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Foi este o último ano de vigência do Plano Estratégico 2013-

2015, pelo que as atividades realizadas corresponderam à 

conclusão do que nos tínhamos proposto naquele documen-

to orientador. 

 

A grande atividade, na qual toda a Casa esteve empenhada, 

foi a conclusão da obra de ampliação das instalações, tendo 

a sua inauguração tido lugar no dia 15 de maio, cerimónia 

que foi presidida por Sua Excelência o Senhor Ministro do 

Trabalho , Solidariedade e Segurança Social. Em relação a 

esta grande obra, além da comparticipação de 80% que tive-

mos, e como já tínhamos previsto há um ano, foi autorizada 

a reprogramação com a inclusão dos equipamentos da la-

vandaria, das câmaras frigoríficas e do mobiliário com  com-

participação igual. Também a Câmara Municipal, como é habitual, comparticipou com 25% do valor correspondente à parte que 

cabia à Instituição. Depois de todas as adversidades que existiram, conseguimos levar a bom termo este projeto! Até ao fim do ano 

foram sendo feitos testes ao funcionamento e aos equipamentos, feitos ajustes e efetuadas mudanças. 

 

No Centro de Recursos Comunitário (CRC), tendo terminado o CLDS +, foi feito novo protocolo com a Segurança Social e com a 

Câmara Municipal e passou a funcionar o CLDS 3G com objetivos semelhantes aos anteriores. Também passou a funcionar neste 

espaço a Rede Local de Intervenção Social (RLIS ), que começou, numa primeira fase, até ao fim de outubro por ser um Serviço de 
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Atendimento e passou a partir de novembro a ser também de acompanhamento. Qualquer destes projetos tem a duração de três 

anos. 

 

Nos dias 26 e 27 de junho, decorreu o Arraial SCMCR na Praça de Touros, com que comemorámos o nosso 87º aniversário, tendo 

no primeiro dia ai tido lugar a festa de encerramento do Jardim de Infância. Nele se empenharam os técnicos, funcionários, irmãos, 

estagiários e colaboraram os nossos fornecedores e sócios beneméritos. 

 

Continuamos a integrar o NECLAS – Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social e o NIASM – Núcleo de Intervenção e Ação 

para a Saúde Mental com uma participação ativa e produtiva. Também continuamos a integrar os corpos sociais da Associação para 

o Conhecimento Rainha D. Leonor (Universidade Sénior), onde exercemos a Presidência da Assembleia Geral. O GRIS (Gabinete de 

Recursos e Inovação Social) tem continuado a coordenar muitas das atividades da instituição, em colaboração com o GPAS 

(Gabinete de Psicopedagogia e Ação Social). Além do Arraial, o almoço do dia de Reis dos funcionários, a Festa de Natal, os contra-

tos com os fornecedores, a gestão dos Recursos Humanos, várias candidaturas. Integramos também o Conselho de Escola do Agru-

pamento de Escolas D. João II. 

 

Continuamos com os trabalhos referentes à Certificação da Qualidade, tendo já tido lugar algumas auditorias. 

 

Foi feita a avaliação de desempenho de todo o pessoal. 

 

Foram realizadas várias obras nos prédios de Lisboa, algumas que nos permitiram arrendar os apartamentos de forma a podermos 

tirar algum rendimento. 

Página 5 



1. Mensagem do Provedor 

Balanço de Atividades 2015 

No Jardim de Infância foram executadas várias melhorias, no sentido de se corrigirem algumas deficiências que se vão notando e 

procurando modernizar o espaço. 

 

Em todas as respostas sociais tivemos estagiários, devido a Protocolos que fizemos com estabelecimentos escolares de vários níveis 

de ensino: Instituto Politécnico de Leiria, Colégio Rainha D. Leonor, Escola Técnica e Empresarial do Oeste, Escola Secundária Raul 

Proença, Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Centros de Formação, etc.. Também devido a protocolos com o IEFP foi possí-

vel termos CEI e Estágios Emprego. 

 

Os resultados que obtivemos neste exercício devem-se ao esforço de poupança que todos fizemos: Mesa, Técnicos, Irmãs e restan-

te pessoal. 

 

Não podemos deixar de salientar , que devido a este esforço comum , foi possível terminarmos o ano de 2015 com uma posição 

financeira sólida que se traduz num nível de autonomia financeira de 75,71%  para um nível de endividamento de 24,29%.  

 

O Provedor 

José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro 
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2.1. Missão, Visão, Valores, Política da Qualidade 

 

A Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha (SCMCR) foi inaugurada a 27 de junho de 1928, data em que foram publicados 

em diário da república os seus estatutos. 

 

Inicialmente a SCMCR teve como missão dar resposta à comunidade caldense que passava por um momento difícil em termos eco-

nómicos, sendo cada vez mais evidentes os casos de pobreza emergente e consequentemente de carência alimentar. Ao longo dos 

tempos a sua área de intervenção foi sendo alargada. 

 

Começando pela intervenção ao nível dos seniores, de seguida surgiu o Patronado Feminino, para as crianças do sexo feminino 

cujos pais delegavam a responsabilidade de assegurar o seu desenvolvimento integral à SCMCR. Posteriormente, surgem o Jardim 

de Infância, o Serviço de Apoio ao Domicilio, a Casa de Repouso – apartamentos assistidos e, por fim, o Centro de Acolhimento 

Temporário para crianças em risco, já em 1998. 

 

Em 2013, a SCMCR criou o Centro de Recursos Comunitário, como a finalidade de criar uma resposta social dirigida à comunidade, 

que integrasse projetos e atividades que se fossem desenvolvendo neste âmbito, tais como os que funcionam atualmente: a Rede 

Local de Intervenção Social (RLIS), o Contrato Local de Desenvolvimento Social — 3ª Geração (CLDS 3G), a Cantina Social (Plano de 

Emergência Alimentar), Géneros Alimentares (BAO), e o Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas (FEAC). 

 

Toda a instituição tem estado envolvida na Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, através da ISO9001, o que tem 

permitido uma nova organização da SCMCR e adoção de políticas estratégicas que visam a melhoria continua. 
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Tendo sempre um enquadramento católico, a Comunidade de S. Vicente Paulo tem sido uma constante nesta Instituição desde a 

sua fundação, apoiando as diversas respostas sociais.  

 

Missão:  

Norteada pelos  valores cristãos  apoiar toda e qualquer pessoa, através de um serviço de qualidade. 

 

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. 

 

Política da Qualidade: 

Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes, seus familiares, colaboradores e comunidade em geral através: 

 Da melhoria contínua do SGQ e a sua eficácia; 

 Do envolvimento dos colaboradores; 

 Da promoção da qualidade dos serviços prestados aos clientes, famílias e comunidade em geral; 

 Do cumprimento dos requisitos legais, normativos e outros aplicáveis. 
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2.2. Organograma 
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A Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha divide-se pelas seguintes áreas de atuação: 

 Seniores 

 Infância e Juventude em Risco 

 Educação Pré-escolar 

 Respostas de Apoio à Comunidade 

 

A área dos Seniores, integra 3 respostas sociais, sendo que duas delas têm acordo de cooperação com o ISS: 

 

 ERPI: Estrutura Residencial para pessoas idosas, desde 1928; 

 SAD: Serviço de Apoio ao Domicilio, desde 1991; 

 CR: Casa de Repouso com Apartamentos Assistidos, desde 1999 (sem acordo de cooperação). 

 

 As respostas para a Infância e Juventude em Risco da SCMCR são únicas no concelho das Caldas da Rainha e são duas: 

 

O Centro de Acolhimento Temporário, é uma estrutura de acolhimento residencial de curta duração, para rapazes e raparigas, 

entre os 0 e os 14 anos e existe desde 1998. 

 

O Lar de Infância e Juventude, surgiu em 1944, e na altura era denominado de Patronato das meninas. Posteriormente designado 

por Internato Feminino, é hoje conhecido por Lar de Infância e Juventude. É uma estrutura de acolhimento residencial de longa 

duração para jovens do sexo feminino, entre os 3 e os 12 anos. 

Página 10 



3. Respostas Sociais 

Balanço de Atividades 2015 

A ação da SCMCR é também ao nível da educação Pré-escolar, através do nosso Jardim de Infância Dr. Leonel Sotto Mayor, tendo 

capacidade para 75 crianças, funciona em 3 salas de acordo com a idade. 

As Respostas de Apoio à Comunidade,  estão integradas no Centro de Recursos Comunitário.  

 

Todas as respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha estão sediadas no centro da cidade, junto à rotunda 

da Rainha D. Leonor, na Avenida D. Manuel Figueira Freire da Câmara, com a exceção do Jardim de Infância que se situa perto dos 

Pimpões, na Rua Dr. Fernando Correia e, do Centro de Recursos Comunitário que se encontra nas antigas instalações da Universida-

de Católica e do Externato Ramalho Ortigão, na Rua Mestre Mateus Fernandes.  
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3.1. SENIORES 

 

3.1.1. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

3.1.2. Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD) 

3.1.3. Casa de Repouso (CR) 

 

Com a conclusão das obras do novo edifício, os nossos utentes/ clientes poderão finalmente passar para as novas instalações, per-

mitindo um acréscimo de bem-estar, aliado à qualidade dos nossos serviços e ao empenho dos nossos colaboradores nesta área de 

intervenção. 

 

A implementação do Sistema de Certificação da Qualidade. 

 

Verificou-se um aumento de qualidade nos recursos humanos, O sucesso surge também, com a aquisição, de um animador socio 

cultural na resposta Casa de Repouso (uma necessidade à muito sentida); ao nível da saúde uma enfermeira a tempo inteiro e uma 

fisioterapeuta. 

 

Com a conclusão do novo edifício, o serviço de fisioterapia transitou para as novas instalações beneficiando de um espaço mais 

adequado e com maior numero de equipamentos, permitindo trabalhar com mais utentes/ clientes em simultâneo, aumentando a 

qualidade de vida, mais especificamente a mobilidade, dor, etc. 

 

As reuniões mensais e os momentos de lazer promovidos com e para as equipas ERPI, CR, SAD e técnica também foram uma cons-

Página 12 



3. Respostas Sociais 

Balanço de Atividades 2015 

tante, cujos resultados são positivos. Ajudou nas relações interpessoais, aumentou a qualidade no trato do utentes/cliente enquan-

to individuo, aumentou os cuidados primários (hidratação; nutrição; posicionamentos; higiene; terapêutica; enfermagem, etc.). 

 

A nova metodologia de recrutamento de recursos humanos também contribuiu, para o aumento da qualidade dos serviços, foi 

fundamental, na fase de entrevistas estar presente um representante do sector para o lugar a ocupar pelo candidato, aumentando 

o nível de responsabilidade e decisão. 

 

A Avaliação de Desempenho constitui-se como um momento que contribui para o aumento da qualidade dos serviços em geral, 

proporcionando uma apreciação sistemática do trabalho desenvolvido pelos diferentes colaboradores e diferentes respostas soci-

ais, analisando a sua postura profissional, o seu conhecimento técnico e a relação com os colegas de trabalho, proporcionando um 

crescimento profissional e pessoal aos colaboradores, visando um melhor desempenho de suas funções no ambiente de trabalho, 

sugerindo-lhes as necessidades de mudança no comportamento, atitudes, competências ou conhecimentos. 

 

Sendo os recursos humanos um elemento chave para o funcionamento da instituição, torna-se premente continuar a formação dos 

colaboradores das diversas equipas de intervenção. 

Em estado de implementação, a omincare é solução informática direcionada para IPSS, que permite a organização das Atividades 

da Vida Diária através de uma gestão integrada das tarefas e cuidados a prestar aos utentes/ clientes. 

 

A Santa Casa foi uma das instituições escolhidas para receber a aplicação OMNICARE. Esta aplicação promove a qualidade dos servi-

ços prestados, a organização e gestão do trabalho, melhorando assim a qualidade de vida dos seus utentes /clientes. Com a Omni-

care, o plano de trabalho dos colaboradores deixa de estar em papel e passa a ser disponibilizado automaticamente como agenda 

Página 13 



3. Respostas Sociais 

Balanço de Atividades 2015 

no telemóvel em todas as respostas sociais dos seniores, ERPI, CR e SAD. Com esta aplicação as colaboradores têm acesso em tem-

po real a todas as tarefas a realizar, que estas são executadas, e caso não o sejam, qual o motivo. Com a Omnicare irá ser possível a 

gestão, planificação e agendamento de todos os cuidados e doses de medicação, garantindo a monitorização da sua execução. 

 

Sendo os colaboradores um elemento chave para o funcionamento da Instituição, a formação das diversas equipas de intervenção 

é fundamental. Nesse sentido, realizaram formações: 

“Percurso modular - conceitos básicos para idosos”; “O cuidador na morte”. 
 

A equipa dos seniores pensa que a nova modalidade das viaturas funciona ao existir uma boa articulação entre as diferentes res-

postas e que é fantástica a rentabilização de recursos que poderá surgir daí, contudo não tem sido eficaz para as necessidades dos 

idosos visto que para a realização de atividades não tem sido fácil a requisição de viatura/motorista. 
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3.2. INFANCIA E JUVENTUDE EM RISCO 

 

3.2.1. Lar de Infância e  Juventude (LIJ) 

 

O ano de 2015 para o Lar de Infância e Juventude foi um ano de mudanças e transição para o novo edifício. 

Em 2015 o LIJ teve 10 saídas da instituição: 

 3 por cessação da medida de acolhimento; 

 6 por reintegração na família; 

 1 por transferência de instituição; 

 e entrada de outras 10 jovens cujos motivos de acolhimento foram por comportamentos desviantes; historial de abuso e mal-

trato; problemas de saúde mental; absentismo escolar; falta de regras e limites. 

 

A média de idades das jovens acolhidas durante o ano de 2015 foi de 14 anos. 

 

Ao nível de atividades previstas para 2015,concretizamos todas atividades planeadas para 2015 (exceto a celebração do Natal, por 

não ter jovens nesse dia no LIJ, e o Pão por Deus). E realizamos outras que não estavam previstas ateliers dinamizados pela profes-

sora do LIJ, idas ao cinema, passeios no exterior e outras.  

Algumas das nossas jovens integraram a Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha, e começa-

ram a ter aulas desportivas na instituição, Zumba, Localizada e Caminhadas, e mantivemos as nossas Assembleias de Lar, com uma 

periodicidade semanal em período letivo. 
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Demos seguimento à formação do pessoal na área da infância e juventude, e também sobre o Sistema da Certificação da Qualida-

de, adaptando os diversos instrumentos e formação disponibilizados à resposta social. 

Durante o ano de 2015 a equipa técnica e educativa do LIJ teve formação na área do HACCP e da Medicina no Trabalho 

Ainda relativo ao processo de Certificação da qualidade o LIJ também teve auditorias internas. 

Iniciamos em final de Outubro um estágio profissional na área de psicologia. 

 

Ao nível do Plano SERE+, contámos mensalmente com o apoio do supervisor para equipa técnica e equipa educativa.  

E também com ações de acompanhamento do Centro Distrital da Segurança Social de Leiria 

 

Durante o ano de 2015 o LIJ juntamente com as outras respostas sociais do novo edifício, reuniram para sugerir equipamentos e 

mudanças de modo a que a transferência fosse feita da melhor maneira possível. No dia 06 de Novembro de 2015 finalmente reali-

zaram-se as mudanças para o novo edifício, mudamos para um espaço com mais qualidade, privacidade e conforto para as nossas 

jovens. 
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3.2. INFANCIA E JUVENTUDE EM RISCO 

 

3.2.2. Centro de Acolhimento Temporário (CAT) 

 

O Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha é uma estrutura residencial temporária 

(com duração prevista na lei igual ou inferior a 6 meses), tem capacidade para 15 utentes 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 géneros, retiradas do meio familiar, 

sob medida de promoção e proteção.  

Na maioria dos casos, estas crianças e jovens apresentam fragilidade emocional e atrasos de desenvolvimento, decorrentes de 

situações de risco a que estiveram expostas, tais como, maus-tratos, negligência e exposição a modelos desviantes. 

A Missão do Centro de Acolhimento é Proporcionar 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 (individuo, CAT, escola, saúde, comunidade e família). 

 

No ano de 2015 deparámo-nos com vários desafios. 

Ao nível dos Serviços pretendemos: 

 Ir ao encontro da legislação sobre segurança alimentar, continuando a implementar o HACCP, tarefa que foi mais facilitada com 

a intervenção de uma nova empresa para o efeito. 

 Pretendeu-se ainda dar continuidade ao processo de Certificação da Qualidade proporcionando formação aos funcionários e 

aplicando os instrumentos a aplicar no quotidiano. 
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 Continuou-se a promover e divulgar o CAT na comunidade, numa estratégia institucional integrada da SCMCR, na linha do que 

já tem vindo a acontecer. 

 Continuou-se a desenvolver estratégias de contenção de custos, assim como de angariação de fundos para o investimento nas 

novas instalações, não deixando de ter como prioridade a qualidade dos serviços prestados. 

 

Ao nível dos recursos humanos pretendeu-se: 

 Promover a reciclagem de formação do pessoal, de forma a cumprir a legislação em vigor, atualizando os conhecimentos e 

contribuindo para a execução de boas práticas na prestação de cuidados aos menores, tendo isso sido fundamental o apoio dos 

Recursos Humanos da Santa Casa. 

 Mantivemos a equipa sempre envolvida nos processos de tomada de decisão relativamente às estratégias educativas a adotar 

com os menores. 

 Mantivemos o Sistema de Avaliação de Competências, procurando sempre melhorar as competências de todos os profissionais 

da Resposta Social. 

 A redução da equipa educativa veio no sentido de um ajuste ao atual momento económico e obrigou a um ajuste nas rotinas e 

a uma adaptação de toda a equipa. 

 

Ao nível infraestrutural: 

 Deu-se a Mudança para as novas instalações, com melhores condições para as crianças e jovens acolhidos, e melhor a acesso 

aos restantes recursos da Santa Casa e Implementaram-se estratégias de integração da resposta social no edifício sede. 

 Procurou-se, com as restantes Respostas Sociais, financiamentos que permitissem o equipamento do espaço.  
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3.3. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

3.3.1. Jardim-de-infância Dr. Leonel Sotto Mayor (JI) 

 

No ano de 2015 continuámos o projeto “Colhemos o que semeamos”. 

Quinzenalmente, continuamos a participar nas Notícias Internas, fazendo um balanço das atividades realizadas de acordo com os 

Projetos Educativos de cada sala, através de informações registadas e de fotografias. 

 

Continuámos o protocolo com o Colégio Rainha Dona Leonor, assegurando a realização de atividades de enriquecimento curricular, 

como o Inglês, a Expressão Dramática/Musical e a Atividade Física, de modo a que todas as nossas crianças usufruam gratuitamen-

te destas atividades. 

 

Realizamos a quase totalidade das atividades da Planificação Anual 2014/2015, desta resposta Social. 

 

Acolhemos estagiários da ETEO, da Escola Secundária Bordalo Pinheiro e do Centro de Educação Especial. 

 

A unidade de Saúde Escolar promoveu uma ação de informação para as crianças de todas as salas e para as colaboradoras da res-

posta social. 

 

Fomos transmitindo, às colegas, as formações que nos foram sendo propostas, de modo a que tivessem oportunidade de atualizar 

os seus conhecimentos, promovendo o enriquecimento e a qualidade dos serviços prestados. 
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3.4. RESPOSTAS DE APOIO À COMUNIDADE 

 

3.4.1. Centro de Recursos Comunitário (CRC) 

 

No ano de 2015 o CRC|PA consolida a sua estrutura e amplifica a sua prestação de serviços ao integrar novas unidades de projeto, 

que complementam a intervenção já prestada junto da comunidade caldense. 

Relativamente às principais linhas de ação para 2015, o CRC|PA: 

 Deu continuidade à implementação do Sistema de Certificação da Qualidade; 

 Deu continuidade ao acompanhamento e monitorização dos Recursos Humanos; 

 Consolidou a avaliação de desempenho;  

 Promoveu a formação profissional dos seus colaboradores, quer no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade quer no âmbito 

de formações específicas para as áreas de intervenção. 

 Melhorou as instalações do Centro de Recursos Comunitário - após a transferência para as novas instalações (Universidade  

Católica) foram sendo feitas adaptações aos espaços (pintura, decoração, organização, etc) de forma a enquadrar o espaço aos 

serviços prestados, não foi possível intervir nos problemas estruturais de construção;  

 Desenvolveu amplamente a intervenção social do CRC|PA a que se propôs; 

 Garantiu a execução física e financeira dos projetos. 

 

Cantina Social 

Em 2015 implementarem-se as ementas rotativas, de acordo com a especificidade dos clientes, a gestão da cozinha e despensa e as 
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3. Respostas Sociais 

Balanço de Atividades 2015 

orientações técnicas, de forma a garantir um serviço de mais qualidade. 

Durante o ano de 2015, a Cantina Social atuou junto de 233 clientes, através da entrega de 66.208 refeições. 

Também durante o ano existiram momentos de monitorização, como reuniões com outras Cantinas Sociais, com a Ação Social da 

Câmara Municipal e com o ISS,IP. 

 

CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social 

Em 2015 viu-se finalizado o projeto CLDS+, com apresentação e aprovação de Relatório Final de Contas em sede de CLAS (Conselho 

Local de Ação Social) em julho de 2015. 

Durante o ano de 2015, o CLDS+ atuou junto de 448 novos clientes através de mais de 3.000 novos acompanhamentos nos seus 

vários eixos de intervenção: 1. Emprego, formação e qualificação; 2. Intervenção familiar e parental; 3. Capacitação da comunidade 

e das instituições, perfazendo uma totalidade de 2.076 clientes, 4.438 clientes diretos das ações e 11.843 procedimentos/

acompanhamentos a clientes diretos.  

Teve uma taxa de execução global média de 237% (Eixo 1: 134%, Eixo 2: 196%, Eixo 3: 380%) com execução das 12 ações nucleares 

previstas  e 38 das 40 ações integradas previstas. 

A visita de acompanhamento e avaliação final do ISS, IP foi positiva sem qualquer recomendação.  

 

CLDS 3G 

Em julho de 2015, em sequência da avaliação positiva dos anteriores projetos CLDS, a Santa Casa da Misericórdia das Caldas da 

Rainha voltou a ser convidada pela Presidente do CLAS das Caldas da Rainha para ser entidade local coordenadora de novo projeto 

CLDS, CLDS 3G - Ponto de Ajuda 3G. Foi aprovada em sede de CLAS como entidade coordenadora, assim como o respetivo Plano de 

ação e candidatura a ser apresentada em sede de PO ISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego) do Portugal 2020, FSE. 
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3. Respostas Sociais 

Balanço de Atividades 2015 

A candidatura, para um período de 36 meses, teve uma taxa de aprovação física e financeira de 100%, com aprovação das 17 ativi-

dades, distribuídas por 3 eixos de intervenção, considerando um total de 2562 participantes nas ações. 

Deu início da operação a 05 de outubro de 2015, tendo integrado os recursos humanos do anterior CLDS+. Até dezembro de 2015 

tinham já participado 591 pessoas nas ações de 2 dos seus eixos de intervenção: 1. Emprego, formação e qualificação e 2. Interven-

ção familiar e parental. 

 

FEAC – Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados 

À semelhança do ano anterior o CRC|PA/SCMCR constitui-se como Polo de Receção do Programa Alimentar para o ano de 2015. 

Em setembro, foram rececionados 53.565 produtos alimentares, que foram distribuídos em outubro a 14 entidades do concelho, 

entre as quais a Santa Casa. 

Do cruzamento de dados realizado pelo CRC|PA resulta um acréscimo de 2.878 produtos que foram entregues à Santa Casa. 

 

Distribuição de Géneros Alimentares 

Durante o ano de 2015 o CRC|PA/SCMCR desenvolveu a distribuição mensal de géneros alimentares sob protocolo com o Banco 

Alimentar do Oeste, para a freguesia de N.ª Sr.ª do Pópulo. 

Durante 2015 o serviço abrangeu 109 clientes de 48 agregados, através da entrega de 5.383 kg de produtos alimentares. 

 

RLIS, Serviço de Atendimento Social 

Em janeiro de 2015 iniciou-se a execução do projeto-piloto de RLIS, Serviço de Atendimento Social (SAS), vendo-se finalizado a 30 

de novembro de 2015. O serviço implicou a integração de 1 coordenador (1 técnica de serviço social e 2 técnicos de intervenção 

social (1 técnica de serviço social e uma socióloga). Foram assegurados 1537 atendimentos a 470 agregados. O projeto foi sendo 
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3. Respostas Sociais 

Balanço de Atividades 2015 

monitorizado e acompanhado de forma muito próxima pelo ISS, IP. 

 

RLIS, Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

Em julho de 2015, em sequência do projeto-piloto RLIS, procedeu-se à candidatura do projeto RLIS SAAS (Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento) em sede de PO ISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego) do Portugal 2020, FSE. A candidatura, 

para um período de 36 meses, teve uma taxa de aprovação física e financeira de 100%, com aprovação das atividades de 4320 

atendimentos e 300 agregados familiares e Planos de intervenção. Encontra-se em execução desde 01 de dezembro de 2015, tendo 

integrado os recursos humanos do anterior RLIS e admitido mais um técnico de intervenção social (técnico de serviço social). Em 

dezembro de 2015 o RLIS SAAS teve um total de 64 atendimentos a 28 agregados familiares e 68 pessoas apoiadas. 

 

De uma forma geral, as metas definidas em Plano de Intervenção 2015 foram ultrapassadas, em parte devido a: 

 Início a janeiro de 2015 de um novo serviço no CRC, a Rede Local de Intervenção Social (RLIS), numa fase inicial Serviço de Aten-

dimento Social e a partir de dezembro 2015 Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, que veio reforçar o número de 

pessoas atendidas e encaminhadas no CRC; 

 (Re)início do projeto CLDS em outubro de 2015, o Ponto de Ajuda 3G, CLDS 3G, que veio permitir uma continuidade do CLDS+ e 

um aumento das metas definidas, inicialmente previstas até 06 de junho de 2015, aquando final de projeto CLDS+. 

 

Estes projetos/serviços permitiram um aumento do número de evidências inicialmente previsto para as ações/iniciativas do CRC. 

 

Também a natureza dos projetos/serviços e das equipas, multidisciplinares e dinâmicas, fazem crescer esta Resposta Social, alar-

gando as parcerias e o trabalho em rede. 
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4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 

Todas as respostas sociais e serviços empenharam-se a estruturar o seu plano para o ano 2015, enquadrando-se numa estratégia 

comum a toda a Instituição. 

Assim, nas próximas páginas são apresentadas as percentagens de concretização das iniciativas de toda a Instituição, enquadradas 

nos cinco objetivos estratégicos que se desdobram em diversos objetivos operacionais. 

 

Para melhor analisadas tabelas, apresentamos algumas siglas que poderão auxiliar a melhor leitura: 

MA - Mesa Administrativa; 

RG - Responsável da Gestão; 

GQ - Gestor da Qualidade; 

GPAS - Gabinete de psicopedagogia e de Ação Social; 

DT - Diretores Técnicos (ou equivalentes); 

RS - Respostas Sociais; 

ISVP - Irmandade de São Vicente Paulo; 

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 

CR - Casa de Repouso; 

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário; 

SENIORES - ERPI + CR + SAD; 

LIJ - Lar de Infância e Juventude; 

CAT - Centro de Acolhimento Temporário; 

JI - Jardim de Infância; 

CRC|PA - Centro de Recursos Comunitários | Ponto de Ajuda; 

GRIS - Gabinete de Recursos e Inovação Social; 

SA - Serviços Administrativos. 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Coordenar o processo interno da implementação da Certi-
ficação da Qualidade da SCMCR 

RG/ GQ/ GPAS 
2 Comunicações internas à 

Mesa Administrativa 
100 % 

1.1. Implementar o 
sistema da Certifi-
cação da Qualidade 
até ao final de 2014   

Participar na formação da equipa da qualidade 
DT's de todas as 

RS 
Folhas de presenças 100 % 

Participar na formação geral 
DT's de todas as 

RS 
Folhas de presenças 100 % 

Implementar os instrumentos inerentes 
DT's de todas as 

RS 
Auditoria/ dossier dos docu-

mentos da qualidade 
100 % 

Definir e monitorizar  os processos-chave de todas as 
respostas sociais 

RG e GQ e todas 
as RS 

Auditoria/ procedimentos defi-
nidos e implementados 

100 % 

1.2. Investir nos RH 
da SCMCR até ao 

final de 2015: defi-
nição dos processos 

de admissão 

Participar em todas as reuniões do GPAS para o efeito GPAS 10 Atas de reuniões/ano 100 % 

Elaborar e implementar o processo de admissão dos Re-
cursos Humanos 

GPAS/ GRIS 1 Procedimento definido  100 % 

Monitorizar e avaliar o processo de admissão de Recursos 
Humanos 

GPAS/ GRIS 
1 Resumo Semestral/anual e 1 
relatório de RH anual (atas de 

GPAS) 
100 % 

Integrar os procedimentos de admissão na plataforma 
informática de Gestão de RH 

SA/ GRIS 
Programa de Gestão de RH a 

funcionar 
0 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Participar em todas as reuniões do GPAS para o efeito GPAS 10 Atas de reuniões/ano,  100 % 
1.3. Investir nos RH 
da SCMCR até ao 
final de 2015: con-
solidação da avalia-
ção de desempe-
nho  

Monitorizar e avaliar o procedimento de avaliação de 
desempenho, implementando as alterações necessárias 

GPAS/ GRIS 
1 Síntese da monitorização e 

avaliação de desempenho anual 
(ata de GPAS) 

100 % 

Aplicar os instrumentos de avaliação de Desempenho por 
resposta social 

DT's de todas as 
RS 

Instrumentos de avaliação apli-
cados 

100 % 

1.4. Investir nos RH 
da SCMCR até ao 

final de 2015: pro-
moção de formação 

profissional         

Divulgar as propostas externas de  formação profissional 
de acordo com a especificidade da área de ação 

GRIS 
30 Formações divulgadas pelas 

respostas sociais/ ano 
100 % 

Promover e participar numa ação de formação sobre a 
plataforma informática F3M para técnicos e serviços admi-

nistrativos 

Todas as RS e 
GRIS 

1 Ação formação concretizada, 
folha de presenças 

100 % 

Participar em todas as formações promovidas no âmbito 
do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

DT/ GQ 
35h nas equipas transversais, 
250h na equipa da qualidade, 

folhas de presença 
100 % 

Promover a participação em ações de formação especificas 
para as diferentes áreas de intervenção da SCMCR 

DT's de todas as 
RS 

Certificados de Participação 100 % 

Integrar as horas de formação profissional dos colaborado-
res na plataforma F3M 

SA/ GRIS 
Mapa anual de formação profis-
sional de todos os colaborado-

res da SCMCR 
100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Divulgar na comunicação social as evoluções das obras de 
ampliação da SCMCR 

MA/ GRIS 2 Noticias publicadas/ano 100 % 1.5. Ampliar e me-
lhorar as instala-
ções da SCMCR até 
final de 2015: cons-
trução do novo 
edifício    

Negociar contratos com fornecedores GRIS/ MA/ SA Registo de contactos 100 % 

Angariar fundos direcionados à obra e comunicá-los ao 
exterior 

SA/ GRIS 
Fundos angariados, noticias na 

comunicação social 
100 % 

Constituição de uma equipa para gestão do património da 
SCMCR 

MA/ GRIS 
Constituição de uma equipa e 

resultados 
100 % 

1.6. Ampliar e me-
lhorar as instala-

ções da SCMCR até 
final de 2015: trans-

ferência das RS 
para o novo edifício  

Elaborar o orçamento de materiais necessários e de deco-
ração 

MA/ todas as RS/ 
GRIS 

Orçamento elaborado 100 % 

Adquirir novos equipamentos para o novo edifício  
Ma/ todas as RS/ 

GRIS 
Respostas sociais e serviços 

equipados 
100 % 

Preparar os utentes/ clientes e os colaboradores das várias 
respostas sociais para a mudança inerente ao novo edifício 

GPAS/ DT's CAT, 
LIJ e SENIORES e 
Responsáveis dos 

serviços 

Atas de reuniões de equipas e 
de assembleias de utentes/ 

clientes 
100 % 

Transferir as respostas sociais e serviços para o novo edifí-
cio  

GPAS/ DT's CAT, 
LIJ e SENIORES e 
Responsáveis dos 

serviços 

Transferência efetuada 100 % 

Estabelecer procedimentos relativos ao sigilo e proteção 
das crianças e jovens em risco no novo edifício 

GPAS/ DT's LIJ e 
CAT 

Procedimentos estabelecidos 0 % 

Definir procedimentos relacionados com as rotinas de cada 
resposta social, inseridos num novo contexto, 

(comunicação, veículos, etc.) 

GPAS/ DT's LIJ,  
CAT e SENIORES 

Procedimentos estabelecidos 100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Fazer o levantamento das necessidades de melhoria do 
edifício antigo 

MA/ GPAS/ GRIS Documento elaborado 0 % 1.7. Ampliar e 
melhorar as instala-
ções da SCMCR até 
final de 2015: Apre-
sentar proposta de 
melhoria do edifí-
cio antigo    

Elaborar o orçamento de proposta de melhoria do edifício 
antigo (infraestruturas e materiais) 

MA/ GPAS/ GRIS Orçamento elaborado 0 % 

Realizar obras de adaptação das casas de banho da Casa 
de Repouso - Apartamentos assistidos" 

DT SENIORES/ MA Obras realizadas 0 % 

Promover a melhoria de instalações para o Centro de 
Recursos Comunitário 

CRC|PA/ MA 
Transferências do CRC para as 

novas instalações 
100 % 

1.8. Desenvolver 
atividades específi-
cas para cada res-
posta social e ativi-
dades comuns para 
a 
SCMCR                       

Comemorar o Dia de Reis através da elaboração de coroas 
com as crianças 

JI NI e fotografias 100 % 

Almoço de Reis para os colaboradores  MA/ GPAS NI e fotografias 100 % 

Celebrar o Dia de Reis (com utentes/ clientes e colabora-
dores) 

CAT/ LIJ/ ERPI/ 
SAD/ CR 

NI e fotografias 100 % 

Comemoração do Carnaval no desfile municipal CAT/ JI 
Participação no desfile, NI e 

fotografias 
100 % 

Festa de Carnaval da SCMCR Todas as RS 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Comemorar o Carnaval nas respostas dos idosos, no baile 
da Expoeste, organizado pelo GCAPI 

ERPI/ SAD e CR NI e fotografias 100 % 

Comemorar o dia da Mulher através de um debate "A 
importância da mulher" 

ERPI e CR NI e fotografias 100 % 

Celebrar o dia São José através da confeção e da oferta de 
bombons e lanche 

ERPI e CR NI e fotografias 100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Celebrar a Primavera, decorando o espaço com motivos 
alusivos à estação e um baile 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI e 

fotografias 
100 % 

 1.8. Desenvolver 
atividades específi-
cas para cada res-
posta social e ativi-
dades comuns para 
a 
SCMCR                      
        

Distribuir amêndoas aos utentes/ clientes e colaboradores 
da SCMCR 

Todas as RS e 
Serviços 

Distribuição concretizada, NI e 
fotografias 

100 % 

Realizar uma via sacra ERPI/ CR e ISVP 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Celebrar a Época Pascal através da encenação da Vida de 
Cristo pelos utentes/ clientes 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Celebrar a Páscoa através de um almoço de domingo de 
Páscoa especial e oferta de ovos e amêndoas  

CAT/ LIJ/ ERPI/ 
SAD/ CR 

Atividade concretizada, NI, 
fotografias 

100 % 

Visionar um filme sobre o 25 de abril ERPI e CR Atividade concretizada 100 % 

Participar nos festejos do Dia da Cidade 
CAT/LIJ/ERPI/

SAD/CR 

Ida ao concerto e à homenagem 
à Rainha D. Leonor, NI, fotogra-

fias 
100 % 

Realizar uma visita ao Jardim zoológico ERPI/ CR e SAD 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
0 % 

Passeio Anual JI 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Participar na semana de animação infantil promovidas na 
Expoeste pela CMCR 

CAT e JI 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Comemorações de Fátima: assistir aos programas televisi-
vos relacionados com as Comemorações de Fátima 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Comemorar os Santos Populares através da festa na Ex-
poeste organizada pelo GCAPI 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

1.8. Desenvolver 
atividades específi-
cas para cada res-

posta social e ativi-
dades comuns para 

a 
SCMCR                       

                  

    

Celebrar os Santos Populares pela Participação em festas 
diversas 

ERPI/ CR/ JI 

Participação dos utentes/ clien-
tes nas comemorações dos 

santos populares, NI, trabalhos 
das crianças expostos e fotogra-

fados 

100 % 

Comemorar o Dia da Criança CAT/ LIJ/ JI 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Comemorar o Aniversário da SCMCR - Arraial SCMCR - com 
os utentes/ clientes, colaboradores e comunidade 

GRIS/ todas as RS 
e Serviços 

Participação de utentes/ clientes 
e colaboradores na Festa da 

SCMCR,  NI, registo media, co-
municação social, certificados 

de agradecimento 

100 % 

Colónia de Férias de respostas sociais CAT/ LIJ/ JI 
Concretização da colónia de 

férias, NI, fotografias 
100 % 

Idas à praia  CAT/ LIJ 
Deslocações com utentes/ clien-

tes até à praia, NI, fotografias 
100 % 

Colónia de Férias promovidas pelo ISS LIJ 
Participação de utentes/ clientes 

na atividade, NI, fotografias 
100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Colónia de Férias da SCMCR para crianças e jovens GRIS 
Colónia concretizada, avaliação 
anual, relatório da atividade, NI, 

fotografias 
100 % 

1.8. Desenvolver 
atividades específi-
cas para cada res-

posta social e ativi-
dades comuns para 

a 
SCMCR                       

                  

    

Assistir à tourada na Praça de Touros das Caldas da Rainha ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
0 % 

Preparação do ano letivo CAT/ LIJ 
Aquisição de Material, Matrícu-
las, Registo de Horários, Marca-

ção de refeições 
100 % 

Lanche ajantarado para familiares e utentes/ clientes no 
"Dia de Alimentação" 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
0 % 

Comemoração do dia Europeu sem carros, com um passeio 
de cadeira de rodas pela cidade 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Colónia férias das respostas sociais dos seniores ERPI/ SAD e CR 
Colónia férias regime aberto 
concretizada, NI, fotografias 

50 % 

Comemorar o dia do Idoso com missa campal, almoço e 
baile organizado pelo GCAPI 

ERPI, SAD e CR  
Participação na atividade, NI, 

fotografias 
100 % 

Comemorar o Halloween, com refeição e espaço decorado 
CAT/ LIJ/ ERPI/ 

CR/ JI 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Comemorar o pão por Deus 
CAT/ ERPI/ SAD/ 

CR/ JI/ LIJ 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Comemorar o S. Martinho com castanhas assadas 
CAT/ LIJ/ ERPI/ 

SAD/ CR/ 
CRC|PA/ JI 

Atividade concretizada, NI, 
fotografias 

100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Preparação das Festas de Natal GPAS/ todas as RS 
Festa de Natal concretizada e 

decoração dos espaços, NI, 
fotografias 

100 % 

1.8. Desenvolver 
atividades específi-
cas para cada res-
posta social e ativi-
dades comuns para 
a 
SCMCR                      
             

Festa de Natal da SCMCR GPAS/ todas as RS 
1 comemoração anual, 1 avalia-

ção anual (ata de GPAS), NI, 
fotografias 

100 % 

Jantar de Natal de colaboradores GPAS 
Jantar concretizado, NI, fotogra-

fias 
100 % 

Participar na festa Natal Expoeste organizada pela GCAPI ERPI, SAD e CR 
Participação na atividade, NI, 

fotografias 
100 % 

Comemorar o Natal através da consoada e do almoço de 
natal 

CAT/ LIJ/ ERPI/ 
SAD e CR 

Atividade concretizada, NI, 
fotografias 

100 % 

Comemorar a Passagem do Ano 
CAT/ LIJ/ ERPI/ 

SAD e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Jornadas Técnicas da SCMCR GRIS/ GPAS 

NI, relatório de atividade, certi-
ficação de participação, comuni-

cação social, registos média, 
fotografias 

100 % 

Adquirir uma nova viatura para o SAD e uma viatura mista SENIORES/ MA Viaturas adquiridas 0 % 

Passeio com autocarro 25 lugares LIJ 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Ida anual ao teatro ERPI/ SAD e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

1.8. Desenvolver 
atividades específi-
cas para cada res-

posta social e ativi-
dades comuns para 

a 
SCMCR                       

           

              

Participar nos jogos tradicionais organizado pelo GCAPI ERPI/ SAD e CR 
Participação na Atividade, 

NI, fotografias 
0 % 

Organizar um desfile de moda com participação de utentes/ 
clientes, colaboradores e familiares 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Tarde de animação com Karaoke ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Peregrinação a Fátima ERPI/ SAD e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Visionar filme com atividades dos utentes/ clientes ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

2 Assembleias Gerais da SCMCR MA/ SA/ GRIS 
NI, convocatórias, livro de 

presenças, atas, apresenta-
ções 

100 % 

Exposição de fotografias dos utentes/ clientes ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Passeio com carrinha 9 Lugares LIJ 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Baile "Tarde de Dança" ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Leitura e discussão dos jornais da cidade "Jornal das Caldas" 
e Gazeta das Caldas" 

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Realizar passeios pela cidade ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Atividades diversas de animação CAT 
Idas ao Cinema, Teatro, NI, 

fotografias 
100 % 

1.8. Desenvolver 
atividades específi-
cas para cada res-
posta social e ativi-
dades comuns para 
a 
SCMCR                       
            

Jogos diversos: cartas, dominó, bingo e puzzles ERPI e CR 
Atividades realizadas, relatório 
de atividades, NI, fotografias 

100 % 

Espaço - Net: utilização do computador com acesso à net, 
pelos utentes/ clientes  

ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Realizar vários passeios ERPI e CR 
Atividade concretizada, NI, 

fotografias 
100 % 

Sessões de debate ERPI e CR 
Sessões de debate concretiza-

das, NI, fotografias 
100 % 

Comemorar os Aniversários dos utentes/ clientes 
CAT/ LIJ/ JI/ ERPI/ 

SAD/ CR 

Festas de aniversário dos uten-
tes/ clientes concretizadas, NI, 

fotografias 
100 % 

Confecionar Pão com chouriço ERPI e CR 
Confeção de pão com chouriço 

pelos idosos, NI, fotografias 
100 % 

1.9. Desenvolver 
intervenção social 

específica para 
cada resposta soci-

al           

Monitorizar o Planeamento Estratégico da SCMCR na ela-
boração e na avaliação do plano de intervenção 

MA/ GRIS/ todas 
as RS e Serviços 

2 Reuniões/ ano de Técnicos 
com a M. Administrativa, 2 

relatórios de reunião, NI, foto-
grafias 

100 % 

Avaliar o desenvolvimento de cada cliente no final de cada 
período letivo 

JI 
3 Grelhas de avaliação por clien-

te 
100 % 

Reunião de pais geral e por sala JI Folha de presenças 100 % 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Reunião com a Equipa de Saúde Escolar JI Folha de presenças 100 % 

  1.9. Desenvolver 
intervenção social 
específica  para 
cada resposta soci-
al            

Realizar assembleias de utentes/ clientes no CAT CAT 
Concretização da assembleia, 

livro de ocorrências 
100 % 

Realizar assembleias de utentes/ clientes no  LIJ LIJ 
Concretização da assembleia, 

livro de ocorrências 
100 % 

Participar na supervisão técnica e educativa SERE+ LIJ Registos de presenças 100 % 

Elaborar e implementar a planificação semanal de cada 
sala durante o ano letivo 

JI 44 Planificações semanais 100 % 

Elaborar, concretizar, monitorizar e avaliar os Projetos de 
Vida dos utentes/ clientes 

CAT/ LIJ 
1 Projeto de vida por utentes/ 

clientes 
100 % 

Elaborar, concretizar e monitorizar dos Processo de De-
senvolvimento Individual (PDI) dos utentes/ clientes 

ERPI e SAD PDI, reuniões trimestrais  100 % 

Estimular o desenvolvimento global dos idosos através de 
Atividades diárias e mensais 

ERPI, SAD e CR Avaliação dos PDI 100 % 

Articular as equipas multidisciplinares de cada resposta 
social 

Todas as RS 
Reuniões semanais e mensais, 

atas 
100 % 

Estimular o desenvolvimento global das crianças e jovens 
através de atividades diárias: saídas, supervisão dos traba-
lhos,  atividades no interior, atividades desportivas, rotinas 

da casa, etc. 

CAT/LIJ 
Avaliação dos projetos de vida, 
mapas ou registos, balanço de 

atividades 
100 % 

Elaborar, concretizar, monitorizar e avaliar o Projeto Edu-
cativo (trienal) e o Projeto Pedagógico (anual/ sala) 

JI 
1 Projeto Educativo e 1 Projeto 

Pedagógico avaliado 
100 % 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Intervir com a família CAT/LIJ/ SERE+ Registos dos contactos/visitas 100 % 

  1.9. Desenvolver 
intervenção social 
específica para 
cada resposta 
social            

Acompanhar psicologicamente os utentes/ clientes CAT/ LIJ/ CRC|PA 
Concretização de consultas, 

registos do acompanhamento 
100 % 

Elaborar e implementar o programa de competências 
psicossociais 

LIJ 
Planificação, calendarização e 

registos de sessões 
0 % 

Aulas de psicomotricidade humana com orientação de 
técnico de fisioterapia  

ERPI e CR 
Plano individual da Animadora, 

fotografias, NI 
100 % 

Cuidados de imagem (5ª feira ou sábado) ERPI e CR 
Plano individual da Animadora, 

fotografias, NI 
100 % 

Elaborar, concretizar, monitorizar e avaliar a Planificação 
anual das Atividades por ano letivo 

JI 
Planificação anual das Ativida-
des avaliado no final de cada 

ano letivo 
100 % 

Garantir o atendimento e o acompanhamento a todas as 
pessoas que se dirigem ao CRC 

CRC|PA 
100% de pessoas atendidas e 
encaminhadas, interna ou ex-

ternamente 
100 % 

Promover a intervenção social adequada à problemática 
identificada 

CRC|PA 
1502 Pessoas encaminhadas 

internamente de acordo com a 
problemática identificada 

100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 

Página 36 



OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Melhorar as condições de acesso ao emprego/
empregabilidade 

CRC|PA 

18 Sessões de formação ou 
informação realizados na área 

do emprego, 1125 pessoas 
abrangidas na área do emprego, 

34 entidades abrangidas, 11 
candidaturas ou ofertas concre-
tizadas pelas entidades empre-

gadoras na área do emprego, 52 
semanas com informação atuali-

zada na área do emprego, 1 
reunião realizada com entidades 

formadoras 

100 % 

1.9. Desenvolver 
intervenção social 
específica para 
cada resposta soci-
al            

Capacitar famílias de competências que fomentem a sua 
inclusão social 

CRC|PA 

640 Pessoas abrangidas na área 
da intervenção familiar e paren-

tal, 34 famílias abrangidas na 
área da intervenção familiar e 

parental, 52 semanas com infor-
mação atualizada na área da 

intervenção familiar e parental 

100 % 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Incentivar a participação dos cidadãos na estratégia do 
concelho, promovendo o sentimento de pertença 

CRC|PA 

16 Sessões de formação ou 
informação realizados na área 

da capacitação da comunidade e 
das instituições, 5 associações 
mobilizadas e orientadas, 91 

pessoas abrangidas na área da 
capacitação da comunidade e 
das instituições, 1 associação 

criada 

100 % 

1.9. Desenvolver 
intervenção social 
específica para 
cada resposta soci-
al           

Garantir o apoio social ao nível da alimentação CRC|PA 36500 Refeições servidas 100 % 

Informatizar todos os processos dos utentes/ clientes da 
Loja Social 

CRC|PA 
100% dos processos informati-

zados 
100 % 

Reavaliar os processos dos utentes/ clientes  CRC|PA 
2 Estudos orçamentais por cada 

cliente ativo 
100 % 

Registar os bens facultados aos utentes/ clientes da Loja 
Social 

CRC|PA 100% de registos efetuados 100 % 

Registar os bens doados à Loja Social (bom estado) CRC|PA 100% de registos efetuados 100 % 

Avaliar anualmente o fluxo de saída de roupa da Loja Social CRC|PA 1 Relatório anual 0 % 
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OE1. Promover a qualidade dos serviços prestados, adequando as respostas à realidade social e investindo nos Recursos huma-
nos e físicos da instituição. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Avaliar anualmente o fluxo de entrada de roupa na Loja 
Social 

CRC|PA 1 Relatório anual 0 % 

1.9. Desenvolver 
intervenção social 
específica para 
cada resposta 
social           

Criar e organizar um processo individual por cada agrega-
do familiar cliente  

CRC|PA 1 Processo por cada cliente 100 % 

Atender, avaliar e/ou encaminhar, e em caso de admissão 
monitorizar o processo do cliente 

CRC|PA 
1 Processo de cliente, Loja 

Social - 100 utentes/ clientes/ 
ano 

100 % 

OE2. Promover a sustentabilidade financeira da SCMCR através de uma gestão equilibrada dos custos e uma diversificação e 
alargamento das fontes de receita. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Analisar o orçamento e o relatório de contas da SCMCR, 
das respostas sociais e dos Serviços 

GPAS/ Contabili-
dade 

2 Reuniões por ano 100 % 

2.1.Elaborar o 
plano de negócios 
que preveja redu-
ção de custos da 
SCMCR para con-
cretizar até Dezem-
bro de 2015   

Elaborar o plano de negócios que preveja redução de 
custos 

MA/ Contabilida-
de/ GPAS/GRIS 

1 Plano de redução de custos 
até 2015 

0 % 
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OE2. Promover a sustentabilidade financeira da SCMCR através de uma gestão equilibrada dos custos e uma diversificação e 
alargamento das fontes de receita. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Elaborar o mapa de despesas quinzenais do fundo de 
maneio 

CAT/ LIJ/ JI Mapa de despesas quinzenais 100 % 
2.1.Elaborar o 
plano de negócios 
que preveja redu-
ção de custos da 
SCMCR para con-
cretizar até Dezem-
bro de 2015   

Monitorizar e avaliar o plano de negócios que preveja 
redução de custos 

MA/ Contabilida-
de/ GPAS/GRIS 

Mapas semestrais de contabili-
dade (reduzir em 0,5% até De-

zembro de 2013,  0,75% até 
Dezembro de 2014, 1% até 

Dezembro de 2015)  

100 % 

2.2. Elaborar um 
Plano de Negócios 

que preveja a diver-
sificação de recei-
tas da SCMCR para 

concretizar até 
Dezembro de 2015  

Identificar novas fontes de receitas GRIS/ GPAS 10 Novas fontes/ano 50 % 

Fazer o levantamento anual dos custos com os fornecedo-
res da SCMCR 

GRIS/ SA/ Conta-
bilidade 

1 Balanço anual de gastos com 
fornecedores 

100 % 

Elaborar o plano de negócios, que preveja uma candidatu-
ra relacionada com a intervenção da SCMCR para o triénio 

2013-2015 

MA/ Contabilida-
de/ GPAS/GRIS 

Relatório anual de Atividades, 1 
candidatura submetida até 2015 

100 % 

Continuar com o sistema de pagamento simbólico para 
alguns serviços prestados 

CRC|PA Recibos emitidos 100 % 
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OE2. Promover a sustentabilidade financeira da SCMCR através de uma gestão equilibrada dos custos e uma diversificação e 
alargamento das fontes de receita. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Monitorizar e avaliar o plano de negócios que preveja a 
diversificação de receitas 

MA/ Contabilida-
de/ GPAS/GRIS 

Mapas semestrais de contabili-
dade (aumentar em 0,5% até 

dezembro de 2013, 1% até 
dezembro de 2014, 1,5% até 

dezembro de 2015) 

100 % 
2.2. Elaborar um 
Plano de Negócios 
que preveja a 
diversificação de 
receitas da SCMCR 
para concretizar 
até Dezembro de 
2015   

Criação de centro de custos associado a cada resposta 
social 

MA/ Contabilida-
de/ DT's  de todas 
as RS e Responsá-
veis pelos Servi-

ços 

Centro de custos criados 100 % 

2.3. Monitorização 
e avaliação de 

acordos 
Enviar mapa de despesas mensais SERE+ LIJ 

Mapa de despesas mensais 
SERE+ entregue 

100 % 

OE3. Promover o papel da Irmandade de S. Vicente Paulo na SCMCR e nas várias respostas sociais 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Solicitar à Irmandade de S. Vicente Paulo a alocação de 
mais duas irmãs à SCMCR 

MA nº de irmãs alocadas à SCMCR 0 % 
3.1. Manter a parti-
cipação das 5 irmãs 
de S. Vicente Paulo 
e providenciar pelo 
aumento de núme-
ro     

Atividades internas ERPI/ CR 
Atividades concretizadas, NI, 

fotografias, livro de ocorrências 
0 % 
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OE3. Promover o papel da Irmandade de S. Vicente Paulo na SCMCR e nas várias respostas sociais. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

3.2. Incluir a divulgação da Irmanda-
de de S. Vicente Paulo no Plano de 
Comunicação da SCMCR até junho 

de 2013 

Incluir a divulgação da Irmandade de S. 
Vicente Paulo no Plano de Comunicação 

da SCMCR 
GRIS/ ISVP 

Ações de comunicação sobre a ISVP 
no Plano de Comunicação 

0 % 

3.3. Desenvolver uma atividade 
específica, anual, da Irmandade de 

S. Vicente Paulo, para a comunidade  
Celebrar o aniversário de SVP 

ISVP/ GRIS/ 
ERPI 

Atividades concretizadas, NI, foto-
grafias 

75 % 

3.4. (NO CASO DE AUMENTO DO Nº 
IRMÃS, NAS NOVAS INSTALAÇÕES) 

Estender a ação das Irmãs a todas as 
Respostas Sociais do novo edifício 

0 % Não aplicável por não ter havido um aumento do número das Irmãs.        

OE4. Desenvolver a área do Marketing Social, dando consistência à comunicação interna e externa, aproximando a SCMCR e a 
comunidade. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Fazer o levantamento das várias ações que deverão cons-
tar no Plano de Comunicação 

GRIS/ todas as RS Levantamento realizado 100 % 
4.1. Definir um 
plano de comunica-
ção comum a todas 
as respostas sociais 
e serviços da 
SCMCR até ao 
primeiro semestre 
de 2013   

Recrutar trabalho especializado na área da comunicação 
social para elaborar o Plano de Comunicação 

GRIS 
1 Contrato de colaborador 

especialista na área da comuni-
cação 

100 % 

Implementar e avaliar o Plano de Comunicação 
GRIS/ todas as RS 

e Serviços 
Relatório de avaliação do plano 

de comunicação 
0 % 
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OE4. Desenvolver a área do Marketing Social, dando consistência à comunicação interna e externa, aproximando a SCMCR e a 
comunidade. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

4.2. Criar e Imple-
mentar um Manual 
de normas gráficas 
até ao final do 1º 
Semestre  2014 

Monitorizar a utilização das normas gráficas em todos os 
serviços e respostas sociais da SCMCR e fazer os ajustes 

considerados necessários 

GRIS/ todas as RS 
e Serviços 

Documentos em conformidade 
com caderno de normas gráficas 

100 % 

4.3. Angariar novos 
sócios e fomentar 

os já existentes até 
Dezembro de 2015 

Fazer o levantamento da evolução dos irmãos nos últimos 
2 anos e do pagamento de quotas 

GRIS/ SA 
Tabelas de sócios com trata-

mento de dados, levantamento 
realizado 

100 % 

Elaborar uma proposta de reformulação da irmandade da 
SCMCR (benefícios, donativos, kits, etc.) 

GRIS 
Proposta elaborada, Comunica-
ção interna com despacho da 

Direção 
100 % 

Implementar e avaliar o Plano de Irmãos da SCMCR GRIS/ SA 
Relatório de avaliação do Plano 

de Sócios 
0 % 

Atualizar os dados dos irmãos da SCMCR GRIS/ SA Dados atualizados no F3M 50 % 

Promover uma campanha de angariação de novos irmãos GRIS Campanha realizada (portfolio) 0 % 
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OE4. Desenvolver a área do Marketing Social, dando consistência à comunicação interna e externa, aproximando a SCMCR e a 
comunidade. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Alocar os voluntários às várias respostas sociais, se neces-
sário 

GRIS/ todas as RS 
2 Voluntários por resposta 

social/ serviço por ano 
100 % 

4.4. Criação, imple-
mentação, monito-
rização e avaliação 
de um projeto de 
voluntariado até ao 
final de 2015    

Supervisionar e acompanhar os voluntários de acordo com 
os procedimentos-chave estabelecidos 

GRIS/ todas as RS 
Documentos dos processos-

chave  
100 % 

Articular com o Banco Local de Voluntariado GRIS 
2 Formações conjuntas anuais, 

procedimento estabelecido 
0 % 

Articular com a Bolsa Nacional de Voluntariado 
(Entreajuda) 

GRIS 
Procedimento estabelecido, 

participação na bolsa 
0 % 

4.5. Criação da 
linha de produtos 

da SCMCR até 
Dezembro de 2013  

Desenvolver o KIT para cliente Jardim de Infância (1 por 
idade - caderneta, cartão, t-shirt, bibe, chapéu, mochila, 
para os 4 anos sebenta, para os 5 anos lápis e afia com 

depósito de 2 entradas e borracha) 

GRIS/ JI kit elaborado 100 % 

Criar e implementar modelos de Cartão SCMCR que se 
adequem a várias situações (cliente, colaborador, voluntá-

rio, sócio, formando, visitante, etc.) 
GRIS/ todas as RS 

Modelos de  Cartão criados e 
em uso 

100 % 

Criar uma Mochila/ Saco de pano da SCMCR de várias 
cores 

GRIS Produto elaborado 100 % 

Escolher 10 brindes que mais se adequem ao mercado GRIS 10 Brindes escolhidos 100 % 
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OE5. Promover e adequar respostas integradas na rede social, sensíveis à realidade social, otimizando os recursos existentes. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

5.1. Participar na 
Rede Social - CLAS, 
na análise das 
necessidades e em 
parceria encontrar 
e promover as 
respostas oportu-
nas  

Participar nas reuniões de grupo de trabalho de cada área 
de intervenção 

Todas as RS Folha de presenças  0 % 

5.2. Estabelecer 
parcerias e formali-
zar protocolos de 

acordo com os 
objetivos estratégi-

cos da SCMCR 

Estabelecer parcerias com novas entidades e assinar os 
respetivos protocolos  

GRIS 
3 Parcerias por ano, 3 protocolos 

por ano 
100 % 

Monitorizar e avaliar o protocolo com a ESRP GRIS Ata da reunião 0 % 

Monitorizar e avaliar o protocolo com o CRDL JI/ GRIS Ata da reunião 100 % 

Articular com as diferentes entidades de carácter social DT's das RS/ MA Registo dos contatos e reuniões 100 % 

Manter protocolo SERE+ LIJ 
Protocolo assinado, registo de 

atividades 
100 % 

Monitorizar e avaliar  as parcerias estabelecidas GRIS 
Registos dos contactos, protoco-

los de parcerias, avaliação das 
ações/atividades 

100 % 
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OE5. Promover e adequar respostas integradas na rede social, sensíveis à realidade social, otimizando os recursos existentes. 

Objetivos 
Operacionais 

Iniciativas/ Ações Responsável Evidências 
% 

Concretização 

Participar no Grupo de Animação Infantil das Caldas da 
Rainha 

JI 
3 Reuniões por ano/ folha de 

presenças 
0 % 

5.3. Participar nas 
várias plataformas 
do âmbito de 
intervenção da 
SCMCR, mediante 
os objetivos estra-
tégicos da institui-
ção   

Avaliar, acompanhar e/ou encaminhar os utentes/ clientes 
da SCMCR no âmbito da saúde mental e física através da 
Participação no NIASM e outros serviços de saúde  

Representante da 
SCMCR no NIASM 

Registos de ações e folhas de 
presenças 

100 % 

Articular com o ISS e o CDSS Leiria em particular 
CAT/ LIJ/ ERPI/ 

SAD/ CR/ CRC|PA 
Reuniões com SS e mapas men-
sais de utentes/ clientes, registo 

100 % 

Participar no Grupo Concelhio de Apoio à Pessoa Idosa 
(GCAPI) 

ERPI/ SAD/ CR Folha de presenças 100 % 

Articular com o Tribunal, a CPCJ e a EMAT LIJ/ CAT Relatórios psicossociais 100 % 

5.5. Implementar 
o Centro de Recur-
sos Comunitário/ 

Social 

Estabelecer parcerias para o funcionamento do Centro de 
Recursos Comunitário 

CRC|PA Parcerias estabelecidas 100 % 

Divulgar o Centro de Recursos Comunitário inserido no 
Plano de Comunicação da SCMCR 

GRIS/ CRC|PA 
Relatório do plano de comunica-

ção, facebook 
100 % 

Estabelecer parcerias para o funcionamento do Centro de 
Recursos Comunitário  

CRC|PA 
Parcerias estabelecidas com 

registo das mesmas 
100 % 

4. Tabelas de avaliação 

Balanço de Atividades 2015 
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 

Pelos dados disponibilizados pela CONTAN (prestador de serviços de contabilidade à SCMCR) , a Análise da Atividade e da Posição 

Financeira da SCMCR referente ao ano de 2015, espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela nossa Instituição. 

De facto, o volume de negócios atingiu um valor 701,878.25 €, representando uma variação de 2.50% relativamente ao ano ante-

rior, sendo demonstrado pelo gráfico seguinte, bem como a estrutura dos rendimentos. 
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos gastos da SCMCR em 2015, apresentamos de seguida a sua estrutura, bem como a distribuição por nature-

zas, representando o gasto total da SCMCR. 
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 

No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apesenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o respetivo nº de efe-

tivos. 

 

 

 

Tendo em conta os rendimentos e os gastos, quer do ano de 2015, quer do ano de 2014 (por comparação), podemos observar a 

evolução da posição financeira da SCMCR, através dos seus principais indicadores de autonomia financeira e endividamento. É de 

evidenciar um aumento percentual de endividamento em 0.79%, comparativamente a 2014. 

 

 

 

 

RUBRICAS 
PERIODOS 

2015 2014 2013 

Gastos com Pessoal 1.501.896,54 1.456.351,67 1.289.989,24 

Nº Médio de Pessoas       

Gasto Médio por Pessoa       
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 

De acordo com os dados apresentados, pode-se avaliar a posição financeira da SCMCR através da análise dos seguintes itens de 

balanço. 

  

ESTRUTURA DO BALANÇO 

 

A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CALDAS DA RAINHA no período económico findo em quinta-feira, 31 de Dezembro de 2015 

realizou um resultado líquido de -83,704.68€, propondo a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte: 

RUBRICAS 2015 2014 

Ativo não corrente 4.671.238,72 89 % 4.233.019,67 92 % 

Ativo corrente 563.155,86 11 % 368.876,81 8 % 

Total ativo 5.234.394,58   4.601.896,48   

  2015 2014 

Capital Próprio 3.962.996,69 76 % 3.520.406,12 76 % 

Passivo não corrente 844.751,68 16 % 477.270,52 10 % 

Passivo corrente 426.646,21 8 % 604.219,84 13 % 

Total Capital Próprio e Passivo 5.234.394,58   4.601.896,48   
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 
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5. Relatório de contas 

Balanço de Atividades 2015 

Ainda pela Demonstração de Resultados é possível apurar a existência de gastos não desembolsáveis no valor positivo de: 

132 413,13 €. 

 

Mesmo assumindo um resultado equilibrado na posição financeira da SCMCR, será necessário estudar novas formas de angariação 

de receitas  e contenção de custos, com vista a um futuro sustentável.  As contas da SCMCR tiveram aparecer favorável do conselho 

fiscal , não tendo existido quaisquer irregularidades ou inexactidões., e dando cumprimentos aos requisitos legais aplicáveis. 
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6. Conclusões 

Balanço de Atividades 2015 

O ano de 2015 foi o ano de conclusão da estratégia assumida por toda a instituição para o triénio 2013-2015, tendo estado toda a 

Instituição, nas suas respostas sociais e serviços, empenhada para que fossem alcançados os resultados definidos para o ano que 

agora fechamos, dentro das cinco grandes linhas de ação estratégica da SCMCR. 

 

Da avaliação realizada às iniciativas planeadas, descrita ao longo das páginas deste documento, podemos apurar os resultados do 

ano de 2015, e ainda compara-los com os anos de 2013 e 2014, servindo de avaliação do planeamento estratégico assumido pela 

instituição. Todos estes resultados são apresentados na tabela abaixo: 
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6. Conclusões 

Balanço de Atividades 2015 

Pela análise da tabela conseguimos apurar que a concretização dos objetivos propostos foi de 84%, enquadrando-se no desempe-

nho relativamente aos anos anteriores. 

 

A percentagem de ações não concretizadas mantém-se coerente com os anos anteriores, nomeadamente no que concerne o plano 

de negócios. 

 

Toda a Instituição se mobilizou e os resultados conseguidos foram de um aumento de 2,48% no que concerne à diversificação da 

fonte de receitas. Contudo, houve aumento também de 7,61% nos gastos da instituição. Para apurar estes valores consideraram-se 

apenas os serviços prestados | mensalidades para a diversificação das fontes de receitas, e no consumo das matérias-primas (toda 

a alimentação da SCMCR) para a diminuição dos gastos. 

 

Estes gastos podem ser justificados quer pelo aumento de pessoal (mais alimentação), como também pelo número de clientes da 

cantina social. Por outro lado, é necessário considerar o aumento do custo dos bens de consumo alimentares neste tópico. 

 

Como resultado último, referente ao relatório de contas, o resultado líquido do período, para o ano de 2015 foi de -83 704,68€, 

contudo, com gastos não desembolsáveis no valor positivo de 132 413,13 €. 

 

O ano de 2015 foi pleno de iniciativas que promoveram o bom funcionamento da SCMCR em prol dos seus utentes/clientes, quer 

ao nível de atividades adequadas a cada etapa da vida, quer de intervenções técnicas que impulsionam a autonomia e as compe-

tências de quem servimos. 
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6. Conclusões 

Balanço de Atividades 2015 

Agradecemos por todas estas concretizações: 

Ao Centro Distrital da Segurança Social de Leiria; 

À Câmara Municipal das Caldas da Rainha; 

À União de Freguesias de N.ª Sr.ª do Pópulo, Coto e S. Gregório e à União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro; 

Ao Patriarcado; 

E a todas as entidades das várias áreas (educação, saúde, cultura, lazer, etc.), bem como pessoas que em nome individual têm con-

tribuído para o bem-estar dos nossos utentes/clientes e bom funcionamento da nossa SCMCR. 

 

Não podemos deixar ainda de mencionar os que de algum modo contribuíram para a manutenção e engrandecimento desta Santa 

Casa, de entre os quais destacamos: 

 Os distintos clínicos, Dr. Rafael Gomes e Paula Oliveira; 

 A comunidade religiosa que, com tanta abnegação e espirito de sacrifício, mantém dia e noite a assistência a esta Santa Casa; 

 O Reverendo Padre Maximino Salvador, capelão desta Casa; 

 Os Sacerdotes da Paróquia, que têm colaborado na assistência religiosa e espiritual; 

 O pessoal, que tem colaborado com a sua melhor boa vontade e dedicação nos serviços que lhe estão atribuídos; 

 Os voluntários que, de forma genuína e desinteressada, abraçaram esta causa e através do seu trabalho contribuíram para a 

qualidade de vida de todos aqueles a quem apoiamos. 

E deixar os nossos votos de pesar por todos os sócios, benfeitores e internados falecidos. 
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6. Conclusões 

Balanço de Atividades 2015 

Muito ficou feito, cumprimos amplamente os objetivos a que nos propusemos, o que nos lança para mais altos desafios para a pró-

xima estratégia da SCMCR: 2016-2019. 

 

Nos termos do Compromisso apresenta-se o presente relatório, conjuntamente com as Contas da Gerência, esperando que mere-

çam a aprovação da Assembleia Geral. 
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Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha 
março 2016 


