

Emails, registos de contactos, protocolos de parcerias

x

x

x

x

DT- RS

Emails, relatórios de
estágio, seguro de voluntário, contrato de voluntário,
parceria com escolas e
outras entidades, folhas de
presenças

x

x

x

x

Promover a angariação de novos
sócios
Propostas de
novos sócios, atas
das Assembleias
gerais
Dinamizar o envolvimento dos
sócios em colaboração com as RS
e DT

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)

42
OE3.
Interação
Social
(partindo
da identidade da
SCMCR
consolidando o nosso
papel no
exterior)

3.1. Envolver a
comunidade no dia-adia da
instituição

Projetos,
Nº de
parcerias e
pessoas/
protocolos
entidades
a nível
20 pesalcançadas /
individual e
soas/
Dezembro de
ano / nº de
coletivo
entidades
2019
pessoas/
estabeleci- por ano
entidades
dos e em
previstas
funcionax100
mento

Definir, avaliar e decidir sobre
as propostas relativas ao
projeto de sócios, de voluntariado e de novas parcerias

MA

Protocolos
assinados,
seguros de
Semestral
voluntário,
fichas de
sócios

43

Promover a angariação de
novos sócios, que se envolvam
no dia-a-dia da instituição,
dando cumprimento aos
estatutos da SCMCR

DT-RS

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)

44

Planeamento Estratégico 2016-2019

Interagir com a comunidade no
âmbito dos projetos definidos

DT-RS

Atividades

2016 2017 2018 2019

Atas das reuniões
da MA

Emails, projeto de
voluntariados,
protocolos de
Acolher projetos de voluntariado
estágio, parcerias
e de estágio, de acordo com as
necessidades da resposta social e
em articulação com a MA e o
GRIS
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

nº

Ações

Rensponsável

45

Promover a angariação de
novos sócios, que se envolvam
no dia-a-dia da instituição,
dando cumprimento aos
estatutos da SCMCR

DT-GRIS, R-SA

Evidência

Atividades

Propostas de
Sensibilizar os colaboradores no
novos sócios, atas
sentido de se tornarem sócios da
das Assembleias
Instituição
gerais

Definir os projetos de voluntariado e de sócios em articulação
com a MA e com as RS

46

OE3.
Interação
Social
(partindo
da identidade da
SCMCR
consolidando o nosso
papel no
exterior)

Projetos,
parcerias e
3.1. Envol- protocolos
ver a
a nível
comunida- individual e
de no dia-a- coletivo
dia da
estabeleciinstituição dos e em
funcionamento

20 pessoas/
entidades
por ano

Nº de
pessoas/
entidades
alcançadas /
Dezembro de
ano / nº de
2019
pessoas/
entidades
previstas
x100

Protocolos
assinados,
seguros de
Semestral
voluntário,
fichas de
sócios

Implementar os projetos de
interação com a comunidade

DT-GRIS, R-SA

Projeto de voluntariado, projeto
de sócios, despa- Implementar o projeto de
chos da MA,
voluntariado, em articulação com
comunicação
a MA e as RS
interna

Implementar o projeto de sócios
da SCMCR, em articulação com a
MA e as RS

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

Responsável

Evidência

DT-GRIS, R-SA

Documento de proposta
novos sócios; atas de
assembleia geral.

x

ET-GRIS

Projeto de sócios, projeto
de voluntariado, despacho
da MA, comunicação
interna

x

ET-GRIS, E-SA

Projeto de voluntariado,
emails, base de dados de
voluntários

ET-GRIS, E-SA

Articular com as entidades
externas no sentido de estabelecer protocolos de estágios em
ET-GRIS, RH-GRIS
contexto de trabalho, mediante a
disponibilidade das RS e serviços

47

Planeamento Estratégico 2016-2019

2016 2017 2018 2019

x

x

x

x

x

x

x

Projeto de sócios, emails,
WinGSO

x

x

x

x

Emails, protocolos

x

x

x

x

Emails, protocoGerir a interação com a comuAcolher projetos de voluntariado
los, comunicações
nidade no envolvimento do dia DT-GRIS, R-SA
e de estágio, de acordo com as
internas, bases de
-a-dia da instituição
necessidades dos serviços em
dados
articulação com a MA e com o
GRIS

DT-GRIS, RServiços, R-SA

Emails, relatórios de
estágio, seguro de voluntario, contrato de voluntário,
parceria com a escola,
folhas de presenças

x

x

x

x

Gerir as parcerias e protocolos da
SCMCR, mantendo uma base de
dados atualizada, articulando
com a MA e as RS

ET- GRIS, E-SA

Base de dados de parcerias
da SCMCR

x

x

x

x
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)

OE3.
Interacção
Participa- ParticipaSocial
ção da
ção em 3
3.2. Partici(partindo
SCMCR em projetos/
par ativada identiprojetos/
plataformente na
Dezembro de
dade da
plataformas mas de
comunida2019
SCMCR
de interintervende e na
consolidanvenção
ção comurede social
do o nosso
comunitária nitária e
papel no
e social
social
exterior)

(Nº projetos
e/ou plataformas
participados
ao ano / nº
projetos e/
ou plataformas previstas ao ano)
x 100

Plano de
ação
específico
ao projeto, atas
das
platafor- Semestral
mas em
OPERAquestão,
ÇÕES
folhas de
(Respostas
presenças,
sociais)
convocatórias

nº

48

49

Ações

Definir, avaliar e decidir sobre
a estratégia de representação
externa da SCMCR

Implementar a estratégia de
representação externa da
SCMCR

Rensponsável

MA

Representante
nomeado

Evidência

Atas, folhas de
presenças

Atas, folhas de
presenças

Atividades

Responsável

Evidência

Avaliar e decidir acerca da
pertinência da participação da
SCMCR em plataformas novas ou
existentes

MA

Atas

x

x

x

x

Nomear representantes para as
diferentes plataformas

MA

Atas

x

x

x

x

Representar a SCMCR nas
plataformas e eventos para onde
foi nomeado

Representante
nomeado

Folhas de presenças das
reuniões, atas das reuniões

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

Seguir as diretrizes MA para
representação externa da SCMCR

Representante
nomeado

Atas e despachos

x

x

x

x

Representar a SCMCR nas
plataformas e eventos para onde
foi nomeado

Representante
nomeado

Folhas de presenças das
reuniões, atas das reuniões

x

x

x

x

ET-CLDS3G (eixo
2)

Projeto de voluntariado
concretizado

x

x

x

Realização de ações de promoção do sentimento de pertença e ET-CLDS3G (eixo 1
de conservação do espaço
e 3)
envolvente

Nº de sessões realizadas

x

x

x

Revitalização de uma associação
local

Associação revitalizada

x

x

x

Flyer

x

x

x

Elaboração e desenvolvimento
de um projeto de voluntariado
de proximidade

50

Dinamizar atividades no
âmbito da intervenção comunitária e social

DT - CRC

Plano de sessão
da atividade,
programa e
cronograma da
atividade, registo
de ocorrências e
contactos, atas de
reunião

ET-CLDS3G (eixo 1
e 3)

Construção de um flyer informa- ET-CLDS3G (eixo 1
tivo dos recursos da comunidade
e 3)

SUPORTE
(Serv.
Comuns)

Planeamento Estratégico 2016-2019

51

Implementar a estratégia de
representação externa da
SCMCR

Representante
nomeado

Atas, folhas de
presenças

2016 2017 2018 2019

Representar a SCMCR nas
plataformas e eventos para onde
foi nomeado

Representante
nomeado

Folhas de presenças das
reuniões, atas das reuniões

x

x

x

x

Seguir as diretrizes MA para
representação externa da SCMCR

Representante
nomeado

Atas e despachos

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

R-SA

Atas e despachos

x

x

x

x
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Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Operacionais

Meta

Indicador

Prazo

Forma de
Cálculo

Fontes de
MonitoriVerificazação
ção

Áreas

GESTÃO
(Mesa
Admin.,
RG)

nº

52

Ações

Definir, avaliar e decidir sobre
as propostas relativas à comunicação, imagem e marca

Rensponsável

MA

Evidência

Atividades

Responsável

Evidência

Avaliar e decidir sobre as propostas relativas à marca SCMCR

MA

Atas

x

Avaliar e decidir sobre a proposta
de normas gráficas da SCMCR

MA

Proposta de normas gráficas, atas

x

Provedor/
Secretário

Atas e despachos

x

x

x

x

MA

Atas

x

x

x

x

DT-RS

Documentos previstos nas
normas gráficas

x

x

x

x

DT-RS

Emails, notícias internas

x

x

x

x

Definir o plano de comunicação
de acordo com a estratégia
apresentada à MA, articulando
com as RS e os Serviços

ET-GRIS

Plano de comunicação,
despacho da MA

x

Monitorizar e avaliar o plano de
comunicação da SCMCR em
articulação com a MA e as RS

ET-GRIS

Emails, ofícios, concretização do plano de comunicação, fotografias, comunicação social

x

x

x

x

Divulgar os despachos da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

R-SA

Atas e despachos

x

x

x

x

Atuar de acordo com o estipulado no manual de normas gráficas

DT-GRIS, R-SA

Documentos previstos nas
normas gráficas

x

x

x

x

Articular com o GRIS na elaboração e execução do plano de
comunicação da SCMCR

DT-GRIS, R-SA

Emails, notícias internas

x

x

x

x

Divulgar, junto da comunicação
social, os resultados das campanhas realizadas

ET-GRIS

Emails, notícias na comunicação social

x

x

x

x

Atas das reuniões
Divulgar os despachos da MA
da MA
para os envolvidos na execução/
operacionalização das decisões

Definir, avaliar e decidir sobre
propostas relativas à comunicação e imagem

OE3.
Interacção
3.3. PromoSocial
Promover a
ver a marca
(partindo
marca e os
e os servida identiserviços da
ços da
Existência Dezembro de
dade da
SCMCR
SCMCR
da marca
2019
SCMCR
interna e
interna e
consolidanexternaexternado o nosso
mente
mente
papel no
exterior)

OPERAÇÕES
(Respostas
sociais)

N/A

DT-RS

Atuar de acordo com o estipulaEmails, ofícios,
do no manual de normas gráficas
concretização do
plano de comunicação, fotografias,
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5. Conclusão
Planear é o melhor meio para conseguir prever o que é possível fazer num determinado período de tempo, é assegurar que alcançamos as prioridades, que seguimos
uma determinada estratégia, e é também garantir que não seguimos outros caminhos que fujam da nossa meta.

No Planeamento estratégico 2013-2015, o primeiro delineado pela Santa Casa, testou-se a capacidade de planear para desenvolver, verificar para antecipar e avaliar a
capacidade de assumir estratégias de uma só Instituição.
Com este novo Planeamento estratégico 2016-2019, acreditamos que o ciclo - planear, desenvolver, verificar, avaliar - é a melhor forma de conseguir o bem-estar desta Instituição nos seus vários níveis: na satisfação do cliente, na gestão dos seus recursos e na interação social.

No ano em que se inicia esta nova estratégia para a Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha, reafirmamos que caminhamos para a sustentabilidade aliada à
inovação e à credibilidade, tendo sempre em mente a melhoria continua e a satisfação aos nossos clientes/utentes.
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“ Quem falha no Planeamento está a planear falhar.”
Tim Roth

Planeamento Estratégico 2016-2019

Esta ca(u)sa dá sorrisos!

Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

