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1. Mensagem do Provedor
Agradecemos, a todos, a

2. Realização dos estudos necessários para a rea-

colaboração prestada, sen-

bilitação dos espaços do edifício antigo (antigo

do este documento, que é

LIJ, salão de estar e quartos do ERPI1);

apresentado na Assembleia
Geral, o resultado final do
trabalho de todos.

Será com base nele, que
serão realizadas as atividades no ano de 2018.
Em nosso entender não poderemos, neste ano, ter investimentos que conduzam
a grandes despesas.

3. Obtenção de financiamentos e realização das
obras do número anterior;
4. Manutenção do espaço do CRC e construção de
uma câmara frigorifica, tendo em vista a distribuição de alimentos do programa PO APMC
FEAC;
5. Obras de adequação do Jardim de Infância à
legislação em vigor;
6. Obras de conservação dos prédios de Lisboa e
Cascais.

Tendo presente o Planeamento Estratégico para
2016-2019 já revisto, foi elaborado este Plano de

Os investimentos que orçamentamos são os se-

Será, em especial, para estas obras que os nossos

Intervenção para 2018, o terceiro ano de vigência

guintes:

esforços estarão orientados.

daquele, com a participação da Mesa Administrati-

1. A realização de obra de adaptação na Casa de

va e do pessoal técnico da Santa Casa da Misericór-

Repouso - Apartamentos Assistidos, afim de

Preocupam-nos alguns destes prédios pois, devido

dia das Caldas da Rainha.

poderem ser legalizados (continuação da elabo-

à sua idade, têm causado problemas e têm sido

ração do projeto, tendo em vista a sua aprova-

gasto verbas avultadas, sem a contrapartida dese-

ção pelas entidades competentes);

jada.
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1. Mensagem do Provedor
Não nos esquecemos das finalidades e objetivos

Temos ótimos colaboradores, competentes, e que

A Segurança Social continuará a colaborar connos-

das Misericórdias, o auxílio aos mais necessitados,

põem a instituição acima do seu interesse pessoal.

co, nomeadamente através dos Acordos de Coope-

tendo também consciência que, trabalhando em

ração. Temos tido uma boa relação quer a nível

conjunto com outras instituições e com a rede soci-

Sentimos muito a falta da Comunidade das Religio-

pessoal, quer a nível institucional.

al, seremos mais eficientes nessa ajuda.

sas de S. Vicente Paulo que, com o seu trabalho em

A procura que têm tido todas as respostas sociais

prol dos mais necessitados, muito contribuíram

Nas páginas seguintes apresentamos, por resposta

por parte de famílias necessitadas, leva-nos a que

para o prestigio da Misericórdia.

social, as várias atividades propostas.

procuremos estimular o espírito de solidariedade
de que a comunidade tem dado provas, quer es-

Continuamos empenhados na Certificação da Qua-

pontaneamente, quer quando solicitado.

lidade, e continuaremos neste ano a diligenciar na
sua implementação.

O Provedor

Estamos certos que com o funcionamento do CLDS
3G, do RLIS e do PO APMC FEAC, iremos contribuir

Continuaremos a participar em várias comissões

bastante para a ajuda à comunidade, nomeada-

externas à Misericórdia e para que somos convida-

mente àqueles que a esses serviços recorrem.

dos, nomeadamente no NECLAS – Núcleo executivo

José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro

do Conselho Local de ação Social.
Procuraremos, ao longo do ano continuar a prestar
serviços com a melhor qualidade possível aos nos-

Prosseguiremos com a nossa política de contrata-

sos utentes, contando para isso com o empenho de

ção de pessoal, tendo em conta que é uma verba

todos os que trabalham nesta casa, desde os funci-

que nos faz ter contenção com os gastos.

onários até ao pessoal técnico.
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2. Organização SCMCR
A Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha

Em 2013, a SCMCR criou o Centro de Recursos Co-

Princípios da SCMCR

(SCMCR) foi inaugurada a 27 de junho de 1928, da-

munitário, com a finalidade de criar uma resposta

Missão: Norteada pelos valores cristãos apoiar

ta em que foram publicados em diário da república

social dirigida à comunidade, que integrasse proje-

toda e qualquer pessoa, através de um serviço de

os seus estatutos.

tos e atividades que se fossem desenvolvendo nes-

qualidade.

te âmbito, tais como os que funcionam atualmente:
Inicialmente a SCMCR teve como missão dar res-

a Rede Local de Intervenção Social (RLIS), o Contra-

posta à comunidade caldense que passava por um

to Local de Desenvolvimento Social — 3ª Geração

momento difícil em termos económicos, sendo ca-

(CLDS 3G), a Cantina Social (Plano de Emergência

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.

da vez mais evidentes os casos de pobreza emer-

Alimentar), Distribuição de Géneros Alimentares

gente e consequentemente de carência alimentar.

(Cabazes do BAO), e o Fundo Europeu de Auxílio às

Ao longo dos tempos a sua área de intervenção foi

Valores: Solidariedade, Justiça social, Amor ao pró-

Pessoas mais Carenciadas (FEAC).

ximo e Ética e profissionalismo.

Toda a instituição tem estado envolvida na ImpleComeçando pela intervenção ao nível dos seniores,

Política da Qualidade: Satisfazer as necessidades e

mentação do Sistema de Gestão da Qualidade,

de seguida surgiu o Patronado Feminino, para as

expectativas dos clientes, seus familiares, colabora-

através da ISO9001, o que tem permitido uma nova

crianças do sexo feminino cujos pais delegavam a

dores e comunidade em geral através:

organização da SCMCR e adoção de políticas estra-

responsabilidade de assegurar o seu desenvolvi-

tégicas que visam a melhoria contínua.

sendo alargada.

mento integral à SCMCR. Posteriormente, surgem o



Da melhoria contínua do SGQ e a sua eficácia;



Do envolvimento dos colaboradores;



Da promoção da qualidade dos serviços presta-

Jardim de Infância, o Serviço de Apoio ao Domicílio,

Tendo sempre um enquadramento católico, a Co-

dos aos clientes, famílias e comunidade em ge-

o Centro de Acolhimento Temporário para crianças

munidade de S. Vicente Paulo tem sido uma cons-

ral;

em risco, em 1998 e, por fim, a Casa de Repouso –

tante nesta Instituição desde a sua fundação, apoi-

apartamentos assistidos, já em 1999.

ando as diversas respostas sociais e o dia-a-dia da



Do cumprimento dos requisitos legais, normativos e outros aplicáveis.

SCMCR.
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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 na

do sexo feminino, entre os 10 e os 21 anos.

Rua Dr. Fernando Correia (perto dos Pimpões), e do

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

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

A ação da SCMCR é também ao nível da educação

na Rua Mestre Mateus Fernandes (nas antigas insta-

dos, desde 1999 (sem acordo de cooperação).

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

lações da Universidade Católica e do Externato Ra-

Leonel Sotto Mayor, tendo capacidade para 75 cri-

malho Ortigão).

anças, funciona em 3 salas de acordo com a idade.
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3. Respostas Sociais - Seniores
Atualmente o envelhecimento da população é um

O sucesso dessa intervenção por parte da Estrutura

fenómeno cada vez mais presente na nossa socieda-

Residencial depende da qualidade das ações, ao

de. Numa idade em que as dificuldades de gerir o

nível institucional e pessoal. A adoção de boas práti-

próprio corpo são o principal obstáculo, e numa

cas, refletidas e avaliadas, em ambiente de transpa-

época em que as famílias nem sempre têm o tempo

rência e confiança são orientadas pela preocupação

ou conhecimento suficiente para dedicar aos seus

essencial dos direitos humanos da pessoa idosa e

familiares há uma necessidade de refletir sobre as

também pela realização pessoal e profissional de

práticas de assistência e cuidados ao idoso e aos

todos os dirigentes e colaboradores compelidos

Estrutura Residencial para pessoas idosas

seus cuidadores.

nesta missão importante de carácter social.

Com acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social para 67 utentes/clientes. Destinado a
pessoas preferencialmente com mais de 65 anos.

As estruturas residenciais da SCMCR são um espaço
de institucionalização que tem como objetivo terminante o respeito e a promoção da dignidade de ca-

Torna-se importante implementar o conceito do

da utente/cliente considerado na sua individualida-

envelhecimento ativo e saudável, como fator de

de como um sujeito de direitos, vivendo uma fase

autonomia, ainda que com recurso a pequenas aju-

da vida muito relevante no percurso da sua realiza-

das.

ção como pessoa.
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3. Respostas Sociais - Seniores
Casa de Repouso

Serviço de Apoio ao Domicilio

É uma estrutura particular com fins lucrativos, com-

Com acordo de cooperação com o Instituto da Segu-

posta por 18 apartamentos. Verificam-se duas mo-

rança Social para 56 utentes/ clientes. Assegura a

dalidades para usufruir do serviço (arrendamento

satisfação das necessidades básicas da vida diária

do apartamento ou quarto individual).

do utente/ cliente no seu domicílio. Este serviço

-

funciona, durante todo o ano, com o seguinte horário: 2ª a a 6ª feira das 8:30h às 16:30h e sábados
das 10:30 às 14h.

Obras de melhoria na ERPI e no CR que vão ao encontro dos requisitos previstos na lei;
- Aquisição do Alvará;
-Aquisição de licença de utilização do CR;
-Otimizar os recursos humanos das respostas de
Em ambas as respostas os residentes podem usufru-

Prevêem-se nos próximos anos:

forma a conseguir um serviço de qualidade para os

ir de diversos serviços: refeições; medicina, enfer-

-Aquisição da nova viatura adaptada para o SAD;

utentes/ clientes.

magem e reabilitação; animação sociocultural;

-Alargamento do horário do serviço de SAD;

Assim, pretendemos continuar a melhorar e incitar

apoio psicossocial, assistência religiosa, cuidados de

-Serviço de SAD com funcionamento 7 dias por se-

a qualidade de todos os serviços em geral prestados

imagem, etc.

mana;

por esta instituição, aumentando o nível de qualida-

Estes serviços funcionam 24 horas por dia durante

-Implementação da certificação da qualidade;

de a que já acostumamos os nossos utentes/ clien-

todo o ano.
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3. Respostas Sociais - Infância e Juventude em Risco
Lar de Infância e Juventude

Atualmente estão acolhidas 15 jovens colocadas por
decisão do Tribunal e pelas Comissões de Proteção

Com acordo de cooperação com o Instituto da Segu-

de Crianças e Jovens em Perigo, atualmente, com

rança Social desde 1986.

idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos.

O Lar de Infância e Juventude da Santa Casa da Mi-

O Lar de Infância e Juventude tem como principais

sericórdia de Caldas da Rainha teve início em 1944,

objetivos satisfazer as necessidades básicas das cri-

anteriormente designado por Internato Feminino,

anças e jovens ao promover um desenvolvimento

recebendo na altura meninas abandonadas, órfãs,

global, em condições tão aproximadas quanto possí-

ou entregues pelos próprios pais (quando estes não

vel às de uma estrutura familiar; assegurar os meios

dispunham de condições habitacionais, económicas,

necessários ao seu desenvolvimento pessoal e à

ou outras) para que estas pudessem ter uma vida

formação escolar e profissional, em cooperação

condigna até atingirem a maioridade.

com a família, a escola, as estruturas de formação
profissional e a comunidade.

Como resposta social de acolhimento
residencial prolongado, o Lar de Infância
e Juventude desenvolve a promoção de

Em 01 de Outubro de 2008 o Lar de Infância e Ju-

competências ao nível da autonomia, de

ventude aderiu ao Plano DOM- Desafios, Oportuni-

competências psicossociais, proporcio-

dades, e Mudança – atualmente Plano SERE+, tendo

nando ainda acompanhamento psicoló-

como principal objetivo a implementação de medi-

gico às suas utentes.

das de qualificação da rede de Lares de Infância e
Juventude, incentivadoras de uma melhoria contí-
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3. Respostas Sociais - Infância e Juventude em Risco
1. Com atividades institucionais como, As-



Promover parceria com o Ministério da Educa-

sembleias de Lar, Treino de Competências

ção para destacamento de um professor para o

Pessoais e Sociais, Aulas de Culinária, Aulas

LIJ.

Desportivas; entre outros.
2. Com atividades extra curriculares de apoio
escolar.



Promover ações de formação especializada para
a equipa técnica e educativa.

3. Com atividades lúdico recreativas e culturais, passeios organizados em grupo.
4. Com Intervenção na Família no âmbito do
nua da promoção de direitos e proteção das crian-

Plano SERE+, aproximando as famílias à insti-

ças e jovens acolhidas, no sentido da sua educação

tuição de modo a articular da melhor forma o

para cidadania e desinstitucionalização em tempo

futuro destas jovens.

útil.

Para o Plano de Intervenção 2018 o LIJ tem como
principais diretrizes:



Desenvolver um Plano de Atividades Anual
adequado às necessidades de cada jovem:
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3. Respostas Sociais - Infância e Juventude em Risco
Centro de Acolhimento Temporário

O Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa
da Misericórdia das Caldas da Rainha é uma estrutura residencial temporária com capacidade para acolher 15 crianças e jovens e funciona com acordo de
cooperação com o Instituto da Segurança Social.

O CAT é dirigido a crianças e jovens, entre os 0 e os
14 anos (à data da entrada), de ambos os sexos,
retiradas do meio familiar, sob medida de promoção 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.

A Missão do Centro de Acolhimento é Proporcionar

des básicas nos seus vários contextos (individuo,

à criança e ao jovem um projeto de vida estrutura-

CAT, escola, saúde, comunidade e família).

do, através de um processo de mudança (baseado

Plano de intervenção 2018
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guem:
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3. Respostas Sociais - Infância e Juventude em Risco




Continuar a cumprir os requisitos com vista



Efetuar diligências no sentido de retomar a



Continuar a implementar estratégias que per-

ao cumprimento das regras de HACCP e com

parceria com o Ministério da Educação que

mitam manter a redução de custos, não colo-

vista ao processo de Certificação da Qualida-

permitia a alocação de um Professor por des-

cando em causa a qualidade dos serviços

de pela ISO 9001;

tacamento no CAT;

prestados;

Ajustar de forma concertada a realidade da



Investir na Equipa Técnica da Resposta Social,



Continuar a gerir os recursos de forma articu-

Resposta Social às exigências legais da lei de

devolvendo a Educadora de Infância a esta e

lada entre os diversos serviços e Respostas da

Promoção e Proteção de 2015 e à nova Regu-

permitindo a manutenção de uma Psicóloga a

Santa Casa, com vista à otimização dos mes-

lamentação das Casas de Acolhimento que há

100%.

mos, mantendo as parcerias internas já exis-

muito se espera e que se previa publicada em
2017;

tentes.


Investir na Equipa Educativa procurando ultrapassar as suas fragilidades e diminuir o



Continuar a promover e divulgar o CAT na

numero de baixas médicas, através de ações

comunidade, numa estratégia institucional

de team building , da valorização de cada ele-

integrada da SCMCR, na linha do que já tem

mento da equipa e da equipa como um todo,

vindo a acontecer;

do reforço da necessidade de Supervisão Técnica e ainda avaliando as condições para Mo-



Manter a equipa envolvida nos processos de

bilidade Interna em situações que justifi-

tomada de decisão relativamente às estraté-

quem;

gias educativas a adotar com as crianças e
jovens;
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3. Respostas Sociais - Ensino pré-escolar
Jardim-de-infância Dr. Leonel Sotto Mayor

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.



Continuar a trabalhar no sentido de promo-



ver iniciativas para angariação de fundos;



Promover a coesão da equipa, de forma a

Formalizar protocolos com outras instituições;



Trabalhar no novo Projeto Educativo “ Vamos

Além deste grande objetivo para o ano de 2018

trabalharmos todos para o mesmo objetivo- o

salvar o Planeta”, que terá a duração de qua-

também nos propomos:

bem estar das nossas crianças;

tro anos letivos de 2017/2018 a 2020/2021.



Prosseguir com a reabilitação dos recursos



Motivar as colaboradoras para uma constante

materiais existentes na resposta social, ne-

atualização dos seus conhecimentos apostan-

cessários à prática pedagógica;

do na sua formação;
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3. Respostas Sociais - Respostas de Apoio à Comunidade
Centro de Recursos Comunitário

A Cantina Social iniciou em setembro de 2012 e
constitui-se como uma resposta de intervenção no

O Centro de Recursos Comunitário (CRC) surge em

âmbito do Programa de Emergência Social. Tem

maio de 2013 como Resposta de Apoio à Comunida-

como objetivo suprir as necessidades alimentares

de, integrando os serviços de Cantina Social e Loja

dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabili-

Social numa estrutura única, numa ótica de susten-

dade socioeconómica, através da disponibilização

tabilidade e otimização de recursos de apoio à co-

de refeições. Este serviço tem um Protocolo de Coo-

munidade e de possibilidade de enquadramento de

Neste momento, conta com uma Direção Técnica,

peração com o Instituto da Segurança Social, IP e

unidades de projeto de intervenção social e/ou co-

duas Equipas Técnicas Multidisciplinares, dos proje-

Protocolos de parceria com outras entidades locais.

munitária.

tos CLDS 3G e RLIS SAAS composta por 10 técnicos,

O seu horário de funcionamento ao público é de 2ª

e uma Equipa de Apoio composta por 5 colaborado-

a 6ª feira, das 12h às 14h, servindo refeições para

Esta resposta tem como principal objetivo o desen-

res, que permitem o pleno desenvolvimento do

os 7 dias da semana, durante todo o ano.

volvimento social do município e o combate à exclu-

CRC. Tem um horário geral de funcionamento ao

são social, através de serviços essenciais, inovado-

público de 2ª a 6ª feira das 10h00 às 16h00.

res, de valor acrescentado e de uma intervenção
articulada e de proximidade com os seus clientes e

De 2014 a 2016 o CRC foi Pólo Recetor do programa

parceiros, reforçando todo o trabalho que a Santa

Fundo Europeu Ajuda Comunitária (FEAC) do ISS,

Casa da Misericórdia tem realizado junto da comu-

I.P., articulando diretamente com as 17 instituições/

nidade, ao longo dos anos.

entidades mediadoras do concelho na distribuição
direta aos destinatários, sendo a admissão das entidades e beneficiários da responsabilidade exclusiva
do ISS, I.P.
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3. Respostas Sociais - Respostas de Apoio à Comunidade
Em novembro de 2017, no âmbito do Programa

Numa perspetiva de continuidade aos anteriores

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas

Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS

(PO APMC), o CRC iniciou as suas funções de Pólo

2009-2012; CLDS + 2013-2015), iniciou-se em outu-

Recetor do território de Caldas da Rainha e Óbidos,

bro de 2015 e com duração de 36 meses, o Progra-

constituindo-se Mediador no concelho das Caldas

ma CLDS 3G, com financiamento do PO ISE, proto-

da Rainha do FEAC. Esta medida prevê a entrega

colado entre o ISS, I.P. e a Santa Casa da Misericór-

mensal de géneros alimentares e o desenvolvimen-

dia, enquanto Entidade Coordenadora Local de Par-

to de ações de acompanhamento, que permitam

Em janeiro de 2015, o CRC iniciou a prestação do

ceria indigitada pela Câmara Municipal das Caldas

capacitar as famílias e ou as pessoas mais carencia-

serviço de Distribuição mensal de Géneros Alimen-

da Rainha e aprovada em sede de CLAS. Tem como

das na seleção dos géneros alimentares e ou bens

tares às famílias carenciadas residentes na freguesia

objetivo geral potenciar o desenvolvimento social

de primeira necessidade, na prevenção do desperdí-

de Nossa Sra. Pópulo, no âmbito do acordo de coo-

do município, em articulação com as entidades e

cio e na otimização da gestão do orçamento famili-

peração com o Banco Alimentar do Oeste. O seu

instituições da comunidade, promovendo a inclusão

ar, nomeadamente através de sessões de esclareci-

horário de funcionamento ao público é à 2ª quarta-

social, combatendo a pobreza persistente e a exclu-

mento e/ou de sensibilização e informação.

feira de cada mês, das 14h às 17h, onde são entre-

são social, aumentando a empregabilidade.

gues mensalmente cerca de 34 cabazes.
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3. Respostas Sociais - Respostas de Apoio à Comunidade
Desenvolve ações organizadas em 3 eixos de inter-

Para o Plano de Intervenção de 2018 do CRC tem

venção: Emprego, Formação e Qualificação, Inter-

como principais diretrizes:

venção Familiar e Parental e Capacitação da Comunidade e das Instituições. O seu horário de funcio-



namento ao público é de 2ª a 6ª feira, das 11h às

Dar continuidade à implementação do Sistema
de Certificação da Qualidade;

16h.


Dar continuidade aos projetos existentes;



Melhorar as condições físicas do edifício;



Garantir a execução física e financeira.

Em dezembro de 2014 a SCMCR foi convidada pelo
Centro Distrital de Leiria do ISS, I.P. para integrar o

Com o objetivo de dar seguimento ao projeto RLIS

projeto-piloto Rede Local de Intervenção Social/

foi elaborada e aprovada uma candidatura ao Portu-

Serviço de Atendimento Social (RLIS/SAS), de 02 de

gal2020 (PO ISE - Programa Operacional Inclusão

janeiro a 30 novembro de 2015. Este projeto asse-

Social e Emprego), que iniciou em dezembro de

gurou o atendimento social a pessoas e famílias re-

2015 e com duração de 36 meses, passando a

sidentes no concelho das Caldas da Rainha, consis-

abranger também, em o serviço de Acompanha-

tindo numa resposta técnica qualificada, de primei-

mento Social, renomeando-se para RLIS/SAAS. O

ra linha, personalizada, célere (objetivos de inserção

Acompanhamento Social destina-se a assegurar

de curto prazo) e eficaz às situações de crise social

apoio técnico, não pontual, implicando prévio Aten-

e/ou de emergência social, promovendo condições

dimento Social, com vista à prevenção e resolução

de acesso a direitos, serviços e equipa mentos soci-

de problemas sociais de cada pessoa e família. O

ais e outros e prospetando as capacidades e vulne-

seu horário de funcionamento ao público é de 2ª a

rabilidades pessoais e familiares e as dinâmicas e

6ª feira, das 10h às 16h.

recursos do território.
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4. Plano de Intervenção 2018
O Planeamento Estratégico 2016-2019, definiu uma

Para melhor interpretação das tabelas que se se-

GRIS - Gabinete de Recursos e Inovação Social

estratégia de intervenção para a SCMCR que se defi-

guem apresentamos a seguinte legenda (por ordem

IE - Infraestruturas e equipamentos

ne por 3 grandes objetivos. São eles:

alfabética):



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





JI - Jardim de Infância
CAT - Centro de Acolhimento Temporário
LIJ - Lar de Infância e Juventude
CLDS 3G - Contrato Local de Desenvolvimento Social

OE 2 - Sustentabilidade económica (através da
otimização de recursos humanos, físicos e finan-

MA - Mesa Administrativa
3G
OE - Objetivo estratégico

ceiros);

CR - Casa de Repouso

OE 3 - Interação Social (partindo da identidade

CRC - Centro de Recursos Comunitários

da SCMCR consolidando o nosso papel no exte-

DT - Diretores técnicos (ou equivalentes)

rior).

ISVP - Irmandade de São Vicente Paulo

OO - Objetivo operacional
RG - Responsável da Gestão
RLIS - Rede Local de Intervenção Social
E - Equipa
RS - Respostas Sociais

Desta estratégia a 4 anos nascem os Planos de In-

Ed.I - Educador de Infância
SA - Serviços Administrativos

tervenção. Em cada ano é apresentado o Plano de

EE - Equipa educativa

Intervenção e o Plano de Atividades, onde se apre-

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

senta o calendário do que se irá desenvolver no

ET - Equipas técnicas

próximo ano.

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário
Seniores - ERPI + CR + SAD
SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade
GPAS - Gabinete de psicopedagogia e de Ação Social
GPO - Gestor de processo operacional
GPS - Gestor de processo de suporte
GQ - Gestor da Qualidade

Plano de intervenção 2018
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4. Plano de Intervenção 2018
Objetivo Estratégico 1. Satisfação do cliente/utente (através da prestação de Serviços de Qualidade)
Objetivos Operacionais: 1.1.Planear a intervenção social adequada ao desenvolvimento de cada cliente/utente
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

nº

1

GESTÃO (MA, RG)

2

Plano de intervenção 2018

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

MA

Comunicações internas, Atas

Todo o ano

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

Apoiar na implementação de novas
estratégias para a instituição, através
de circulares, despachos e diretivas

MA

Circulares, Despachos, Diretivas

Todo o ano

Realizar visitas frequentes a cada RS,
reunindo com as ET e acompanhando
o seu trabalho e partilhar as informações sobre as RS em MA e tomar as
decisões necessárias

Mesários nomeados

Atas, Livro de ocorrências

Todo o ano

MA

Atas

Todo o ano

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

Mesário nomeado

Email, Livro de ocorrências

Todo o ano

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

Mesário nomeado

Convites/agendas de reuniões,
Relatórios, Atas

Todo o ano

Analisar e decidir sobre as comunicações internas das RS e Serviços, de
acordo com o plano de sustentabilidade da SCMCR e as prioridades definiAvaliar e decidir sobre a disponibili- das
zação dos recursos humanos, finan- Divulgar os despachos da MA para os
ceiros e físicos necessários para o
envolvidos na execução/ operacionalicumprimento deste objetivo
zação das decisões

Acompanhar, sempre que necessário
Acompanhar a intervenção social em na articulação com as entidades competentes
cada resposta social
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4. Plano de Intervenção 2018
Áreas

nº

2

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

Convocar as reuniões de GPAS e definir a ordem de trabalhos

Mesário nomeado

Agendas de reunião, Atas

10 por ano

Participar em GPAS articulando a intervenção social da SCMCR

Mesário nomeado

Atas

10 por ano

Mesário nomeado

Atas

10 por ano

Mesário nomeado

Atas

10 por ano

Apoio ao desenvolvimento e implementação das atividades

MA

Atas, Fotografias, Noticias

Todo o ano

Monitorizar e avaliar a execução e
pertinência das atividades

MA

Atas, Relatórios, Balanço de Atividades

Todo o ano

ET-RS

Projeto de Vida/Plano individual

Todo o ano

ET-RS

Relatórios, Livro de ocorrências,
Registo de contactos, Emails,
Atas

Todo o ano

ET-RS

Projeto de Vida/Plano Individual,
Relatórios, Livro de ocorrências,
Registo de contactos, Atas

Todo o ano

Participar em GPAS articulando a intervenção social da SCMCR

DT-RS

Atas

10 por ano

Realizar reuniões de ET/EE/EA

DT-RS

Atas

Todo o ano

Assembleias/ reuniões com clientes/
utentes/ famílias

ET (CAT, LIJ, Seniores, JI)

Livro de ocorrências, Atas

Todo o ano

Articular com entidades competentes

DT-RS

Livro de ocorrências, Atas, Registo de contactos, Emails

Todo o ano

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

DT-RS

Comunicações internas, Atas

Todo o ano

Acompanhar a intervenção social em Partilhar as informações do GPAS em
cada resposta social
MA de forma a analisar e decidir sobre
as propostas

GESTÃO (MA, RG)

Informar os elementos do GPAS sobre
as diretrizes da MA sobre a intervenção social da SCMCR

3

Implementar o Plano de Atividades

Desenvolver o Projeto de Vida/Plano
Individual do cliente/utente

4

Definir o Projeto de Vida/Plano Indi- Implementar e monitorizar o Projeto
vidual de cada cliente/utente e mo- de Vida/Plano Individual de cada cliennitorizar de acordo com o estipulado te/utente
e/ou com os impositivos legais
Avaliar e atualizar o Projeto de Vida/
Plano Individual

OPERAÇÕES (RS)

5

Plano de intervenção 2018

Garantir o funcionamento da RS na
sua área de intervenção
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4. Plano de Intervenção 2018
Áreas

nº

6

Ações

Implementar o Plano de Atividades

Atividades

Responsável

Evidência

2018

Executar o Plano de Atividades do
presente ano

ET-RS

Notícias internas, Livro de ocorrências, Relatório de Atividades,
Plano de Atividades, Fotografias

Todo o ano

Monitorizar e avaliar a execução e
pertinência das atividades

ET-RS

Notícias internas, Livro de ocorrências, Relatório de Atividades,
Plano de Atividades, Fotografias

Março e novembro

Elaborar o Plano de Atividades do ano
seguinte

ET-RS

Plano de Atividades

2º semestre

Supervisão técnica e educativa

DT-LIJ

Livro de ocorrências

Todo o ano

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

DT-RS

Acordo de cooperação/ compromisso

Todo o ano

DT-CRC, ET-CLDS 3G

Processos/ registos de atendimentos, Acompanhamentos,
Sessões, e-CRC, Outros impressos próprios

Todo o ano

DT-CRC, ET-RLIS

Processos/ registos de atendimentos, Acompanhamentos,
Mapa de Indicadores ASIP, e-CRC
RLIS, Outros impressos próprios

Todo o ano

Execução e monitorização do protocolo Cantina Social (Plano de Emergência
Alimentar)

DT-CRC, ET-CS

Registos diários, Mapas de assiduidade, e-CRC, Outros impressos próprios

Todo o ano

Execução e monitorização do protocolo Cabazes (Banco Alimentar do Oeste)

DT-CRC, ET-CAB

Registos mensais, Mapas de assiduidade, e-CRC, Outros impressos próprios

Todo o ano

OPERAÇÕES (RS)
Execução e monitorização do Plano de
Ação do programa CLDS 3G (PO ISE)

7

Plano de intervenção 2018

Cumprimento das metas específicas
e orçamentos contratualizados no
âmbito de protocolos e projetos
Execução e monitorização do Plano de
financiados.
Ação do programa RLIS SAAS (PO ISE)
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4. Plano de Intervenção 2018
Áreas

nº

7

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

Monitorização e avaliação da execução física e financeira do programa
CLDS 3G (PO ISE)

DT-CRC, ET-CLDS 3G

Mapas de execução física, Prestação de contas

Todo o ano

Monitorização e avaliação da execução física e financeira do programa
RLIS SAAS (PO ISE)

DT-CRC, ET-RLIS SAAS

Mapas de execução física, Prestação de contas

Todo o ano

DT-CRC, ET-FEAC

Mapas de execução física, Prestação de contas

Todo o ano

DT-CRC, ET-CS

Mapas de execução física, Prestação de contas

Todo o ano

Monitorização e avaliação da execução física do protocolo Cabazes (Banco
Alimentar do Oeste)

DT-CRC, ET-CAB

Mapas de execução física

Todo o ano

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

Ed.I-RS

Plano de Atividades

Todo o ano

Ed.I-RS

Relatórios, Livro de ocorrências,
Registo de contactos, Emails,
Atas

Todo o ano

Ed.I-RS

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

2º e 3º trimestre

Cumprimento das metas específicas Monitorização e avaliação da execue orçamentos contratualizados no ção física e financeira do programa
FEAC (PO APMC)
âmbito de protocolos e projetos
financiados.
Monitorização e avaliação da execução física e financeira do protocolo
Cantina Social (Plano de Emergência
Alimentar)

OPERAÇÕES (RS)

8

Implementar e monitorizar o projeto
Definir o projeto educativo do JI/CAT
educativo do JI/CAT e o projeto pedae o projeto pedagógico por sala/
gógico por sala/ idade
idade
Avaliar o projeto educativo do JI/CAT e
o projeto pedagógico por sala/ idade

Plano de intervenção 2018
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4. Plano de Intervenção 2018
Áreas

nº

9

Ações

Garantir o funcionamento do serviço
na sua área de atuação

SUPORTE (Serviços)

10

Plano de intervenção 2018

Implementar o Plano de Atividades

Atividades

Responsável

Evidência

2018

Participar em GPAS articulando a intervenção social da SCMCR

DT-GRIS, R-SA

Atas

10 por ano

Realizar reuniões de equipas dos serviços

DT-GRIS, R-SA

Atas

Todo o ano

Articular com as entidades competentes e fornecedores

DT-GRIS, R-SA

Livro de ocorrências, Atas, Emails

Todo o ano

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

DT-GRIS, R-SA

Horários, Atas, Emails

Todo o ano

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

DT-GRIS, R-SA

Comunicações internas, Atas

Todo o ano

Executar o Plano de Atividades do
presente ano

E-SA, ET-GRIS

Plano de Atividades, Noticias
internas, Livro de ocorrências

Todo o ano

Monitorizar e avaliar a execução e
pertinência das atividades

E-SA, ET-GRIS

Elaborar o Plano de Atividades do ano
seguinte

E-SA, ET-GRIS

Plano de Intervenção, Balanço de
Março e novembro
Atividades

Plano de Atividades

2º semestre
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4. Plano de Intervenção 2018
Objetivo Estratégico 1. Satisfação do cliente/utente (através da prestação de Serviços de Qualidade)
Objetivos Operacionais: 1.2. Certificar o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

nº

11

Ações

Monitorizar e avaliar o PG.01

Atividades

Responsável

Evidência

2018

Realizar 2 momentos de revisão pela
gestão

RG e GQ

Atas, Despachos

2 por ano

Reunir toda a documentação necessária para a revisão pela gestão

GQ

Atas

Todo o ano

Implementar as ações decorrentes da
revisão pela gestão

GQ

Atas, Impressos, Livro de ocorrências

Todo o ano

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

MA

Atas

Todo o ano

Monitorizar e acompanhar o SGQ

RG

Atas

Todo o ano

MA

Atas

Todo o ano

Provedor/Secretário

Atas , Despachos

Todo o ano

GESTÃO (MA, RG)

12

Plano de intervenção 2018

Analisar e decidir sobre as comunicações internas das RS e serviços, de
acordo com o quadro de pessoal e
Avaliar e decidir sobre a disponibili- com o plano de sustentabilidade da
zação dos recursos humanos, finan- SCMCR e as prioridades definidas
ceiros e físicos necessários para a
operacionalização do SGQ
Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionalização das decisões
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4. Plano de Intervenção 2018
Áreas

nº

13

GESTÃO (MA, RG)

14

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

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

RG e GQ

Atas

Mensal

RG e GQ

Atas

Todo o ano

GQ

Folha de presenças, Plano de
formação

Todo o ano

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

GQ

Relatório de auditoria interna

Semestral

Organizar a documentação necessária
para a realização das auditorias externas

RG e GQ

Emails

1º semestre

GQ

Plano de Auditorias da entidade
certificadora

Anual

Articular e organizar os momentos de
auditoria entre a entidade certificadora e a SCMCR

RG e GQ

Emails, Despachos

2 por ano

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

DT-RS, GPO

Livro e registos de ocorrências,
Registo de contatos, Atas, Emails,
inq.net

Todo o ano

DT-RS

Ata de reunião

Semestral

DT-RS, GPO

Documentos datados e assinados, Arquivo das evidências

Todo o ano

Envolver todos os colaboradores da
sua RS no SGQ

DT-RS e GPO

Atas, Relatórios de auditorias
internas e externas, Impressos

Todo o ano

Participar nas reuniões de monitorização do SGQ

DT-RS e GPO

Atas

4 por ano

Realizar reuniões com os gestores dos
Articular com a gestão, com os pro- processos operacionais e de suporte
cessos operacionais e de suporte
para monitorizar o SGQ da SCMCR Promover formação interna sobre
SGQ

Articular com a entidade certificado- Garantir a execução das auditorias de
ra externa para o processo de certifi- acordo com o estipulado no SGQ
(PQ.03)
cação do SGQ

Reunir com a GQ, nas RS

OPERAÇÕES (RS)

Plano de intervenção 2018

15

Garantir o funcionamento do SGQ, Monitorizar o funcionamento do PO e
através de todos os processos, pro- a utilização adequada dos impressos,
cedimentos e documentos associa- bem como o seu arquivo
dos
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4. Plano de Intervenção 2018
Áreas

nº
16

SUPORTE
(Serviços)

17

Ações
Dar suporte ao GQ

Atividades

Responsável

Evidência

2018

ET- GRIS

Documentos do SGQ

Todo o ano

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

GPS

Livro de ocorrências, Registo de
contatos, Atas, Emails, inq.net

Todo o ano

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

GPS

Documentos datados e assinados, Arquivo das evidências

Todo o ano

GPS

Atas, Relatórios de auditorias
internas e externas, Impressos

Todo o ano

R-SA

Atas, Despachos

Todo o ano

DT-GRIS, GPS, R-SA

Ata das reuniões

4 por ano

Responsável

Evidência

2018

MA

Atas

Todo o ano

Preparar documentação de acordo
com o SGQ

Garantir o funcionamento do SGQ,
através de todos os processos, pro- Envolver todos os colaboradores do
cedimentos e documentos associa- seu serviço no SGQ
dos
Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionalização das decisões
Participar nas reuniões de monitorização do SGQ

OE1. Satisfação do cliente/utente (através da prestação de Serviços de Qualidade)
Objetivos Operacionais: 1.3. Implementar, monitorizar e avaliar o Planeamento Estratégico
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

GESTÃO (MA, RG)

Plano de intervenção 2018

nº

18

Ações

Atividades

Analisar e decidir sobre as comunicaAvaliar e decidir sobre a disponibilições internas das RS e Serviços, de
zação dos recursos humanos, finanacordo com o quadro de pessoal e
ceiros e físicos necessários para o
com o plano de sustentabilidade da
cumprimento deste objetivo
SCMCR e as prioridades definidas
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4. Plano de Intervenção 2018
Áreas

nº

18

19
GESTÃO (MA, RG)

20

OPERAÇÕES (RS)

21

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

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

MA

Livro de ocorrências, Atas, Despachos

Todo o ano

Monitorizar e avaliar a execução do
Planeamento estratégico

MA

Email, Notícias, Fotografias

Março e novembro

Apresentação da monitorização do
Planeamento Estratégico e Plano de
Intervenção e do Orçamento

MA

Atas das Assembleias Gerais

Novembro

Apresentação do Balanço de Atividades e Relatório de Contas

Provedor/Tesoureiro

Atas das Assembleias Gerais

Março

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

ET-RS

Folha de presenças

Março e novembro

DT-RS

Comunicações internas, Atas

Todo o ano

DT-RS

Atas

Todo o ano

ET-GRIS

Guiões de reunião, Documentos
elaborados, Emails

1º e 4º Trimestre

ET-GRIS, E-SA

Folha de presenças

Março e novembro

Avaliar e decidir sobre a disponibiliDivulgar os despachos da MA para os
zação dos recursos humanos, finanenvolvidos na execução/ operacionaliceiros e físicos necessários para o
zação das decisões
cumprimento deste objetivo

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

Apresentar à Assembleia Geral o
Planeamento Estratégico, o Plano de
Intervenção, o Orçamento, o Balanço de Atividades e o Relatório de
Contas

Implementar o Planeamento Estra- Articular com a MA sobre tomadas de
tégico, bem como, o desenvolvimen- decisão necessárias para o cumprito de todas as ações
mento deste objetivo
Envolver todos os colaboradores da
sua RS na estratégia da SCMCR

SUPORTE (Serviços)

Plano de intervenção 2018

22

Organizar as reuniões de técnicos com
a MA (monitorização do Planeamento
Estratégico)

Implementar o Planeamento Estratégico, bem como, o desenvolvimenParticipar nas reuniões de técnicos
to de todas as ações
com a MA (monitorização do Planeamento Estratégico)
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Áreas

nº

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

DT-GRIS, R-SA

Atas

Todo o ano

E-SA

Email, Atas

Todo o ano

ET-GRIS

Balanço de Atividades, Plano de
Intervenção, Emails, Site

Março e novembro

R-SA

Atas, Despachos, Emails

Todo o ano

Atividades

Responsável

Evidência

2018

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

MA

Atas

Todo o ano

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

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

Envolver todos os colaboradores do
seu serviço na estratégia da SCMCR

SUPORTE (Serviços)

22

Articular com a MA de forma a organizar a informação e documentação
necessária para o cumprimento deste
Implementar o Planeamento Estraobjetivo
tégico, bem como, o desenvolvimenElaborar os documentos de Balanço
to de todas as ações
de Atividades e Planos de Intervenção,
em articulação com a MA, RS, Serviços
e Contabilidade
Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionalização das decisões

OE2. Sustentabilidade económica (através da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros)
Objetivos Operacionais: 2.1. Otimizar os recursos humanos de forma a rentabilizar os serviços/RS
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

GESTÃO (MA, RG)

Plano de intervenção 2018

nº

23

Ações

Definir, avaliar e decidir sobre as
propostas relativas aos RH
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Áreas

nº

23

Ações

Definir, avaliar e decidir sobre as
propostas relativas aos RH

GESTÃO (MA, RG)

24

25

Plano de intervenção 2018

Responsável

Evidência

2018

Monitorizar cumprimento dos requisitos legais relacionados com gestão de
pessoal

Mesário nomeado

Atas, Circulares

Todo o ano

Convocar e participar nas reuniões de
GPAS articulando estratégias de RH

Mesário nomeado

Agendas de reunião, Atas

10 por ano

Participar em GPAS articulando a intervenção social da SCMCR

Mesário nomeado

Atas

10 por ano

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

Mesário nomeado

Agendas de reunião, Atas

Todo o ano

Provedor/Secretário

Atas, Comunicações

1º semestre

MA

Atas, Comunicações

1º semestre

DT-CAT, DT-LIJ

Candidatura

No periodo de abertura da candidatura

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

DT-RS

Comunicações Internas, Despachos

Todo o ano

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

DT-RS

Comunicações internas, Despachos

Todo o ano

Participar em GPAS articulando sobre
a estratégia de RH

DT- RS

Atas

10 por ano

Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionaliReorganizar o quadro de pessoal
zação das decisões, nomeadamente os
através da (re)definição de funções,
RH
da atualização das categorias profissionais e das remunerações de acorRevisão das remunerações de acordo
do com a sustentabilidade financeira
com nova BTE e sustentabilidade financeira
Promover a continuidade da parceria com o Ministério da Educação ao
Candidatura ao Ministério da Educanível da mobilidade de professores
ção para a mobilidade de professores
para as Respostas de Infância e Juventude em Risco

OPERAÇÕES (RS)
26

Atividades

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

nº

27

Ações

Plano de intervenção 2018

Responsável

Evidência

2018

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

ET-GRIS

Protocolos assinados, Folhas de
presença, Certificado formação,
Plano de formação

1º trimestre

ET-GRIS

Documento de procedimentos
de RH, Impressos associados

Todo o ano

ET-GRIS

F3m, Documento de mapeamento, Relatórios de RH

Todo o ano

Monitorizar e avaliar a execução e
pertinência da estratégia de RH

ET-GRIS

Documento de procedimentos
de RH, Impressos associados

Todo o ano

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

ET-GRIS

Atas, Balanços e balancetes,
Orçamentos, Comunicações internas

Todo o ano

Participar em GPAS articulando sobre
a estratégia de recursos humanos

DT-GRIS, R-SA

Atas

10 por ano

Articular com a MA e RS sobre tomadas de decisão necessárias e sobre os
requisitos legais relacionados com a
gestão de pessoal

DT-GRIS, R-SA

Comunicações Internas, Despachos, Emails

Todo o ano

Articular com as entidades competentes no âmbito dos RH

DT-GRIS

Emails, Atas

Todo o ano

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

R-SA

Atas, Despachos, Emails

Todo o ano

Operacionalizar a estratégia de RH,
em articulação com as RS e serviços
Implementar a estratégia dos RH,
de acordo com a legislação aplicável, nas suas 4 fases: recrutamento Manter atualizado o mapeamento de
e seleção; admissão e integração;
RH e dos custos associados
desenvolvimento; desvinculação

SUPORTE (Serviços)

28

Atividades

Garantir o funcionamento dos RH
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OE2. Sustentabilidade económica (através da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros)
Objetivos Operacionais: 2.2. Otimizar e rentabilizar os recursos físicos da SCMCR através da estratégia definida
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

GESTÃO (MA, RG)

Plano de intervenção 2018

nº

29

Ações

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

Atividades

Responsável

Evidência

2018

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

Todo o ano

Monitorizar cumprimento dos requisitos legais relacionados com infraestruturas equipamentos

Mesário nomeado

Atas

Todo o ano

Analisar e decidir sobre as propostas
de utilização de infraestruturas, equipamentos e espaços de acordo com
as parcerias e a sua rentabilização

MA

Atas, Mapa de ocupação de espaços

Todo o ano

Convocar e participar nas reuniões de
GPAS articulando a otimização de
recursos

Mesário nomeado

Agendas de reunião, Atas

10 por ano

Participar em GPAS articulando a
otimização de recursos da SCMCR

Mesário nomeado

Atas

10 por ano

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

Mesário nomeado

Atas

10 por ano

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

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano
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Áreas

GESTÃO (MA, RG)

OPERAÇÕES (RS)

SUPORTE (Serviços)

nº

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

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

MA

Atas, Orçamentos, Relatórios de
contas

2º semestre

30

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

Analisar e decidir sobre as propostas
relativas infraestruturas e património

MA

Atas

Todo o ano

Participar em GPAS articulando a
otimização de recursos da SCMCR

DT- RS

Atas

Todo o ano

Articular com a MA e Serviços de forma a rentabilizar os recursos físicos
da SCMCR

DT- RS

Requisições, Emails, Registo de
veículos, Livro de ocorrências

Todo o ano

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

10 por ano

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

Requisições, Emails, Registo de
veículos, Livro de ocorrências

Todo o ano

DT- GRIS, R-SA

Atas

Todo o ano

DT- GRIS, R-SA

Comunicações internas, Emails,
Mapa de ocupação de espaços

Todo o ano

32

35

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

Implementar as diretrizes da MA
Participar em GPAS articulando a
relativas à otimização dos recursos
otimização de recursos da SCMCR
físicos da SCMCR
Articular com a MA e RS sobre a utilização de equipamentos e espaços,
incluindo as parcerias e a sua rentabilização.

Plano de intervenção 2018
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OE2. Sustentabilidade económica (através da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiros)
Objetivos Operacionais: 2.3. Otimizar e criar recursos financeiros através de uma estratégia definida
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

nº

Ações

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

36

Definir, avaliar e decidir sobre as
Avaliar e decidir sobre a disponibilizapropostas relativas ao aumento de ção dos recursos humanos, financeireceitas da SCMCR, de acordo com a ros e físicos para angariação de funsustentabilidade financeira
dos da SCMCR
Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionalização das decisões

GESTÃO (MA, RG)

37

Analisar comunicações internas dos
RH e decidir sobre renovação/
candidaturas a projetos existentes ou
Analisar e decidir as renovações/
novos de acordo com sustentabilidacandidaturas a projetos existentes/ de financeira
novos de acordo com a sustentabiliDivulgar os despachos da MA para os
dade financeira
envolvidos na execução/ operacionalização das decisões, nomeadamente
os RH
Monitorizar e avaliar a execução do
plano de sustentabilidade

38

Plano de intervenção 2018

Implementar o plano de sustentabiDivulgar medidas a adotar para manulidade da SCMCR
tenção e viabilização do plano de
sustentabilidade

Responsável

Evidência

2018

MA

Atas, Comunicações internas

Todo o ano

MA

Atas

1º trimestre

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

MA

Atas

Todo o ano

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

MA

Atas, Notícias, Fotografias

2 por ano

MA

Atas, Despachos

6 por ano
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Áreas

nº

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

MA

Balanços, Demonstração de
resultados, Atas, Orçamentos,
Avaliação de fornecedores

Todo o ano

Mesário nomeado

Atas

Trimestral

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

MA

Atas

1º trimestre

Gerir as encomendas de bens de consumo e géneros alimentares

Mesários nomeados

WINSEC, Emails

Todo o ano

Articular com os SA no sentido de
disponibilizar o mapa mensal de pagamentos dos clientes

DT-Seniores e DT-JI

Mapa mensal de pagamentos
seniores, Mapa mensal de pagamentos JI

Mensal

DT-RS

Despachos, Atas, Emails, Ofícios

Todo o ano

DT-RS

Despachos, Atas, emails, Ofícios

Todo o ano

DT-RS

Atas

Todo o ano

DT-RS

WINSEC, Emails

Todo o ano

E-SA

Mapa mensal de pagamentos
seniores, Mapa mensal de pagamentos JI

Mensal

R-SA

Despachos, Atas, Emails, Ofícios

Todo o ano

Avaliar e decidir sobre as prestação
de serviços externos/fornecedores
para diversos serviços da SCMCR

GESTÃO (MA, RG)

38

39

OPERAÇÕES (RS)

40

SUPORTE (Serviços)

Plano de intervenção 2018

41

Reunir com a contabilidade para moImplementar o plano de sustentabi- nitorização do plano de sustentabilidade
lidade da SCMCR

Implementar as diretrizes da MA
Dar cumprimento ao plano de angarirelativas ao aumento de receitas da
ação de fundos, em articulação com
SCMCR, de acordo com a sustentaos serviços
bilidade financeira
Monitorizar os acordos de cooperação, em articulação com a MA e os
Serviços Administrativos
Sensibilizar os colaboradores do serviço, para a necessidade de redução de
custos e aumento de receitas da InstiDar cumprimento ao plano de sus- tuição
tentabilidade da SCMCR
Articular com o responsável as encomendas de bens de consumo e géneros alimentares
Dar cumprimento ao plano de mensalidades, articulando com a MA e RS,
Implementar as diretrizes da MA disponibilizando as informações nerelativas ao aumento de receitas da cessárias
SCMCR, de acordo com a sustentaMonitorizar os acordos de cooperabilidade financeira
ção, em articulação com a MA e os DT
-RS
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Áreas

nº

41

SUPORTE (Serviços)

42

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

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

DT-GRIS

Despachos, Atas, Plano de angariação de fundos, Emails

1º semestre

DT-GRIS, R-SA

Despachos, Atas, Emails, Ofícios

Todo o ano

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

R-SA

Atas, Despachos

Todo o ano

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

R-SA

Emails, Listagens de material,
Contacto com fornecedores,
Orçamentos

1 por ano

DT-GRIS, R-SA

Atas

Todo o ano

DT-GRIS, R-SA

Emails, Atas, Comunicações internas

Todo o ano

Implementar as diretrizes da MA
relativas ao aumento de receitas da Dar cumprimento ao plano de angariSCMCR, de acordo com a sustenta- ação de fundos, em articulação com
as RS e MA
bilidade financeira

Sensibilizar os colaboradores do serviDar cumprimento ao plano de sus- ço, para a necessidade de redução de
tentabilidade da SCMCR
custos e aumento de receitas da Instituição
Articular com a MA e as RS sobre a
prestação de serviços externos/ fornecedores para diversos serviços/
produtos da SCMCR

OE3. Interação Social (partindo da identidade da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior)
Objetivos Operacionais: 3.1. Envolver a comunidade no dia-a-dia da instituição
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral

Plano de intervenção 2018
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Áreas

nº

43

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

GESTÃO (MA, RG)
44

45

47

SUPORTE (Serviços)
48

Plano de intervenção 2018

Responsável

Evidência

2018

Promover a angariação de novos sócios

MA

Atas, Propostas

Todo o ano

Dinamizar o envolvimento dos sócios
em colaboração com as RS e DT

MA

Atas, Propostas

Todo o ano

Avaliar e decidir sobre propostas de
novas parcerias

MA

Atas

Todo o ano

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

Sensibilizar os colaboradores no sentido de se tornarem sócios da Instituição

DT-RS

Documento de proposta novos
sócios, Atas

Todo o ano

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

DT-RS

Emails, Protocolos, Parcerias

Todo o ano

Acolher projetos de voluntariado e de
estágio, de acordo com as necessidades da resposta social e em articulação com a MA e o GRIS

DT- RS

Emails, Relatórios de estágio,
Seguro de voluntário, Contrato
de voluntário, Parceria com escolas e outras entidades, Folhas
de presenças

Todo o ano

Sensibilizar os colaboradores no sentido de se tornarem sócios da Instituição

DT-GRIS, R-SA

Documento de proposta novos
sócios, Atas

Todo o ano

Implementar o projeto de voluntariado, em articulação com a MA e as RS

ET-GRIS, E-SA

Projeto de voluntariado, Emails,
Base de dados de voluntários

Todo o ano

ET-GRIS, E-SA

Projeto de sócios, Emails

Todo o ano

Avaliar e decidir sobre as propostas
relativas ao projeto de sócios, de
Divulgar os despachos da MA para os
voluntariado e de novas parcerias envolvidos na execução/ operacionalização das decisões
Promover a angariação de novos
sócios, que se envolvam no dia-adia da instituição, dando cumprimento aos estatutos da SCMCR

OPERAÇÕES (RS)
46

Atividades

Interagir com a comunidade no
âmbito dos projetos definidos

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

Implementar os projetos de interaImplementar o projeto de sócios da
ção com a comunidade
SCMCR, em articulação com a MA e as
RS
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Áreas

SUPORTE (Serviços)

nº

49

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

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

ET-GRIS

Emails, Protocolos

Todo o ano

Gerir a interação com a comunidade Acolher projetos de voluntariado e de
no envolvimento do dia-a-dia da
estágio, de acordo com as necessidainstituição
des dos serviços em articulação com a
MA e com o GRIS

DT-GRIS, R-SA

Emails, Relatórios de estágio,
Seguro de voluntário, Contrato
de voluntário, Parceria com escolas e outras entidades, Folhas
de presenças

Todo o ano

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

Todo o ano

OE3. Interação Social (partindo da identidade da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior)
Objetivos Operacionais: 3.2. Participar ativamente na comunidade e na rede social
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

GESTÃO (MA, RG)

Plano de intervenção 2018

nº

50

Ações

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

Atividades

Responsável

Evidência

2018

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

MA

Atas

Todo o ano

Nomear representantes para as diferentes plataformas

MA

Atas

Todo o ano
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Áreas

nº

Ações

Atividades
Representar a SCMCR nas plataformas e eventos para onde foi nomeado

GESTÃO (MA, RG)

50

Definir, avaliar e decidir sobre a
estratégia de representação externa
da SCMCR
Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionalização das decisões
Seguir as diretrizes MA para representação externa da SCMCR

51

Implementar a estratégia de representação externa da SCMCR
Representar a SCMCR nas plataformas e eventos para onde foi nomeado
Elaboração e apresentação de propostas de ações/programas/projetos
de intervenção comunitária e social

OPERAÇÕES (RS)

52

Promover o desenvolvimento de
ações/programas/projetos de interDesenvolvimento e dinamização de
venção comunitária e social
ações/programas/projetos de intervenção comunitária e social já existentes
Representar a SCMCR nas plataformas e eventos para onde foi nomeado

SUPORTE (Serviços)

53

Implementar a estratégia de repre- Seguir as diretrizes MA para representação externa da SCMCR
sentação externa da SCMCR
Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionalização das decisões
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Responsável

Evidência

2018

Representante nomeado

Folhas de presenças, Atas

Todo o ano

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

Representante nomeado

Atas, Despachos

Todo o ano

Representante nomeado

Folhas de presenças, Atas

Todo o ano

DT-CRC, ET-CRC

Propostas, Candidaturas, Comunicações internas

Todo o ano

DT-CRC, ET-CRC

Registo de atendimentos e
acompanhamentos, Mapas de
execução física, e-CRC, Outros
impressos próprios

Todo o ano

Representante nomeado

Folhas de presenças, Atas

Todo o ano

Representante nomeado

Atas, Despachos

Todo o ano

R-SA

Atas, Despachos

Todo o ano
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4. Plano de Intervenção 2018
OE3. Interação Social (partindo da identidade da SCMCR consolidando o nosso papel no exterior)
Objetivos Operacionais: 3.3. Promover a marca e os serviços da SCMCR interna e externamente
Meta: Cumprimento de pelo menos 75% das atividades, concretizadas em pelo menos 50%, anualmente
Indicador: Número de atividades concretizadas em pelo menos 50%
Forma de Cálculo: Nº de atividades concretizadas em pelo menos 50% / Nº total de atividades x 100
Monitorização: Semestral
Áreas

GESTÃO (MA, RG)

OPERAÇÕES (RS)

SUPORTE (Serviços)

Plano de intervenção 2018

nº

54

55

56

Ações

Atividades

Responsável

Evidência

2018

Provedor/Secretário

Atas, Despachos

Todo o ano

MA

Atas

Todo o ano

Atuar de acordo com o estipulado no
manual de normas gráficas

DT-RS

Cartazes, Impressos, Flyers

Todo o ano

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

DT-RS

Emails

Todo o ano

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

ET-GRIS

Emails, Ofícios, Plano de comunicação, Fotografias, Comunicação
social

Todo o ano

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

R-SA

Atas, Despachos

1º semestre

Implementar o plano de comunicaAtuar de acordo com o estipulado no
ção da SCMCR
manual de normas gráficas

DT-GRIS, R-SA

Cartazes, Impressos, Flyers

Todo o ano

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

DT-GRIS, R-SA

Emails, Notícias internas

Todo ao ano

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

ET-GRIS

Emails, Notícias, Fotografias,
Site, Redes Sociais

Todo ao ano

Divulgar os despachos da MA para os
envolvidos na execução/ operacionaliDefinir, avaliar e decidir sobre as
propostas relativas à comunicação, zação das decisões
imagem e marca
Definir, avaliar e decidir sobre propostas relativas à comunicação e imagem
Participar na implementação do
plano de comunicação
(comunicação, imagem e marca)
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5. Plano de Atividades 2018
Participação

Atividades

Organização

Seniores, CAT, LIJ, JI

Dia de Reis

ET (Seniores, CAT, LIJ, JI)

SCMCR

Almoço de Reis para os colaboradores

JI, Seniores

Celebração do dia de São Valentim

Seniores

Baile de Carnaval "Expoeste"

JI

Desfile de Carnaval CMCR

ET-JI

SCMCR

Festa de Carnaval SCMCR

SCMCR

Evidência
Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

Calendarização
5 e 6 de janeiro

GPAS

Notícias internas, fotografias

7 de janeiro

ET (JI, Seniores)

Notícias internas, fotografias

14 de fevereiro

ET-Seniores

Registos; multimédia; notícias internas

7/8 de fevereiro

Notícias internas, fotografias

9 de fevereiro

ET-Seniores

Registo de atividade, notícias internas,
fotografias

9 de fevereiro

Jornadas Técnicas da SCMCR

ET-GRIS

Cartaz, programa, atas de reuniões,
comunicações internas, emails, certificados de participação

7, 8 e 9 de março

Seniores, CAT, LIJ

Dia da Mulher - jantar e baile

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

8 de março

JI, Seniores

Dia do Pai/ Dia de S. José

JI

ET (JI, Seniores)

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

Feira do livro

ET-JI

Notícias internas, fotografias, fundos
angariados

JI

Celebração da Primavera

ET-JI

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

Seniores

Dia da Poesia- Atividade com as IPSS - GCAPI

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

Março

Seniores

Páscoa - Via Sacra

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

Março

SCMCR

Distribuir amêndoas aos colaboradores da SCMCR

JI

Páscoa

Seniores, CAT, LIJ

Realização do Almoço do domingo de Páscoa e distribuição de amêndoas e chocolates às crianças/
seniores

Plano de intervenção 2018

ET-Seniores, R-SA
ET-JI

ET (Seniores, CAT, LIJ)

19 de março
19 a 23 de março
21 de março

Noticias Internas, Fotografias

26 a 29 de março

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

20 a 29 de março

Livro de ocorrências, fotografias, recibos de compras

1 de abril
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5. Plano de Atividades 2018
Participação

Atividades

Organização

Evidência

Calendarização

JI

Visita das crianças da sala azul a uma escola do 1º
ciclo

ET-JI

Notícias internas, fotografias

JI

Dia da Mãe

ET-JI

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

Seniores

Celebração o dia 13 maio

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

13 de maio

LIJ, CAT

Concerto do dia da cidade

ET (LIJ, CAT)

Livro de ocorrências

14 de maio

Seniores, CAT, LIJ

Comemoração dos Festejos da Cidade

ET (Seniores, CAT, LIJ)

Livro de ocorrências

14 e 15 de maio

Seniores

Dia Internacional dos Museus- Visita ao museu

ET-Seniores

Notícias internas, fotografias

18 de maio

Seniores

Quinta-feira da Ascensão - Dia da Espiga

ET-Seniores

Notícias internas, fotografias

10 de maio

JI, Seniores

Dia da Espiga

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças, ramo
de espiga

10 de maio

Seniores

Peregrinação a Fátima

JI

Passeio de comboio a S. Martinho

JI

Passeio Anual

JI, CAT, LIJ

Celebração do dia da Criança

JI

Colónia de praia - sala amarela

Seniores

Desfile marchas populares "Expoeste"

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

Junho

Seniores

Desfile marchas populares na Instituição

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

24 de junho

JI

Festa de Final de Ano

Notícias internas, fotografias

29 de junho

SCMCR

Comemoração do 90º aniversário da SCMCR (Arraial
SCMCR), com utentes/clientes/colaboradores e comunidade

Plano de intervenção 2018

EE-JI
ET-Seniores

Abril/maio
23 de abril a 4 de maio

Registos; multimédia; notícias internas

Maio

EE-JI

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

Maio

ET-JI

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

25 de Maio

ET (CAT, LIJ E JI)

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

28 de maio a 1 de junho

ET-JI

ET-JI
ET-GRIS

Notícias internas, fotografias

Cartaz, programa, atas de reuniões,
comunicações internas, emails, noticias internas, comunicação social

11 a 22 de junho

29 e 30 junho
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5. Plano de Atividades 2018
Participação

Atividades

Organização

Evidência

Calendarização

JI

Colónia de praia – sala laranja

ET-JI

Notícias internas, fotografias

JI

Celebração do Verão

ET-JI

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

Seniores

Viagem às Berlengas

ET-Seniores

Noticias Internas, Fotografias

Julho

JI

Colónia de praia – sala azul

ET-JI

Notícias internas, fotografias

9 a 20 de julho

Seniores

Colónia de Férias Seniores

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

2 a 13 de julho

SCMCR

Colónia de Férias SCMCR 2018

LIJ

Participação na colónia de férias promovida pelo ISS

Seniores

Celebração Irmandade São Vicente de Paulo

LIJ

Ida às piscinas

ET-LIJ

Requisição ao Economato; livro de
ocorrências

Agosto/ setembro

JI

Celebração do Outono

EE-JI

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

final de setembro

Seniores

Dia do idoso com missa campal e almoço confraternização IPSS do concelho

Registos; multimédia; noticias internas

inicio de outubro

JI, Seniores

Confeção de doces de abóbora e broas

Seniores

Ida ao Teatro

Seniores

Dia de Finados

JI, Seniores, CAT, LIJ

Celebração do Halloween

JI, Seniores, CAT

Dia todos os Santos- Pão por Deus

ET (JI, Seniores)

Registos; multimédia; noticias internas

SCMCR

Dia de São Martinho (Magusto)

ET (JI, Seniores)

Notícias internas, fotografias

09 e 11 de novembro

Seniores

Viagem de avião

ET-Seniores

Fotografias, noticias internas

Seniores

Noite de Fados

ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

A definir
Novembro

Plano de intervenção 2018

ET-GRIS
ET-LIJ
ET-Seniores

ET-Seniores

Cartaz, emails, parcerias, inscrições,
reuniões
Inscrição
Registos; multimédia; noticias internas

25 de junho a 6 de julho
Junho/ julho

16 a 27 de julho
Agosto
27 de setembro

Notícias internas, fotografias, fundos
angariados

Outubro

ET-Seniores

Registos; multimédia; notícias internas

Outubro

ET-Seniores

Notícias internas

31 de outubro

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças, livro
de ocorrências

31 de outubro

ET (JI, Seniores)

ET (JI, Seniores, CAT, LIJ)

final de outubro/ 01 de novembro
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5. Plano de Atividades 2018
Participação

Atividades

Organização

Evidência

ET (Seniores, JI)
ET-GRIS
ET-CAT
ET-Seniores

Registos; multimédia; noticias internas
NI, fotografias
Registo de ocorrências
Registos; multimédia; noticias internas

Calendarização

SCMCR
SCMCR
CAT
Seniores

Festa Natal da SCMCR
Jantar de Natal de colaboradores
Receção ao Grupo Motard de São Rafael
Almoço Natal Expoeste

Seniores, CAT, LIJ

Comemoração da noite de Natal, através da consoada e do almoço de Natal

ET (CAT, LIJ, Seniores)

Registo de ocorrências

Seniores, CAT, LIJ

Distribuição de prendas de Natal

ET (Seniores, CAT, LIJ)

Registos; multimédia; noticias internas

24 de dezembro

Seniores, CAT, LIJ

Comemoração de Ano Novo

ET (CAT, LIJ, Seniores)

Registo de ocorrências, Requisição ao
Economato, NI, fotografias

31 de dezembro

Seniores

Baile de Fim de Ano

ET- Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

31 de dezembro

JI

Celebração do Inverno

Seniores
JI
Seniores, LIJ, CAT, JI

Hidroterapia
Atividade física, expressão musical
Participação em vários eventos da comunidade

EE-JI

Notícias internas, fotografias, trabalhos elaborados pelas crianças

14 de dezembro
A definir
Dezembro
Dezembro
24 e 25 de dezembro

Final de dezembro

ET-Seniores
ET- JI
ET (Seniores, LIJ, CAT, JI)

Registos; multimédia; noticias internas
Fotografias, registo de presenças,
Registos; multimédia; noticias internas

Semanalmente
Semanalmente
Todo o ano

Seniores

Espaço informática, Jogos de mesa, Assistir televisão,
Rezar o terço, Leitura dos jornais regionais, Trabalhos
manuais, Passeios ao exterior, Espaço beleza (cortar,
secar e pentear), Ir à Missa, Tarde cinema, Culinária,
Baile, Excursões, Manutenção da capela

ET- Seniores

Registos; multimédia; noticias internas

Todo o ano

LIJ

Aulas Culinária, Atelieres de Costura, Atelieres de
Trabalhos Manuais, Atelieres de Estética, Caminhadas
Organizadas, Passeios, Saídas Culturais, Picnic, Sessões de cinema

ET-LIJ

Registos; multimédia; noticias internas

Todo o ano

CAT

Atividades diversas de animação no interior (tardes
de culinária, tardes desportivas, cinema em casa,
torneios de PlayStation) e no exterior (cinema, teatro, saídas culturais e desportivas)

Fotografias, registo de atividades e
livro de ocorrências

Todo o ano

Seniores, CAT, LIJ, JI

Comemoração dos aniversários das/dos utentes/
clientes

Prenda, requisição ao Economato,
livro de ocorrências, fotografias, noticias internas

Todo o ano

Plano de intervenção 2018

ET-CAT

ET (Seniores, CAT, LIJ, JI)
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6. Orçamento retificativo 2017
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7. Orçamento 2018
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8. 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 a nossa meta.

Toda a instituição está envolvida na estratégia assumida por todos, como o caminho a seguir. Estaremos todos envolvidos na Satisfação do cliente através da melhoria
continua, da otimização dos recursos humanos, físicos e financeiro de forma a trabalhar na sustentabilidade desta grande casa e também, em promover e dinamizar a
relação que temos com a comunidade, quer pelas plataformas onde já estamos inseridos, quer pelo dar a conhecer o nosso dia-a-dia a quem nos procura.

Tudo será possível pelo esforço crescente de melhoria das nossas formas de comunicar interna e externamente, sempre com vista à satisfação dos nossos Clientes.
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