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«A nossa casa comum»1. É assim que o Papa Francisco
se refere ao nosso planeta e aos bens e recursos
coletivos que partilhamos e temos o dever de proteger
e de cuidar, na Encíclica Laudato Si.
É com base nesta inspiradora alegoria que gostaria que
a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fosse também
olhada pelas suas partes interessadas. Esta também é
uma casa comum, onde os utentes, os trabalhadores,
os fornecedores, os parceiros, os beneméritos, os
apostadores e mediadores dos Jogos Sociais, entre
tantos outros que constituem o nosso universo de partes
interessadas, têm não só legítimas expectativas em
relação ao seu comportamento organizacional, como
contribuem de forma ativa para o seu desempenho.
O compromisso da Misericórdia de Lisboa com a
sustentabilidade só faz sentido nesta perspetiva, de
comunhão universal, onde todas as partes contribuem
para um propósito coletivo, onde deverá perseverar uma
abordagem integral para combater a pobreza, devolver
a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar
da natureza2, como refere o Papa Francisco na mesma
Encíclica.
É por isso que o fio condutor do Relatório de
Sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa de 2015 é a proximidade, porque consideramos
que apenas estando próximos daqueles que fazem parte
da nossa realidade institucional é que podemos adequar
as nossas respostas, de forma integral, em união de
esforços e vontades e numa perspetiva sustentável.

A proximidade foi um conceito que esteve na origem
de um conjunto de reestruturações organizacionais da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, bem como de
novos projetos e ações, entre 2012 e 2015. Foi o caso
do modelo de reorganização da Ação Social ou das
repostas de cuidados de saúde primários da Misericórdia
de Lisboa, que privilegiaram as parcerias com as diversas
entidades, públicas e privadas, que atuam nas mesmas
áreas, com o propósito de melhorar as respostas dadas
à sociedade, tornando-as mais eficazes e eficientes e
evitando a duplicação de recursos.

O compromisso da
Misericórdia de Lisboa com a
sustentabilidade só faz sentido
nesta perspetiva, de comunhão
universal, onde todas as partes
contribuem para um propósito
coletivo.

1

Francisco. Laudato si, Sobre o cuidado da casa comum, 2015, ed. PAULUS Editora, Lisboa

2

Idem, §139, p.106
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Foi igualmente um dos motores da criação do Fundo
Rainha D. Leonor, iniciativa marcante do ano de 2015, à
qual será dado destaque neste Relatório, que procurou
aproximar as Misericórdias do País através de uma
partilha de recursos, facilitando-se a concretização de
um objetivo que é há muito partilhado, o de servir a
população.
Também a aposta no investimento na investigação
científica e médica de excelência encontra impulso
na proximidade: a atribuição anual dos Prémios Santa
Casa Neurociências procura aproximar a comunidade
científica da resolução de problemas com os quais a
Santa Casa lida diariamente nas suas respostas. Ou a
política de reabilitação do seu Património que permite
trazer mais pessoas, mais serviços, mais respostas sociais
e de saúde e mais vida ao centro urbano, aproximando
as pessoas da cidade.
Um dos grandes desafios dos últimos tempos, para
todas as instituições como a Misericórdia de Lisboa, tem
sido melhorar a eficiência na sua atividade quotidiana
e, no ano de 2015, apesar de não se ter verificado um
abrandamento na procura de apoio junto da nossa
instituição, consideramos que obtivemos um bom
desempenho nesta matéria. Reduziu-se a despesa
corrente em 1,5%, sem que tivesse havido uma redução
na atribuição de apoios sociais, ao mesmo tempo
que se aumentaram as receitas correntes em 8,1%,
crescimento este que teve uma maior expressão nas
receitas provenientes da distribuição dos Jogos Sociais,
mas para o qual também contribuiu o aumento das
receitas do Património, algo que tem sido uma aposta
da Administração nos últimos anos, como forma de
diversificação das fontes de receita da Misericórdia de
Lisboa e da sua gestão mais eficiente.

O fio condutor do Relatório de
Sustentabilidade da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa de
2015 é a proximidade, porque
[…] apenas estando próximos
daqueles que fazem parte da
nossa realidade institucional
é que podemos adequar as
nossas respostas, de forma
integral, em união de esforços
e vontades e numa perspetiva
sustentável.
Também na área da responsabilidade ambiental a
questão da eficiência foi um tema central. Mas para
adotar medidas que permitissem uma gestão mais
eficiente e respeitadora do ambiente houve que fazer
um levantamento prévio que permitisse conhecer
melhor o impacto ambiental gerado pela instituição no
exercício da sua atividade. O trabalho dos últimos três
anos permitiu à Santa Casa sistematizar que recursos
ambientais consumia, como e onde eram consumidos
e em que quantidades, que resíduos produzia e onde,
quais eram as principais ineficiências, as prioridades de
intervenção, os bons exemplos a replicar ou alavancar
nos seus edifícios afetos à atividade. Toda esta
informação foi agregada no Estudo de caracterização do
perfil energético e hídrico do edificado afeto à atividade
social e de saúde da SCML, concluído em 2015, que
abrangeu 113 edifícios da instituição de 9 tipologias
distintas de funcionamento.
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Mas porque a procura de uma gestão eficiente não
pode, nem deve ser, sinónimo de uma estratégia isolada
de redução de recursos, a Misericórdia de Lisboa
não tem deixado de investir. Nem o poderia fazer, no
sentido contrário à sua Missão, quando é confrontada,
todos os dias, com problemas sociais urgentes e
transversais, como os do envelhecimento, da doença
ou das carências económicas. Ainda em 2015 começouse a desenhar aquele que será um dos investimentos
mais significativos da instituição nos próximos anos:
o alargamento da sua atividade na área dos cuidados
continuados, com a criação da maior unidade de
cuidados continuados e paliativos de Lisboa, a instalar
no antigo Hospital Militar na Estrela, adquirido ao
Ministério da Defesa. A ser desenvolvido em articulação
com os Ministérios da Saúde e da Solidariedade e
Segurança Social, este projeto é mais um exemplo da
rede de parcerias que a Santa Casa tem vindo a reforçar
desde 2012.

E, internamente, a coesão institucional da equipa Santa
Casa continua a ser um dos objetivos principais. Para
a sua concretização, em 2015, destaca-se a atribuição
de um prémio no valor ilíquido de 250 euros aos
trabalhadores da instituição com contrato individual
de trabalho, como forma de reconhecimento pelo
empenho com que a Equipa Santa Casa tem respondido
aos desafios das solicitações sociais crescentes. No
final do ano foi ainda aprovado um plano extraordinário
de progressões na carreira para os trabalhadores com
contrato individual de trabalho e salário inferior a 1500
euros ilíquidos, que abrange cerca de 1500 pessoas.
Porque, mais uma vez, o nosso futuro coletivo só pode
ser construído com os outros, num espírito de partilha e
reconhecimento.

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Pedro Santana Lopes
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Como organização do Terceiro Setor, de cariz social, a
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assume a
sua responsabilidade com uma atuação transparente,
eficiente e eficaz, que lhe permita garantir, com mais
impacto, o apoio a quem está abrangido pela sua
missão. A ambição da Instituição é, por isso, ser a
referência de sustentabilidade no setor, integrando na
sua missão e atuação a solidariedade com as gerações
presentes e com as gerações futuras.

Como organização do Terceiro
Setor, de cariz social, a Santa
Casa da Misericórdia de
Lisboa (SCML) assume a sua
responsabilidade com uma
atuação transparente, eficiente
e eficaz, que lhe permita
garantir, com mais impacto, o
apoio a quem está abrangido
pela sua missão.

A Santa Casa acredita que deve prestar contas às suas
partes interessadas como forma de transparência e
envolvimento nos seus princípios de sustentabilidade.
Convicta de que as questões da sustentabilidade devem
ser integradas no seu quotidiano, na forma como opera
e como comunica a sua atividade, publica anualmente o
Relatório de Sustentabilidade. Esta terceira edição relata
o desempenho económico, social e ambiental da Santa
Casa, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2015,
sendo apresentada, sempre que possível e relevante,
uma perspetiva comparativa da evolução nos últimos
anos. À semelhante dos anos anteriores, procurou-se
distinguir entre a atividade que faz parte da missão e
dos fins da Santa Casa e a atividade que vai além das
suas atribuições estatutárias. As notas metodológicas
apresentam a abrangência e as exceções relativas aos
indicadores apresentados.
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O relatório de sustentabilidade da Santa Casa segue
a versão quatro, opção «de acordo» Essencial, das
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), os
seus princípios e orientações metodológicas. Com
base nesses princípios, foi definida a matriz de temas
relevantes para a organização e para as suas partes
interessadas, para o ciclo de atividade 2012-2015,
exercício este que está em renovação para o ciclo que
se segue. Os temas materiais considerados para este
ano, e que acabam por ocupar um lugar de destaque no
presente relatório, são assim os mesmos considerados
para 2013 e 2014: ética e transparência, promoção da
diversidade e da inclusão, apoio às comunidades locais,
gestão do consumo de energia e das emissões de
Gases com Efeito de Estufa (GEE) associadas, gestão de
resíduos e cadeia de abastecimento sustentável.

Este relatório pretende ser
um elemento de partilha,
envolvimento e transparência,
espelhando o empenho da
Santa Casa em crescer em
matéria de responsabilidade
social e ambiental, envolvendo
a sociedade e inovando para
ultrapassar os obstáculos e
melhorar a qualidade de vida
das pessoas.

O presente relatório, comunicando todos os indicadores
obrigatórios pela GRI para a opção «de acordo»
seguida, e os considerados materiais pela organização
e pelas suas partes interessadas, reflete também os
principais indicadores e marcos atingidos, focando-se
principalmente nas grandes linhas de intervenção da
instituição no ano de relato, os quais são abordados
no capítulo 1 «A Nossa Instituição» e no capítulo 2
«A Nossa Visão da Sustentabilidade». Os temas em
destaque no ano de 2015 são, assim, a Proximidade
e as novas formas de resposta ao fenómeno do
Envelhecimento da população, questões que ocupam
um lugar central nas orientações da atividade da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa desde 2011, e que se
encontram desenvolvidas no capítulo 3 «Acreditamos
em Novos Paradigmas» do presente relatório.
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Já os capítulos 4 «Investimos na Sociedade» e 5
«Valorizamos a Nossa Equipa» focam-se no seu
desempenho junto das suas partes interessadas,
externas e internas, procurando evidenciar os principais
acontecimentos do ano. A responsabilidade ambiental
é comunicada no capítulo 6 «A Nossa Responsabilidade
Ambiental», abordando-se o desempenho da instituição
nas áreas consideradas mais relevantes para a sua
atuação: energia e emissões de Gases com Efeito Estufa
associadas, água e gestão de resíduos. O capítulo 7 «Um
Olhar Sobre o Futuro», por fim, revela as expetativas e a
estratégia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em
matéria de sustentabilidade, para um novo ciclo a iniciarse em 2016.
Para uma informação mais pormenorizada sobre a
atuação e o desempenho económico da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa durante o ano de 2015, deverá
ainda ser consultado o seu Relatório de Gestão e Contas
e o do seu Departamento de Jogos disponibilizados no
website da Instituição.

Este relatório pretende ser um elemento de partilha,
envolvimento e transparência, espelhando o
empenho da Santa Casa em crescer em matéria de
responsabilidade social e ambiental, envolvendo a
sociedade e inovando para ultrapassar os obstáculos e
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para mais
esclarecimentos sobre a sustentabilidade da Santa Casa
e feedback sobre este documento, contacte:

DEPARTAMENTO
DA QUALIDADE E INOVAÇÃO
UNIDADE DE SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
Largo Trindade Coelho
1200-470 Lisboa
e-mail: sustentabilidade@scml.pt
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AÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE
•

Atribuição dos primeiros financiamentos do Fundo Rainha D. Leonor;

•

Inauguração da Unidade de Atendimento à Pessoa Sem Abrigo do
Cais do Sodré;

•

Inauguração das novas instalações do Centro Social Polivalente do
Bairro Padre Cruz;

•

Realização da segunda operação de contagem e georreferenciação da
população sem-abrigo de Lisboa.

SAÚDE E INVESTIGAÇÃO
•

Aquisição do complexo do Hospital Militar da Estrela para instalação
de uma nova resposta de saúde vocacionada para a prestação de
cuidados continuados integrados e paliativos a pessoas idosas e a
crianças;

•

Início do processo de construção de uma nova unidade no Hospital
Ortopédico de Sant’Ana;

•

Lançamento do Programa de apoio a projetos de Investigação
Científica em Esclerose Lateral Amiotrófica;

•

Terceira edição dos Prémios Santa Casa Neurociências, no valor de
400 000 €, para apoio à investigação científica nas áreas das lesões
vertebro-medulares e das doenças neurodegenerativas.
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CULTURA E PATRIMÓNIO
•

Obtenção da Menção Honrosa «Investigação» dos Prémios APOM
2015, promovidos pela Associação Portuguesa de Museologia, pelo
catálogo da exposição «Visitação. O Arquivo: memória e promessa»;

•

Crescimento de 5 M€ no investimento no Património;

•

Conclusão da reabilitação de seis edifícios e de 20 frações no âmbito
da política de preservação e valorização do património de rendimento;

•

Crescimento de mais de 336 000 € nas doações feitas por
beneméritos.

JOGOS SOCIAIS
•

Lançamento do novo jogo social Placard na sequência da aprovação
do novo regime jurídico da exploração e prática das apostas
desportivas à cota de base territorial;

•

Alargamento da rede de mediadores, com mais 464 terminais de jogo
nos pontos de venda e concretização do projeto de modernização
tecnológica com a conclusão da renovação de todo o parque de
terminais;

•

Crescimento de 360 M€ nas vendas brutas dos jogos sociais do Estado;

•

Crescimento de 71 M€ nos montantes destinados às boas causas.
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COLABORADORES
•

Aprovação do processo de Progressão Extraordinária na Carreira para
os trabalhadores com salários brutos inferiores a 1500 €;

•

Atribuição de um prémio a cerca de 4500 colaboradores da Santa
Casa, num valor total de cerca de 1 M€, como reconhecimento pelo
esforço e contributo para a concretização da missão da Santa Casa;

•

Obtenção do Prémio Masters do Capital Humano 2015 «Nova
Geração/Jovem Talento», promovido pelo IFE - International
Faculty for Executives, pela Diretora da Unidade de Recrutamento e
Desenvolvimento de Recursos Humanos.

GESTÃO E FUNCIONAMENTO
•

Reestruturação da área de compras e aprovisionamentos da Instituição;

•

Internalização de competências no âmbito da área de sistemas e
tecnologias de informação;

•

Mudança de sede do Departamento de Jogos para instalações com
condições adaptadas às novas exigências de exploração dos jogos
sociais do Estado.

AMBIENTE
•

Conclusão do estudo de caracterização do perfil energético e hídrico
do edificado afeto à ação social e à saúde da Santa Casa.
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517 ANOS A CONSTRUIR UMA
HISTÓRIA COM FUTURO
A Santa Casa trabalha todos os dias para promover
a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das
pessoas, sobretudo dos mais desprotegidos. Com
517 anos de história, procura ser uma referência para
o presente e para o futuro nas áreas da ação social,
saúde, educação, ensino, cultura, economia social,
reabilitação urbana e investigação científica.
Entidade sem fins lucrativos, sediada em Lisboa, é uma
pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública
administrativa.
A sua intervenção centra-se no município de Lisboa,
mas tem vindo a estender-se a outras áreas do país,
não só no âmbito da exploração dos jogos sociais do
Estado em todo o território nacional, como também
no âmbito da criação de sinergias com todas as
misericórdias e outras entidades sem fins lucrativos.
Para cumprir a sua missão, a Santa Casa conta com
cerca de 5000 colaboradores que contribuem todos
os dias para a consolidação de um património de
obra social, que procura renovar-se e adaptar-se
continuamente às necessidades da sociedade.
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1.1 ÁREAS DE INTERVENÇÃO
A atuação da Santa Casa é bastante ampla, conforme se apresenta de seguida, conjuntamente com indicadores
relativos ao ano de 2015.

AÇÃO SOCIAL
// O QUE PRETENDEMOS
Prevenir situações de desigualdade, carência
socioeconómica, vulnerabilidade social e exclusão
social junto de crianças e jovens, adultos, famílias,
comunidades étnicas, idosos e outros públicos
vulneráveis.
Promover o desenvolvimento pessoal, inclusão e coesão
social.

// O NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PESSOAS IDOSAS

221 Utentes em lares residenciais
150 Utentes em centros de atividades ocupacionais
646 Utentes com paralisia cerebral em reabilitação
258 Utentes de intervenção precoce

1842 Utentes em centros de dia
665 Utentes em lares
134 Utentes em residências temporárias
118 Utentes em residências assistidas
4163 Utentes de Apoio Domiciliário, dos quais 606
com apoio social e de saúde integrados

809 Beneficiários de teleassistência
1448 Utentes subsidiados e acompanhados
em lares privados
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PÚBLICOS VULNERÁVEIS

CRIANÇAS EM APOIO PRÉ-ESCOLAR

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

1872 Utentes de creche e creche familiar
688 Utentes de jardim-de-infância

77 Utentes de acolhimento de emergência e temporário
PESSOAS COM DOMICÍLIO INSTÁVEL

55 Mulheres com filhos em acolhimento temporário noturno
443 Utentes de ateliês ocupacionais
610 Utentes em alojamento de emergência e temporário
958 Utentes do refeitório social e 122 864 refeições servidas
4441 Utentes do atendimento de emergência
PESSOAS COM NECESSIDADE
DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO

116 Utentes em apartamentos terapeuticamente assistidos
90 Utentes com apoio residencial
48 Utentes em centro de dia
102 Utentes com apoio domiciliário
651 Utentes com acompanhamento e vigilância terapêutica

INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

55 996 Atendimentos pelo acolhimento social
16 946 Processos familiares com atendimento
FAMÍLIAS COM CRIANÇAS EM RISCO

1926 Famílias e 3886 crianças acompanhadas pelas
equipas de apoio à família

934 Famílias e 1500 crianças acompanhadas pelo
acolhimento social

CRIANÇAS E JOVENS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ADOÇÃO

306 Utentes em acolhimento temporário
255 Utentes em acolhimento residencial
33 Utentes em apartamentos de autonomização

42 Utentes integrados em pré-adoção
25 Processos de adoção instruídos

OUTROS APOIOS E ATIVIDADES

4658 Produtos de apoio cedidos
18 544 Pessoas abrangidas por contratos de rendimento
social de inserção

2127 Utentes de projetos de desenvolvimento
comunitário

1729 Pessoas em situação temporária de exclusão social
com apoio comunitário

993 Formandos de cursos de formação profissional
1174 Certificados de frequência/conclusão de cursos de
formação profissional

3899 Beneficiários de atividades de férias
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SAÚDE

CULTURA

// O QUE PRETENDEMOS

// O QUE PRETENDEMOS

Atuar nas vertentes formativa, preventiva, curativa e de
reabilitação, da saúde infantil e juvenil, do adulto e do idoso,
recorrendo aos equipamentos e infraestruturas disponíveis:
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, Escola
Superior de Saúde de Alcoitão, Hospital Ortopédico de
Sant’Ana, Unidade de Saúde Maria José Nogueira Pinto,
Unidades de Saúde locais e Unidades Móveis.

Promover o património artístico e a atividade cultural:
arquivo histórico, biblioteca, centro editorial, Igreja de
São Roque, Museu de São Roque e outros edifícios
com valor patrimonial, como o Hospital Ortopédico de
Sant’Ana, o Convento de São Pedro de Alcântara ou o
Palácio Marqueses das Minas.

// O NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE

Criar uma atividade cultural que se constitua como
instrumento do desenvolvimento humano e da coesão
social, colocando-a ao serviço da comunidade.

9032 Consultas de Medicina Física de Reabilitação no CMRA // O NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE
453 Alunos na ESSA
35 509 Consultas externas e 2353 Cirurgias no HOSA 2047 Visitas guiadas, workshops e ateliês
21 945 Sessões de Medicina Física de Reabilitação na USMJNP 410 339 Visitantes
93 703 Consultas médicas (ambulatório e apoio domiciliário) 3623 Espetadores da Temporada de Música em São Roque
nas Unidades de Saúde

PATRIMÓNIO
// O QUE PRETENDEMOS
Preservar, reabilitar, valorizar e rentabilizar o diversificado património imobiliário, o qual é maioritariamente proveniente de
doações e legados feitos por beneméritos, gerando receitas que revertam para a atividade da Instituição.
// O NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE

20,6 M€ Investimento em património
6 Prédios reabilitados e 7 em fase de reabilitação
590 116 € Doados por beneméritos à SCML (dinheiro e ativos financeiros)

A NOSSA INSTITUIÇÃO 23

DIREITO EXCLUSIVO
DE EXPLORAÇÃO
DOS JOGOS SOCIAIS
DO ESTADO
// O QUE PRETENDEMOS
Garantir a ligação dos Jogos Sociais às Boas Causas3.
Sobre os Jogos Santa Casa:
•

Portefólio dos Jogos Sociais do Estado: Euromilhões,
Totoloto, Totobola, Joker, Lotaria Clássica, Lotaria
Popular, Lotaria Instantânea e Placard.

•

Os resultados líquidos dos Jogos Sociais do
Estado são distribuídos por uma lista de entidades
beneficiárias definida pelo Governo4, cujas
atividades estão relacionadas com a promoção da
saúde e a prevenção da doença e da incapacidade,
combate à pobreza e exclusão social, proteção
civil, segurança social, policiamento de espetáculos
desportivos, desporto escolar ou turismo social e
sénior, entre outras.

EMPREENDEDORISMO
E ECONOMIA SOCIAL
// O QUE PRETENDEMOS
Apoiar e investir no desenvolvimento de iniciativas no
âmbito do empreendedorismo e da economia social,
enquanto caminho para a configuração de respostas
inovadoras para a melhoria do bem-estar e da qualidade
de vida das pessoas.
// O NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE

13 Projetos PAES – Programa de Apoio a Empresas Sociais que
concluíram a fase de incubação

19 Projetos finalistas do Projeto UAW – United at Work
79 Tutores do BIS – Banco de Inovação Social

// O NOSSO IMPACTO NA SOCIEDADE

696,4 M€ Rendimentos dos Jogos Sociais
603,2 M€ Montantes distribuídos às entidades beneficiárias
4,4 M€ Patrocínio de ações na área do desporto e da cultura

Os jogos sociais são explorados pela Santa Casa em regime de exclusividade para todo o território nacional, em nome e por conta do Estado, uma
atribuição confiada à Instituição como garante da ligação dos Jogos às Boas Causas e em reconhecimento do carácter de idoneidade, seriedade e
de segurança demonstrados ao longo da sua existência.

3

4

Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24 de março e o Decreto-Lei n.º 106/2011, de 21 de outubro.
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1.2 CRIAMOS E DISTRIBUÍMOS VALOR
Reconhecendo a sustentabilidade como um princípio que deve orientar de forma intrínseca a
sua atuação, e consciente da responsabilidade de criar valor e de o redistribuir, a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa tem investido em novas oportunidades de intervenção, adaptando
as suas respostas e criando novas, em atenção aos problemas sociais atuais e emergentes, e
apostando simultaneamente na modernização dos seus serviços.
Em 2015, o valor económico gerado foi de 234,4 M€, tendo 220,5 M€ sido distribuídos pelas
partes interessadas5.

234,4 M€
VALOR ECONÓMICO
GERADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parte distribuída à SCML dos resultados dos
Jogos Sociais: 177,1 M€ (76% das receitas)
Atividade da Saúde: 18,2 M€
Rendimentos em Fluxos Financeiros: 18,1 M€
Património: 6,7 M€
Atividade da Ação Social: 6,4 M€
Escola Superior de Saúde de Alcoitão: 2 M€
Rendimentos de aplicações financeiras: 2 M€
Atividade dos estabelecimentos cedidos pelo
Instituto da Segurança Social: 1,6 M€
Ganhos com Carteira de Títulos: 1,1 M€
Outros rendimentos: 1,1 M€
Cultura: 0,1 M€

220,5 M
VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUÍDO

•

•

•

•
•

Salários e benefícios de
colaboradores: 116,9 M€
(50% do valor distribuído)
Outros custos
operacionais: 103,5 M€
(44% do valor distribuído)
Pagamentos de juros e
custos similares: 0,01 M€
(1% do valor distribuído)
Pagamentos ao Estado5
Investimentos na
Comunidade5

Não são aplicáveis no Valor Económico Distribuído as seguintes rubricas indicadas pela metodologia do referencial GRI: os «Pagamentos ao
Estado», pelo facto de a SCML estar isenta de IRC; os donativos e outros «Investimentos na comunidade», por se considerar que os gastos desta
natureza fazem parte da missão da organização - a realização da melhoria do bem-estar das pessoas nas várias áreas de atuação – estando este valor
refletido em «Outros Custos Operacionais».

5

M€
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VALOR GERADO,
DISTRIBUÍDO E ACUMULADO

13,9 M€

VALOR ECONÓMICO ACUMULADO
E REINVESTIDO NA SOCIEDADE

Novo ciclo de distribuição pela sociedade:
• Ação Social
• Saúde
• Cultura
• Educação
• Património
• Empreendedorismo e Econonia Social
• Investigação
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1.3 COMO NOS ORGANIZAMOS
A estrutura de governação6 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa compreende o Provedor
e a Mesa. A Instituição tem ainda como órgãos consultivos e de fiscalização o Conselho
Institucional, o Conselho de Jogos e o Conselho de Auditoria.
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Órgão
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Consultivo

Órgão
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ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DE FISCALIZAÇÃO

A estrutura de governação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está definida nos seus Estatutos, publicados pelo Decreto-Lei n.º 235/2008,
de 3 de dezembro. O organograma pode ser consultado no website da Instituição (www.scml.pt) e no Relatório de Gestão e Contas 2015.

6
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A tutela é exercida pelo membro do Governo que
superintende a área da segurança social, atualmente
o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, abrangendo, além dos poderes especialmente

previstos nos Estatutos da Instituição, a definição de
orientações gerais de gestão, a fiscalização da atividade
e a coordenação com os organismos do Estado ou deles
dependentes.

PELOUROS DA COMPETÊNCIA
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
PROVEDOR // PEDRO SANTANA LOPES
•

Departamento da Qualidade e Inovação

•

Departamento de Gestão Imobiliária e Património

•

Secretaria-geral

•

Direção da Cultura

•

Direção de Comunicação e Marketing

•

Direção Financeira

•

Serviço de Estudos, Planeamento,
Auditoria e Jurídico

•

Central de Compras

VOGAL // RITA VALADAS
•

Departamento de Jogos

•

Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação

•

Direção de Desenvolvimento e Intervenção
de Proximidade

•

Direção de Infância e Juventude

•

Direção de Intervenção com Públicos
Vulneráveis

VOGAL // MARIA HELENA LOPES DA COSTA
•

VICE-PROVEDOR // FERNANDO PAES AFONSO
•

Departamento de Ação Social e Saúde

Departamento de Ação Social e Saúde
•

Direção de Saúde Santa Casa

•

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

•

Escola Superior de Saúde de Alcoitão

•

Hospital Ortopédico de Sant’Ana

•

Unidade de Saúde Maria José Nogueira Pinto

VOGAL // RICARDO ALVES GOMES
•

Departamento de Empreendedorismo
e Economia Social

•

Direção de Recursos Humanos

•

Gabinete de Apoio Social dos Recursos Humanos
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COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS
DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DE FISCALIZAÇÃO
O CONSELHO INSTITUCIONAL
É UM ÓRGÃO CONSULTIVO PRESIDIDO
PELO PROVEDOR E COMPOSTO POR:

O CONSELHO DE JOGOS
É UM ÓRGÃO CONSULTIVO PRESIDIDO
PELO PROVEDOR E COMPOSTO POR:

•

Dois representantes do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social

•

Um representante do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social

•

Um representante do Ministério da Saúde

•

Um representante do Ministério das Finanças

•

Um representante do Ministério da Economia

•

•

Um representante da Secretaria de Estado das
Autarquias Locais

Um representante do Ministério da Administração
Interna

•

Um representante do Ministério da Saúde

•

Um representante da Irmandade da Misericórdia e
de São Roque

•

Um representante do Ministério da Educação

•

Três elementos de reconhecido mérito designados
pelo Provedor

•

Um representante do Ministério da Cultura;

•

Um representante da Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto

•

Um representante do Ministério da Economia

// COMPETÊNCIAS:
•

•

Dar parecer sobre os planos de atividades e os
orçamentos no âmbito da ação social, da saúde e
da promoção da qualidade de vida
Apresentar sugestões e formular recomendações
que permitam melhorar o desempenho e
aperfeiçoar a realização dos fins estatutários da
Santa Casa

// COMPETÊNCIAS:
•

Dar parecer sobre o plano de atividades e
orçamento do Departamento de Jogos, bem como
sobre o relatório e as contas que os executam

•

Pronunciar-se sobre a exploração dos jogos sociais
autorizados ou concedidos à Santa Casa

•

Pronunciar-se acerca da exploração de outros jogos
pela Instituição

•

Dar parecer, quando solicitado, relativamente à
exploração de jogos por outras entidades
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O CONSELHO DE AUDITORIA
É UM ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO,
COMPOSTO POR:
•

Um representante do Ministério das Finanças, que
preside

•

Um representante do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social

•

Um Revisor Oficial de Contas nomeado pelo
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social

// COMPETÊNCIAS:
•

Fiscalizar a gestão e o cumprimento das normas
reguladoras da atividade da Santa Casa

•

Acompanhar a execução dos orçamentos

•

Examinar periodicamente a contabilidade e seguir
a sua evolução

•

Verificar o cadastro e a exatidão de todos os valores
patrimoniais

•

Emitir parecer sobre os relatórios e as contas anuais
de gerência e sobre a contração de empréstimos e
a emissão de obrigações

•

Pronunciar-se sobre qualquer assunto que seja
submetido à sua apreciação pela Mesa ou pelo
Provedor

•

Promover auditorias

•

Requerer informações e esclarecimentos sobre o
curso das atividades da Instituição
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1.4 OS NOSSOS FORNECEDORES
A Santa Casa conta com uma multiplicidade de
fornecedores para a aquisição de bens e serviços. As
principais aquisições realizadas pela Misericórdia de
Lisboa em 2015 correspondem a:
•

Refeições confecionadas, as quais são fornecidas
no âmbito das atividades desenvolvidas pela Santa
Casa a utentes e colaboradores;

•

Honorários e trabalho temporário, sobretudo no
âmbito dos serviços prestados pela ação social e
saúde, e com docentes da Escola Superior de Saúde
do Alcoitão;

•

Conservação e reparação de edifícios afetos à
atividade e de rendimento;

•

Limpeza das instalações;

•

Serviços de consultadoria e outros trabalhos
especializados.

A relação com os fornecedores é pautada pelo critério
de transparência abordado no seguinte capítulo.

OS FORNECEDORES
DA SANTA CASA
2002 Fornecedoress
54 M€ Volume de compras
55% Volume de compras é feito aos 10 maiores
fornecedores

1 Procedimento aquisitivo que incluiu critérios de
responsabilidade ambiental

5 Procedimentos aquisitivos que incluíram
cláusulas de responsabilidade ambiental
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1.5 TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Pela essência da sua missão, a Santa Casa reconhece
que a transparência e a responsabilidade são
fundamentais para a credibilidade e genuinidade da
concretização das suas atividades. Os deveres de
responsabilização e de transparência que recaem
sobre a Santa Casa e a natureza especial e sensível das
suas áreas de intervenção estratégicas, como a ação
social, a saúde e os Jogos Sociais, impõem que a sua
atuação e o comportamento dos seus colaboradores e
de partes interessadas críticas da sua atividade sejam
orientados por regras de natureza ética e deontológica

que representem elevados padrões de conduta moral e
profissional.
Como tal, a Santa Casa dispõe de ferramentas internas
de regulação e orientação sobre temas específicos da
sua atuação e das atividades que desenvolve, como
códigos, guiões e cartas, as quais têm como objetivo
orientar comportamentos, clarificar e uniformizar
práticas, salvaguardar direitos e deveres, e apoiar
na tomada de decisões, contribuindo para a gestão
contínua da sustentabilidade da Instituição.

CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS DA SCML
CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO

CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS DOS
TRABALHADORES DA SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

Orienta os colaboradores na prossecução da missão original da Instituição - a de realizar a
melhoria do bem-estar das pessoas, e prioritariamente, dos mais desfavorecidos.

CÓDIGO DE CONDUTA
7
DO DEPARTAMENTO DE JOGOS

Aplicável a todos os colaboradores deste departamento e aos colaboradores de outras
unidades orgânicas da Santa Casa que, pelas funções exercidas, têm ou podem vir a ter
acesso a informação confidencial ou relevante, ou a outros ativos relativos à organização e
exploração dos jogos sociais do Estado.

CÓDIGO DE CONDUTA DO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
DE CRIANÇAS

Aplicável aos colaboradores com responsabilidades e funções em matéria de acolhimento
institucional de crianças, na regulação das relações com a população alvo da sua intervenção
e na qualificação dos cuidados prestados.

GUIÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE SANTA CASA

Guião para dar a conhecer, de forma exaustiva, os serviços Saúde Santa Casa na ótica
do utilizador, fornecendo ainda alguma informação útil para o utente, no que respeita à
prestação de cuidados de saúde.

GUIA DO UTENTE

Informação sobre os serviços prestados pelas unidades de saúde da Santa Casa.

CARTA DOS DIREITOS E DEVERES
DOS UTENTES DAS UNIDADES
DE SAÚDE DA SANTA CASA

Informação para os utentes relativa ao direito à proteção da saúde, consagrado na
Constituição da República Portuguesa.

Conformidade com as normas de Controlo de Segurança da World Lottery Association (WLA-SCS:2012), e com a Norma ISO/IEC 27001:2013 –
Information technology – Security techniques – Information Security management systems –Requirements

7
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Destacam-se ainda, no âmbito da transparência e
responsabilidade, os procedimentos de contratação
pública e a Política de Jogo Responsável e Combate
ao Jogo Ilegal, descritos abaixo.

A TRANSPARÊNCIA
NOS PROCEDIMENTOS
DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Garantir os princípios da proteção da confiança, da
materialidade e da transparência, pelo direito e dever
da informação, de fundamentação e de participação
dos cidadãos é, para a Santa Casa, um eixo
estruturante da sua atuação em matéria de compras,
respeitando o seu dever de cumprimento do Código
dos Contratos Públicos. Por esse motivo foi elaborado
o Relatório de Transparência dos Processos Aquisitivos,
que constitui uma resposta às recomendações do
Conselho de Prevenção da Corrupção sobre prevenção
de riscos de corrupção na contratação pública.

Das medidas adotadas pela Santa Casa neste âmbito,
são de destacar:
•

A utilização das plataformas eletrónicas adequadas
para publicitação dos procedimentos aquisitivos
e de todos os contratos em que a Instituição é
outorgante;

•

A adoção, como regra geral, dos procedimentos
por concursos públicos e concursos limitados por
prévia qualificação e, nos procedimentos por ajuste
direto, o convite a pelo menos três entidades;

•

A criação de um controlo de execução mais
rigoroso relativamente às empreitadas e a
realização, por amostragem, de auditorias internas
ou externas a procedimentos aquisitivos nas
diferentes áreas;

•

A elaboração de manuais de procedimentos
internos relativos ao processo aquisitivo, à
celebração de contratos, e respetiva gestão e
monitorização, e ao processo de faturação;

•

A criação e atualização permanente de uma base
de dados dos fornecedores, com inclusão da
avaliação de desempenho técnico, temporal e
financeiro das empresas;

•

A elaboração de um Código de Conduta dos
Fornecedores.

A NOSSA INSTITUIÇÃO 33

A POLÍTICA DE JOGO RESPONSÁVEL
E COMBATE AO JOGO ILEGAL
Os Jogos Santa Casa desempenham um papel fulcral
na promoção de hábitos de jogo moderados e na
prevenção do jogo problemático. Para tal, garantem
uma oferta suficientemente apelativa, capaz de
canalizar a procura de jogo a dinheiro para a oferta
legal, disponibilizando aos seus apostadores uma
oferta equilibrada de jogos, acessível a todas as
pessoas, com baixos valores de aposta, mecânicas
simples e diversos níveis de prémios.

AÇÕES DE FORMAÇÃO
EM JOGO RESPONSÁVEL

A Política de Jogo Responsável dos Jogos Santa Casa
é um documento público, aprovado pela Mesa da
Santa Casa em dezembro de 2015, que tem como
objetivo primordial reafirmar, perante as diversas partes
interessadas, o compromisso – sempre presente na
exploração dos jogos sociais do Estado – de adoção
dos princípios de jogo responsável e de prossecução
de uma melhoria contínua das suas medidas e práticas
nessa matéria, dos quais se destacam:

4794 Mediadores, em formação regular,
totalizando 4794 horas de formação

•

A disponibilização de uma oferta moderada de jogos;

•

A disponibilização de informação clara e detalhada
sobre todos os jogos;

•

A disponibilização de meios seguros de aposta, em
ambiente controlado, quer na rede de mediadores
quer no canal online;

•

A proibição de venda de jogo a menores de 18 anos;

•

A não disponibilização de jogo a crédito;

•

A garantia de integridade e segurança nas operações
relacionadas com jogo;

•

A disponibilização de uma linha de atendimento a
apostadores.

As medidas e práticas de jogo responsável dos Jogos
Santa Casa foram certificadas pela Associação Mundial
de Lotarias (WLA – The World Lottery Association) em
2011, tendo esta certificação sido renovada em 2015.

1072 Novos mediadores e novos
colaboradores de mediadores, em
formação inicial, totalizando 536 horas
de formação

323 Colaboradores do Departamento de Jogos,
em formação regular, totalizando 484 horas
de formação
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TORNAR A SANTA CASA
UMA INSTITUIÇÃO SUSTENTÁVEL,
RESPONSÁVEL, INOVADORA
E PRÓXIMA, POR BOAS CAUSAS
Desde sempre, a Santa Casa tem dado um contributo
inequívoco para um desenvolvimento social mais
sustentável, evidenciando as suas preocupações sociais
por um lado e, por outro, inovando nas suas respostas
e promovendo uma maior coesão social e territorial na
área de Lisboa e, mais recentemente, fora da região da
capital.
Em 2012, a administração da Santa Casa lançou um
desafio ambicioso: integrar numa organização do
terceiro setor como é a Santa Casa, cuja missão é
inerentemente a melhoria do bem-estar das pessoas e
a criação de uma sociedade mais equitativa e inclusiva,
uma ambição de sustentabilidade ao longo do ciclo
da sua atividade, incorporando na mesma, de uma
forma equilibrada, os aspetos económicos, sociais e
ambientais.
Desta visão têm feito parte a racionalização e eficiência
dos recursos, o bem-estar dos colaboradores, o
estabelecimento de parcerias e a criação e partilha de
conhecimento. Uma visão que enriquece uma missão
já nobre – a de criação de valor social. Esta visão de
futuro está alinhada com um novo posicionamento mais
voltado para a modernidade e a proximidade.

O COMPROMISSO
Assumir o compromisso de contribuir
decisivamente para o progresso, bemestar e melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos, sobretudo dos mais
desprotegidos, concorrendo de forma
relevante e ativa para um desenvolvimento
ambiental, económico e social sustentável.
A sustentabilidade deve integrar todos
os processos de decisão da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, de forma a
contribuir em todo o momento, e em
todas as atividades desenvolvidas, para a
prossecução dos seus fins estatutários.
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2.1 O DIÁLOGO COM AS PARTES INTERESSADAS
A Santa Casa mantém um diálogo permanente com
as entidades e pessoas que constituem suas partes
interessadas, isto é, que afetam e são afetadas pela
atividade da organização. Reconhecendo a importância
de compreender as expetativas destes grupos e a sua
relevância para uma história de mais de 500 anos,
são várias as ferramentas usadas pela Santa Casa
para dialogar, comunicar e envolver as suas partes
interessadas.

Estas ferramentas são usadas de forma orientada, em
função do segmento de partes interessadas e dos
próprios temas, podendo assumir uma periodicidade
contínua, periódica ou ocasional, sempre que se
considere pertinente.

FORMAS E MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO
ASSESSORIA DE IMPRENSA E PRESS RELEASES
ATAS DA MESA
CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
CIRCULARES INFORMATIVAS E NORMATIVAS
CÓDIGOS DE CONDUTA
CONFERÊNCIAS, ENCONTROS, CONCERTOS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS
LINHA DE APOIO «DIALOGAR PARA COMBATER A SOLIDÃO»
LINHA DE APOIO A FORNECEDORES
CONTACT CENTER DO DEPARTAMENTO DE JOGOS
DELIBERAÇÕES DA MESA
FORMAÇÃO
INICIATIVA «PROVEDOR ABRE AS PORTAS»
INTRANET
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
MANUAL E SESSÕES DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS COLABORADORES
MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
NEWSLETTERS INTERNAS
PLATAFORMA ELETRÓNICA DE COMPRAS
PLATAFORMA ELETRÓNICA DO BANCO DE INOVAÇÃO SOCIAL
PRÉMIOS NEUROCIÊNCIAS SANTA CASA E PRÉMIOS NUNES CORREA VERDADES DE FARIA
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
REUNIÕES E GRUPOS DE TRABALHO
REVISTA CIDADE SOLIDÁRIA
SÍTIOS NA INTERNET E CANAIS NAS REDES SOCIAIS
WEBLETTER “A NOSSA CAUSA”
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PARTES INTERESSADAS DA SANTA CASA
- Irmandade
- Mediadores de Jogos Sociais
- Organizações do Terceiro Setor
- Órgãos Consultivos e de Fiscalização
Estatutários
- Sindicatos
- Tutela e Entidades Públicas

- Utentes/Clientes (esta categoria de
partes interessadas pretende abranger
todos aqueles a quem a Santa Casa
presta serviços, desde utilizadores dos
serviços de ação social e de saúde, alunos,
formandos dos cursos de formação,
empreendedores sociais, jogadores dos
Jogos Sociais, entre outros)
- Voluntários
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- Associações e Parceiros Estratégicos
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- Colaboradores
- Comunicação Social
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Além da comunicação e partilha associada à sua atividade diária, a Santa Casa procura estabelecer outras formas de trabalho com as partes interessadas, mais direcionadas para a perceção
sobre o seu contributo na sociedade, além da sua missão social. Em 2012 foi feita uma primeira consulta junto da comunidade interna com o objetivo de avaliar a perceção dos colaboradores sobre o tema da sustentabilidade e as suas expetativas sobre as prioridades que deveriam ser atribuídas à componente ambiental. Os resultados deste trabalho foram fundamentais
para a definição das prioridades da estratégia de sustentabilidade.

Já em 2013, procedeu-se à
consulta junto da comunidade
externa da Santa Casa, com 60
partes interessadas, entre utentes,
fornecedores e entidades parceiras,
procurando-se identificar os temas
mais relevantes para integrar a
estratégia. Os resultados desta
consulta constituíram um contributo
importante para a definição das
prioridades e para a materialidade
dos temas do primeiro relatório de
sustentabilidade.
A opinião e a perceção do impacto
que a atividade da Santa Casa
tem nas suas partes interessadas é
igualmente muito importante para a
organização, sobretudo no que diz
respeito aos processos de melhoria
contínua. A gestão de reclamações
assume, neste âmbito, uma
particular importância, pelo que,
no final de 2014, a Santa Casa deu
início à sistematização integrada
dos dados relativos às reclamações
efetuadas pelos cidadãos nos Livros
de Reclamações presentes nos seus
estabelecimentos e serviços.

TEMAS MATERIAIS
PARA SUSTENTABILIDADE
DA SANTA CASA
- Ética e transparência
- Promoção da diversidade e da inclusão
- Apoio às comunidades locais
- Gestão de consumo de energia
e das emissões de GEE associadas
- Gestão de resíduos
- Cadeia de abastecimento sustentável

RECLAMAÇÕES REGISTADAS
EM LIVRO OU EM PLATAFORMAS
DE ENTIDADES REGULADORAS
182 Estabelecimentos de Ação Social e Saúde
43 Unidades de Saúde
16 Centro de Medicina Física e de Reabilitação
de Alcoitão

23 Hospital Ortopédico de Sant’Ana
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2.2 PRIMEIRO CICLO ESTRATÉGICO: 2012-2015
O período 2012-2015 marcou o primeiro ciclo estratégico da Santa Casa
em matéria de sustentabilidade, nas suas várias vertentes. O relato referente
ao ano de 2015 refere-se, por isso, aos temas materiais identificados na
consulta realizada e comunica as prioridades apresentadas na estratégia
da Instituição neste primeiro ciclo. O foco deste ciclo estratégico incidiu
sobretudo no pilar ambiental, com a identificação de áreas de progressão,
sem prejuízo da definição de objetivos muito concretos para os pilares da
inovação e da sociedade.
O objetivo principal estabelecido para este primeiro ciclo estratégico era
a definição e início da aplicação da Estratégia de Sustentabilidade nas
três dimensões. Um objetivo atingido, sendo os resultados visíveis ao
longo deste documento. Importa também analisar os objetivos propostos
para cada área e concluir sobre o seu status de concretização. Este status
será partilhado ao longo deste documento, nos respetivos capítulos das
dimensões ambiental, social e de inovação.

GERIR PARA A MELHORIA
CONTÍNUA
A dinamização e concretização da
Estratégia de Sustentabilidade da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa é da
responsabilidade do Departamento
da Qualidade e Inovação, através da
sua Unidade de Sustentabilidade e
Inovação. Contudo, a operacionalização
da estratégia passa necessariamente por
um trabalho de parceria contínua entre as
várias áreas e serviços da Santa Casa.
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ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 2012-2015

OBJETIVOS

EIXOS ESTRATÉGICOS

POR UM MUNDO...
AMIGO DO
AMBIENTE

JUSTO,
SOLIDÁRIO
E INCLUSIVO

INOVADOR

DIMENSÃO AMBIENTAL

DIMENSÃO SOCIAL

DIMENSÃO INOVAÇÃO

•

Gestão do consumo de energia
e das emissões de CO2 associadas
Gestão de resíduos
Cadeia de abastecimento sustentável
Sensibilização e educação ambiental

•
•
•
•

Valorização dos recursos humanos
Promoção da diversidade e inclusão
Envolvimento com as comunidades locais
Voluntariado

•
•
•

Inovação
Empreendedorismo e economia social
Investigação e Desenvolvimento

Otimizar a performance ambiental no que
respeita aos consumos energéticos
Reduzir os riscos e os custos associados à
gestão de resíduos, promovendo-se o seu
correto encaminhamento e a sua valorização
Desenvolver e aplicar uma Estratégia de
Compras Sustentáveis
Produzir mudanças ao nível do conhecimento,
das atitudes e dos comportamentos
da comunidade interna em relação à
sustentabilidade da Instituição, em particular,
no pilar ambiental

•

Valorizar e motivar a comunidade de
colaboradores da Instituição, garantindo uma
maior coesão interna
Apoiar o desenvolvimento da sociedade,
deixando uma marca positiva noutras causas
públicas, territorialmente mais amplas, que se
alinham com a missão da Instituição

•

Apostar na modernização dos processos
administrativos internos e na relação com o
exterior
Estimular a criatividade e a capacidade
empreendedora para encontrar novas
respostas sociais e promover a participação
ativa no processo de inovação social
Incentivar a investigação científica,
contribuindo para a descoberta de novas
respostas para doenças atuais

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
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COLABORAÇÃO E INTEGRAÇÃO NA BASE
DE NOVAS ABORDAGENS

Agir em Lisboa com as responsabilidades que a
Misericórdia tem, implica um alinhamento com todos
os atores da cidade. A atual estrutura não só responde
ao imperativo formal de compatibilização com o novo
desenho administrativo da capital, como procura
igualmente reafirmar os princípios orientadores da
missão da Santa Casa, reforçando a intervenção social
numa lógica de descentralização, de territorialização
(com reforço da dimensão local da intervenção social),
parceria e integração das respostas em consonância,
aliás, com os propósitos estabelecidos neste âmbito no
Plano Estratégico da Ação Social para o biénio 20132015, que neste período se concluiu.

SERVIR é imaginar o que o outro precisa. E chegar lá.

O investimento em respostas impulsionadoras do
envelhecimento ativo, em avaliação de novos métodos
de intervenção para zonas vulneráveis a descoberto,
rentabilizando recursos, a utilização do benchmarking
para conhecer formas de corresponder às necessidades
de respostas de proteção de crianças e jovens, e a
modernização dos recursos tecnológicos, foram a
moldura estratégica da intervenção.

A inovação e a proximidade são, assim, os pilares de
toda a ação social. Eles estão presentes em 2015, ano
final da primeira estratégia da Misericórdia de Lisboa
(2012-2015) como projetos que levam mais longe o
apoio da Santa Casa, chegando mais perto de quem
precisa. A reorganização da Ação Social, as novas
práticas do envelhecimento ativo, a introdução da
intergeracionalidade como regra e o lançamento do
Fundo Rainha D. Leonor dizem-nos que a ação social
ou é imaginativa e próxima ou não está presente.
O Fundo Rainha D. Leonor, inédito em 500 anos,
leva às Misericórdias de todo o País apoio financeiro
para causas prioritárias. Trabalha a coesão social e
territorial. Democratiza o acesso à obra pelo mérito,
pela necessidade e por um sentido de serviço irmão,
entre Misericórdias. Aplica novos paradigmas para
o envelhecimento. Defende o acesso ao exercício, a
espaços exteriores, a outras gerações e às Famílias,
estando também atento aos problemas da demência.
Pratica a proximidade e a inovação. SERVE.

Rita Valadas
Administradora Executiva
da Direção de Ação Social em 2015

Inez Dentinho
Membro do Conselho de Gestão
Fundo Rainha D. Leonor

Neste ano de 2015, sob o mote da proximidade e da
especialização (infância, envelhecimento, deficiência,
emergência, desenvolvimento comunitário), e numa
matriz que agrega essas duas dimensões, investiu-se
na consolidação de um modelo baseado na gestão
integrada e colaborativa, assumindo-se assim um novo
paradigma de intervenção na área da ação social da
SCML.
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Um dos vetores de resiliência e eficácia na resposta que
a Santa Casa dá às questões sociais está relacionado
com sua capacidade de análise, compreensão e
inovação na criação de soluções para os desafios
constantes que surgem na sociedade.
Nos últimos anos, o envelhecimento progressivo
da população portuguesa e a pressão sobre a
disponibilização de ofertas destinadas aos idosos,
as mudanças nos modos de organização familiar,
resultantes de uma aceleração do quotidiano da
vida de cada um, ou a crise económica, entre outros
desafios socioeconómicos de grande impacto,
conduziram a Misericórdia de Lisboa a uma reflexão
sobre o seu posicionamento e sobre a forma como
prestava as suas respostas. Mais do que atender
muitas pessoas e prestar-lhes muitos serviços, numa
linha de continuidade, era preciso compreender as
novas necessidades, adaptar-se e, acima de tudo, estar
próxima delas. As soluções de proximidade passaram a
ser a principal aposta da Instituição.
Exemplo disso é a adoção de estratégias e
metodologias colaborativas na Ação Social,
nomeadamente as parcerias estabelecidas e os novos
modelos de intervenção instituídos que possibilitam
dar continuidade à intervenção integrada de ação
social e saúde, identificando a pessoa como um todo,
no sentido de proporcionar uma resposta eficaz, de
qualidade, mais personalizada e humanizada.
Um exemplo é o modelo de intervenção baseado
na «Gestão de Caso», que assenta na prestação de
um conjunto diversificado de serviços a uma mesma
pessoa, consoante as suas necessidades, de uma forma
coordenada, planeada, integrada e orientada para
aquela pessoa em particular, e cujo processo passa
a ser articulado com um profissional específico – o
«Gestor de Caso». É este profissional que assume a
interlocução entre a pessoa beneficiária e os diferentes
intervenientes no plano de ação (por exemplo:
centros de saúde, cuidadores informais ou membros

da sua rede de vizinhança/relacionamento, Polícia de
Segurança Pública, juntas de freguesia, lares, centros
de dia ou apoio domiciliário, entre outros), com o
objetivo de poupá-la a ter de lidar com múltiplas
entidades, dificuldades de acessibilidade aos serviços,
gastos de deslocações, entre outros obstáculos, que
acabam por ter um grande impacto em casos que à
partida já são reveladores de vulnerabilidades sociais,
emocionais, funcionais e económicas. É o Gestor de
Caso que orienta e representa, sempre que aplicável, a
pessoa beneficiária na reconstrução do seu projeto de
vida ou na satisfação das suas necessidades.
Paralelamente, a aposta na especialização foi reforçada
para garantir diferentes respostas à população,
otimizando recursos e reforçando a dinâmica do
trabalho interdisciplinar para um objetivo comum e
partilhado por todos.
Outro vetor de inovação está presente na abordagem
que a Santa Casa faz no âmbito da promoção de um
envelhecimento ativo, como forma de dar resposta à
tendência que continua a acentuar-se em Portugal, em
consequência da descida da natalidade, do aumento
da longevidade e, mais recentemente, do impacto
da emigração. Além da questão demográfica em si,
o envelhecimento tem cada vez mais impacto em
diversas dimensões da vida social, sendo um desafio
para a economia e organização social.
A intergeracionalidade, assente na aproximação de
pessoas de diferentes gerações, potenciando o seu
convívio e proporcionando a troca de experiências
e a aprendizagem mútua, é também um vetor de
inovação na resposta da Santa Casa ao desafio do
envelhecimento da sociedade, e da promoção de uma
sociedade mais empática, mais inclusiva e solidária.
Mas para conseguir impactar a sociedade de uma
forma significativa com estes novos modelos,
paradigmas e planos de atuação, a Santa Casa precisa
de aliar esforços com as suas partes interessadas,
partilhando recursos e conhecimento.
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FUNDO RAINHA D. LEONOR:
MISERICÓRDIAS DE PORTUGAL
DE MÃOS DADAS
A Santa Casa quer construir uma nova forma de estar
presente na sociedade, estendendo geograficamente
o seu impacto e criando uma cultura de sinergias entre
entidades com missões e objetivos afins, como é o
caso das Misericórdias que estão presentes ao longo
de todo o país. Com esta nova abordagem pretende-se
rentabilizar os esforços e investimentos ao nível nacional,
no apoio às áreas do envelhecimento, saúde, infância e
juventude, combate à pobreza e defesa e salvaguarda
da cultura e património. É nisto que se baseia o Princípio
da Autonomia Cooperante: de mãos dadas, estas
instituições poderão dar uma mão mais forte a mais
pessoas que delas necessitem.
O Fundo Rainha D. Leonor foi criado em abril de
2014, por iniciativa do Provedor da Santa Casa, com
o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas,
através de um Acordo de Parceria focado na criação
de uma rede social coesa para combater a pobreza e a
exclusão social.
Este Fundo veio dar expressão à vontade da Instituição,
de fazer o bem além dos limites geográficos de Lisboa
e ultrapassar a exclusividade das receitas do jogo,
apoiando as atividades das outras Misericórdias do País,
numa atuação de inovação sem precedentes, um marco
para a resposta social no futuro.
O instrumento permite o financiamento de projetos
que sejam sustentáveis, dispondo anualmente de
5 M€ e dando prioridade às respostas sociais ligadas ao
envelhecimento, à deficiência e ao combate à pobreza.
Em 2015 foram assinados os primeiros contratos de
financiamento das candidaturas aprovadas pelo Fundo.
No total, o financiamento atribuído foi de mais de
3 M€, permitindo às Misericórdias apoiadas
desenvolver projetos de cariz social considerados
prioritários para a população.

39

CANDIDATURAS
RECEBIDAS

21

CANDIDATURAS
APROVADAS

3,3 M€

FINANCIAMENTO
DE PROJETOS

O apoio dado às candidaturas aprovadas vai permitir,
por exemplo, a ampliação do lar de idosos da
Misericórdia da Lousã; a adaptação e reabilitação do
jardim-de-infância, em Celorico de Basto, a extensão
do lar de grandes dependentes, em Boticas; a
requalificação do espaço exterior do lar de S. João,
em Constância; as obras de ampliação no lar de idosos
São Nuno de Santa Maria, em Aljubarrota; o apoio
à reabilitação de um lar destinado a portadores de
deficiência, em Madalena do Pico, nos Açores; e a
construção da cozinha e lavandaria de apoio à unidade
de cuidados continuados integrados, em Vila de Pereira.
O Fundo Rainha D. Leonor está inserido num programa
mais extenso – o Programa «De Mãos Dadas» - de
âmbito nacional, financiado pelas receitas provenientes
dos prémios caducados dos Jogos Sociais, que se apoia
em dois outros eixos: o Acordo «Nossa Senhora do
Manto» e os «Projetos Especiais de Coesão».
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O Acordo «Nossa Senhora do Manto» define o regime
de acesso, financiamento, acompanhamento do
mesmo e as condições a que se obrigam as partes
para aumentar a eficiência da rede social solidária,
abrangendo exclusivamente os cidadãos sinalizados
pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e respetiva
e exclusiva integração em respostas sociais das
Misericórdias Portuguesas. É da responsabilidade da
Misericórdia de Lisboa a assunção de todos os encargos
inerentes ao acolhimento dos utentes sinalizados na
Rede «Nossa Senhora do Manto».
Os «Projetos Especiais de Coesão» são protocolos de
cooperação pontuais estabelecidos com entidades sem
fins lucrativos das áreas social e cultural, em que a Santa
Casa assegura apoio financeiro ao desenvolvimento das
suas atividades, em especial as dirigidas às pessoas mais
carenciadas, designadamente as crianças e os idosos.

O ano de 2015 ficou marcado, (…) por se ter colocado
em funcionamento o Lar S. João de Deus | Unidade
de Demências, que foi apoiado pelo Fundo Rainha
D. Leonor, no âmbito da parceria que existe entre a
União das Misericórdias Portuguesas e a Santa Casa
da Misericórdias de Lisboa, que contribuiu financeiramente na adaptação de um espaço já existente com
um valor de 91.260,03 euros. (…) o Fundo Rainha D.
Leonor deu um contributo fundamental para a criação
desta nova resposta social, estratégica, diferenciadora
e muito necessária, dada a natureza da intervenção que
possibilita. Neste sentido, reconheço que a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, através do referido Fundo,
marcará de uma forma humana, positiva e justa muitas
Misericórdias deste país, à semelhança da de Pernes.
Manuel João Maia Frazão
Provedor Santa Casa da Misericórdia de Pernes

O ORGULHO DE SER SANTA CASA
A procura de sinergias e a partilha de práticas entre
entidades do terceiro setor trará ganhos de eficácia e
eficiência, permitindo apoiar quem mais necessita em
todo o território português. A Santa Casa orgulha-se
de fazer parte do Programa «De Mãos Dadas», com
todas as restantes misericórdias.
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3.1 PROXIMIDADE: ESPECIALIZAÇÃO PARA RESPOSTAS COM MAIS IMPACTO
2015 foi também o ano de consolidação do modelo
de intervenção de proximidade na Ação Social, que
permitiu potenciar e aprofundar a dimensão local da
atuação, com consequentes ganhos para a qualidade
das respostas dentro de cada contexto. Este exercício
de consolidação exigiu uma visão partilhada e uma
construção coletiva entre os diferentes serviços,

organizada segundo uma lógica territorial mais
descentralizada.
Partilham-se, de seguida, alguns destaques de
projetos e atividades exemplificativos das respostas de
proximidade.

// CRIANÇAS
Foi aprovado o Referencial para as
Respostas Sociais de Proximidade
de primeira e segunda infância,
um documento orientador e
transversal que valida a qualificação
da intervenção socioeducativa
e pedagógica das equipas
educativas e interdisciplinares dos
estabelecimentos de infância. No
âmbito deste projeto, e numa lógica
colaborativa e de envolvimento de
partes interessadas na elaboração
e determinação dos conteúdos
deste Referencial, realizou-se o
encontro «Educação: Um Direito,
Um Caminho, Um Futuro», que
envolveu cerca de 700 técnicos
de diversas áreas disciplinares.
No âmbito da formação e
desenvolvimento de competências
das Amas, área em que se assistiu à
alteração de requisitos e condições
de acesso e de exercício da
profissão, realizou-se o Encontro
Anual das Creches Familiares da
Misericórdia de Lisboa, subordinado
ao tema «Crianças Positivas: O
Desafio».

CRECHES
E JARDINS DE INFÂNCIA
1872 Utentes de creche e creche familiar
688 Utentes de jardim-de-infância
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// PRÉ-ADOLESCENTES, ADOLESCENTES E JOVENS
No decurso da aprovação da nova Agenda para
a Criança, e, mais concretamente, da publicação
das novas leis de regulação das responsabilidades
parentais, do regime jurídico da adoção e de proteção
de crianças e jovens em perigo, em cuja elaboração
participou, o posicionamento da Santa Casa na
intervenção em infância e juventude está a ser revisto
do ponto vista estratégico, nas várias dimensões da
sua atuação, nomeadamente: Equipas do Acolhimento
Social, Equipas de Apoio à Família, rede de
estabelecimentos de Acolhimento Residencial, Unidade
de Adoção e outras respostas familiares de substituição
e Equipa de Apoio Técnico ao Tribunal de Lisboa.

EQUIPAS DE APOIO À FAMÍLIA
E ACOLHIMENTO SOCIAL
1926 Famílias e 3886 Crianças em risco/
perigo acompanhadas pelas Equipas
de Apoio à Família

934 Famílias e 1500 Crianças em risco
acompanhadas pelo Acolhimento Social

// PESSOAS IDOSAS
Teve início a monitorização das pessoas idosas
isoladas em situação de vulnerabilidade e criada uma
aplicação informática para a sua georreferenciação,
recorrendo ao sistema de informação geográfica da
Santa Casa, que permite uma atuação mais célere e
eficaz em situações de crise ou emergência, como por
exemplo em vagas de frio ou de calor, priorizando as
necessidades de socorro.
As equipas de apoio a idosos, que estão orientadas
para acolher, atender e acompanhar cidadãos com
mais de 65 anos, são constituídas por profissionais
de diversas áreas e também integraram a estratégia
de intervenção assente no modelo colaborativo de
gestão de caso. Neste sentido, trabalham também com
entidades parceiras locais, como por exemplo a Polícia
de Segurança Pública, os centros de saúde e algumas
instituições particulares de solidariedade social, numa
lógica de trabalho partilhado e integrado e de melhoria
da eficiência de recursos e da qualidade de resposta
dada aos idosos.

APOIO A IDOSOS
1842 Utentes de Centros de Dia
665 Utentes de Lares de idosos
134 Utentes de Residências temporárias
118 Utentes de Residências Assistidas
3557 Utentes de Apoio Domiciliário
606 Utentes de Apoio Domiciliário Integrado
809 Beneficiários de Teleassistência
4658 Produtos de apoio cedidos
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Seguindo uma lógica semelhante, as equipas do
Serviço de Apoio Domiciliário deram continuidade
à implementação de um trabalho interdisciplinar,
operacionalizado através de uma intervenção
colaborativa entre o serviço social, a psicologia e a
terapia ocupacional. Esta abordagem tem sido decisiva
para o sucesso desta resposta social de apoio a
pessoas idosas nas suas casas.

// EQUIPAS DE APOIO A SITUAÇÕES
DE PRIMEIRA VEZ (EAS1.ªVEZ)
As EAS1.ªvez desenvolvem uma intervenção baseada
num acompanhamento regular e próximo das famílias,
com um plano de ação individualizado, de acordo com
as suas características, ajudando-as na construção de
soluções para ultrapassar os problemas e melhorar a
sua qualidade de vida.
Em 2015, foram aprovados os referenciais para as
EAS1ªvez, baseados num modelo de gestão de caso, à
semelhança do que já acontece com outras respostas
sociais já mencionadas, e nas abordagens colaborativas
centradas em competências e soluções, com base
na co-expertise e co-construção entre profissionais
e famílias. Em cada situação é definido o respetivo
gestor de caso, que coordena toda a intervenção em
colaboração com a família, com outros profissionais e
com a rede. A atuação destas equipas caracteriza-se
pela flexibilidade, proximidade, informalidade, apoio
material e intervenção no território das famílias.
Foi implementado um sistema de avaliação do
trabalho desenvolvido, decorridos 12 meses da
atividade, com vista à futura criação de um sistema de
acompanhamento permanente. Paralelamente a este
estudo foram realizados inquéritos junto de 43 utentes
que beneficiam deste apoio da Santa Casa, tendo
os resultados sido globalmente positivos: SatisfaçãoAcompanhamento (81%), Satisfação das Expetativas
(67%), Confiança (79%) e Envolvimento-Participação
(74%).

EQUIPAS DE APOIO A
SITUAÇÕES DE PRIMEIRA VEZ
4231 Horas de formação para os elementos
das Equipas de Apoio a Idosos,
Equipas de Apoio Domiciliário e EAS1.ªvez

210 Técnicos formados
60 Sessões de supervisão
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UMA GOVERNAÇÃO MAIS
INTEGRADA E COLABORATIVA
A implementação do Modelo de Governação Integrada
na Santa Casa tem contribuído para o processo de
ativação da rede local de parceiros, nomeadamente
na criação e reforço da articulação entre as instituições
que intervêm no mesmo território, gerando sinergias
para uma gestão de recursos mais eficaz e eficiente,
numa lógica de respostas integradas.
A segunda fase do programa de desenvolvimento
de competências de Governação Integrada foi
desenvolvida em 2015, com o objetivo de aprofundar
e consolidar estratégias territoriais colaborativas na
abordagem aos problemas sociais complexos, tendo
sido concretizadas as seguintes medidas:
•

•
•

A constituição de Conselhos Consultivos de
Parceiros por Unidade de Desenvolvimento e
Intervenção de Proximidade (oito conselhos
constituídos);
A criação de equipas de Embaixadores por
Unidade;
A elaboração de um estudo de caso sobre
experiências concretas em cada Unidade.

Em outubro de 2015, a Santa Casa participou
na Conferência Internacional para a Governação
Integrada, na qual os diretores das suas Unidades
de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade,
sob o tema «Governação Integrada e Isolamento na
Velhice», partilharam a experiência em curso destas
Unidades, com particular incidência na participação e
no envolvimento nas Comissões Sociais de Freguesia
e nos projetos específicos de intervenção social
territorial para a abordagem de problemas sociais
complexos.

O ORGULHO DE SER SANTA CASA
A avaliação feita pelos diretores e técnicos neste segundo ano de
desenvolvimento do projeto foi francamente positiva, tendo sido
concretizados os objetivos fixados. A Santa Casa tem-se posicionado
como uma Instituição que constitui um exemplo nesta área, ao nível
nacional e internacional, ao lado de outras instituições de referência.
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3.2 ENVELHECIMENTO: UM TEMA CENTRAL E CONTEMPORÂNEO
A Santa Casa tem desempenhado
um papel crucial na promoção do
envelhecimento ativo, considerando
que o investimento na prevenção
é fundamental para melhorar a
qualidade de vida das pessoas
idosas, pela aposta na promoção da
sua autonomia.
Para a Instituição, qualidade de vida
significa autonomia, independência,
bom estado de saúde físico e
mental, e a manutenção das relações
sociais.

Por este motivo, tem investido
em todas as formas de apoio
suscetíveis de promoverem a
independência e a autonomia
dos indivíduos seniores
e de retardarem a sua
institucionalização, fomentando
a preservação e o estímulo das
capacidades físicas e cognitivas
e providenciando respostas
na área do apoio social que se
adequem aos diferentes níveis de
dependência.
Esta abordagem implica
um trabalho multidisciplinar
concertado entre as várias partes
interessadas, onde se inclui o
próprio idoso como autor e ator
do seu projeto de vida, tendo por
base, mais uma vez, o modelo
colaborativo de gestão de caso.

UM DESAFIO PARA O FUTURO
Até 2060, a faixa etária da população com
65 e mais anos representará entre 35% a
43% da população portuguesa.
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// PLATAFORMA PARA A ÁREA DO ENVELHECIMENTO
A Plataforma para a Área do Envelhecimento da Rede
Social de Lisboa, da qual a Santa Casa faz parte, é
composta por 18 entidades locais e promove a melhoria
da qualidade de vida da população sénior da cidade,
através da implementação do Plano de Intervenção para
a Área do Envelhecimento.
O Plano referente ao período 2013-2015 encontra-se
estruturado em três eixos: conhecimento, sensibilização
e educação; requalificação das respostas e serviços; e
inovação da intervenção. A sua implementação baseiase numa lógica de transversalidade, privilegiando a sua
apropriação pelas Comissões Sociais da Freguesia e
pelos grupos de trabalho ligados ao envelhecimento,
além de preconizar a criação de Equipas Técnicas
Territoriais, constituídas por proximidade geográfica.
Pretende-se assim, com este Plano, potenciar a
intervenção próxima, partilhar experiências e criar
sinergias de trabalho.
Em 2015, a Plataforma organizou o 1.º Congresso
da Rede Social de Lisboa, subordinado ao tema
«Envelhecimento: do Isolamento Social à Participação e
Coesão», para partilha de conhecimento e divulgação
de práticas e projetos de intervenção na área do
envelhecimento e isolamento social, envolvendo no
debate investigadores, profissionais e organizações. A
Santa Casa teve uma participação ativa no congresso,
tendo partilhado indicadores sobre o envelhecimento,
bem como o projeto de combate ao isolamento social
de pessoas idosas - SIforAGE.

MAIS INICIATIVAS
e-book ImAGES: Lançamento do
primeiro livro eletrónico com coautoria
da Santa Casa, intitulado «A Idade
Somos Todos Nós» - Programa de
intervenção de promoção de imagens
positivas de envelhecimento em crianças
e adolescentes. Mais informação sobre o
Programa ImAGES e o e-book, no website
da Santa Casa.
Atividade intergeracional SCML e
ISCTE-IUL: Realização de uma atividade
intergeracional entre utentes da Santa
Casa e alunos do mestrado em Psicologia
Social da Saúde do ISCTE-IUL, no
âmbito do Dia Mundial das Pessoas
Idosas, no contexto da Plataforma para o
Envelhecimento da Rede Social de Lisboa.
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// PRÉMIOS NUNES CORRÊA VERDADES DE FARIA
Os Prémios Nunes Corrêa Verdades de Faria foram
instituídos pela Santa Casa em 1987, cumprindo a
vontade expressa pelo benemérito Enrique Mantero
Belard, para distinguir as pessoas que, em Portugal,
mais tenham contribuído pelo seu esforço, trabalho
ou estudos para o cuidado e carinho dispensados aos
idosos desprotegidos, para o progresso da medicina na
sua aplicação às pessoas idosas e para o progresso no
tratamento das doenças do coração.
Na edição de 2015 foram premiados a médica Ana Sofia
Baptista Duque, especialista em Medicina Interna e
dedicada, sobretudo, à área da geriatria, com o prémio
«Progresso da Medicina na sua Aplicação às Pessoas
Idosa», o médico cardiologista João Morais, com o
prémio «Progresso no Tratamento das Doenças do
Coração», e o ex-provedor da Misericórdia de Valpaços,
Eugénio José Morais, com o prémio «Cuidado e Carinho
Dispensados aos Idosos Desprotegidos». A Fundação
Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
recebeu uma menção honrosa pela sua atividade no
apoio aos mais carenciados e no combate à pobreza.

// PROJETO SEGURANÇA +65
Em 2015 terminou o projeto Segurança +65, resultante
de uma parceria estabelecida em 2013 entre a Santa
Casa, a Fundação MAPFRE e a Polícia Municipal de
Lisboa, com o objetivo de sensibilizar a população idosa
apoiada pela Santa Casa para a segurança individual e
coletiva, através de um conjunto de ações realizadas nos
centros de dia da Instituição. Os temas abordados foram
a prevenção rodoviária, a mobilidade pedonal e os
cuidados específicos de segurança a adotar pelos idosos
nas suas residências e na via pública.

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO
SEGURANÇA +65 (2013-2015)
643 Utentes abrangidos
22 Equipamentos
19 Ações de sensibilização
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3.3 INTERGERACIONALIDADE: UM ENCONTRO DE GERAÇÕES
A Santa Casa tem procurado que a intergeracionalidade, assente na convivência e na troca de
experiências entre jovens e idosos, seja transversal a todas as áreas da Ação Social. Destacamse os projetos intergeracionais em curso, nomeadamente no prédio de Monsanto (doação da
Nestlé à Misericórdia de Lisboa), na Mitra - Pólo de Inovação Social e na Quinta Alegre.

// FÁBRICA NESTLÉ
Em 2015, no prédio de Monsanto, antiga fábrica da
Nestlé doada pela empresa à Santa Casa, arrancou um
projeto que a Instituição pretende que seja um «modelo
para todo o mundo». Neste espaço está a ser construída
uma residência assistida com 68 camas, para doentes ou
com incapacidades temporárias, independentemente da
idade, e apartamentos para acolherem universitários e
pessoas seniores independentes.
Com esta infraestrutura pretende-se, também, criar
uma nova resposta na área da reintegração social,
nomeadamente um espaço de transição que permita
acolher pessoas que saem de centros de reabilitação
e ainda não estão preparadas para ingressar
autonomamente na vida em sociedade.
O arranque do projeto foi assinalado com a pintura do
mural da entrada do edifício pela artista Mariana Dias
Coutinho sob a temática da intergeracionalidade que
pauta a edificação deste espaço, onde se pretendem
unir diferentes gerações.

ACREDITAMOS EM NOVOS PARADIGMAS 55

// PROGRAMA MITRA – PÓLO DE INOVAÇÃO SOCIAL

// QUINTA ALEGRE

Este Programa tem o objetivo de transformar o antigo
Albergue da Mitra num Pólo de Inovação Social, assente
nos pilares da Solidariedade, Diversidade e Inclusão.
Trata-se de projeto único que inclui 12 novas valências
que a Instituição escolheu designar por Naus, numa
alusão às embarcações usadas pelos portugueses nos
Descobrimentos.

A reabilitação da Quinta do Marquês de Alegrete,
localizada na Charneca do Lumiar, conhecida
também como Quinta Alegre, é um dos projetos em
desenvolvimento mais emblemáticos da Santa Casa. Visa
não só o restauro do palácio e do jardim envolvente,
mas também a edificação de um lar de idosos, com
capacidade para 60 pessoas, e uma residência para
jovens universitários. Este projeto promove um
envelhecimento mais ativo, uma vez que pretende
juntar jovens universitários e idosos num espaço
comum, evitando a exclusão e o isolamento recorrentes
na terceira idade, ao mesmo tempo que promove a
continuidade da sua autonomia, através da recuperação
e rentabilização de um espaço classificado com
Interesse Público. As portas do palácio serão abertas à
comunidade para eventos de natureza cultural e lúdica,
ateliês, oficinas e organização de reuniões, tornando o
espaço economicamente sustentável. O processo de
reabilitação do palácio e do jardim está em curso desde
2014, estando prevista, numa primeira fase, a edificação
do lar de idosos e, de seguida, a construção da unidade
residencial para jovens.

Cada Nau é uma infraestrutura que transporta uma
resposta, destinada a acolher, cuidar e integrar todos
os utentes, desde um restaurante-escola, residências
de emergência, acolhimento de emergência, lavandaria
social, uma quinta para a produção hortícola e que
empregará utentes, a um centro psicogeriátrico, entre
vários outros projetos destinados a ajudar diretamente
um universo de mais de 500 pessoas de diferentes
idades.

O ORGULHO DE SER SANTA CASA
A Santa Casa orgulha-se destes projetos de promoção da
intergeracionalidade, criando respostas que visam integrar gerações
num mesmo espaço, criar proximidade e estimular aprendizagens
entre mais novos e mais seniores.
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DEIXAR UMA MARCA POSITIVA NOUTRAS CAUSAS PÚBLICAS,
ALINHADAS COM A NOSSA MISSÃO

Em 2015, procurámos que todas as nossas decisões
fossem suportadas por critérios de sustentabilidade.
Demos continuidade à política de estratégia global
de planeamento e intervenção faseada no património
da Santa Casa, com vista a uma melhor conservação,
manutenção e, consequentemente, a um aumento da
rentabilidade destes ativos imobiliários.
A nossa intervenção no património direcionou-se
essencialmente para a realização de obras de reabilitação
e conservação nos prédios urbanos, onde houve a
preocupação da concretização de planos de resíduos
de construção e demolição, substituição de aparelhos
de ar condicionado, modernização e melhoria de
desempenho dos ascensores, instalação e manutenção
de microgeração e painéis solares e obtenção das
certificações energéticas dos edifícios; e para a
melhoria da capacidade produtiva dos prédios rústicos,
promovendo colheitas regulares dos ativos biológicos,
em particular, sobreiro, pinheiro-bravo e eucalipto, e a
manutenção da gestão do património rústico dos quais
70% são vocacionados para a área florestal.

Estamos atentos aos projetos e inovações realizados
ao nível mundial, na área da sustentabilidade aplicada
à gestão de edifícios, pois pretendemos, num futuro
próximo, ser pioneiros em Portugal na aplicação destas
tecnologias.
No futuro, pretendemos dar continuidade ao nosso
processo de reabilitação de imóveis, com materiais
e técnicas de construção mais amigas do ambiente,
mais inclusivas socialmente e mais sustentáveis
economicamente, devolvendo-os à Sociedade, seja
através do seu arrendamento a particulares, para
habitação, comércio ou serviços, ou seja para instalação
de equipamentos sociais e de saúde. Queremos
estar mais perto da sociedade, transmitindo de forma
transparente como gerimos o património que nos é
doado. Neste campo, a área das Benemerências tem
tido um papel fulcral, no contacto e divulgação, junto dos
promitentes beneméritos.
Helena Lucas
Diretora do Departamento
de Gestão Imobiliária e Património
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A Santa Casa trabalha todos os dias para prevenir situações de desigualdade, carência socioeconómica, vulnerabilidade e exclusão social, e para promover o desenvolvimento e a inclusão
pessoal e social. Para isso, reúne e gere, de forma direta ou coordenada com outras entidades
públicas e privadas, um conjunto de equipamentos, serviços e iniciativas.
De forma complementar à sua atividade estatutária, a Santa Casa envolve-se ativamente com
as comunidades e entidades que a rodeiam e com quem se relaciona, sobretudo através do
apoio a causas públicas com afinidades com a sua missão.

4.1 CADA PESSOA É ÚNICA
A Santa Casa empenha-se continuamente na melhoria da qualidade de vida dos seus utentes crianças e jovens, adultos, famílias, idosos e outros públicos vulneráveis.
São muitas as pessoas com as quais a Instituição tem contacto. Cada pessoa é única, na sua
história, no seu percurso, nos seus desafios para o futuro.

// SINALIZAR E APOIAR AS PESSOAS SEM-ABRIGO
Com o objetivo de recensear e de melhor apoiar
a população sem-abrigo de Lisboa, a Santa Casa
organizou e coordenou uma ação de contagem e
georreferenciação que abrangeu 24 freguesias, e que
permitiu também o levantamento de informações para
compreender melhor os contextos particulares que
levaram as pessoas sem-abrigo à sua situação atual.
Coordenada pelo Programa Intergerações, esta
iniciativa contou com a Câmara Municipal de Lisboa,
as juntas de freguesia e o Núcleo de Planeamento e
Intervenção Sem-Abrigo de Lisboa como parceiros.
Esta contagem atualizou os dados obtidos com a
primeira ação, realizada em 2013.
A inauguração da Unidade de Atendimento à Pessoa
Sem Abrigo (UAPSA), logo no início do ano, constituiu
um marco na nova forma de Lisboa apoiar a sua
população sem domicílio ou com domicílio instável.

SINALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
SEM-ABRIGO
431 Pessoas sem-abrigo sinalizadas na rua
387 Pessoas sem-abrigo sinalizadas em centros
de acolhimento noturno

1000 Voluntários participantes na contagem
33 Entidades parceiras
24 Freguesias percorridas
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Gerida pela Santa Casa, esta unidade é um exemplo
da governação integrada da cidade, perspetivando
uma nova metodologia de trabalho e de intervenção
social, que agrega todos os serviços e instituições da
Rede Social de Lisboa que trabalham com as pessoas
sem-abrigo, com domicílio instável ou em situação de
emergência social.
Localizada no Cais do Sodré, esta unidade assegura o
acompanhamento dos sem-abrigo, proporcionandolhes um atendimento mais completo e centralizado
e evitando que as instituições dupliquem apoios e
estratégias. Inclui receção, sala de espera, sala de
enfermagem, balneário, banco de roupa e seis salas
de atendimento, uma das quais com uma área para
crianças.

Apesar de apenas ter decorrido um ano e meio da
abertura da UAPSA já começamos a sentir os frutos do
trabalho integrado e em rede, nomeadamente com
a rentabilização de recursos e com a possibilidade de
respostas integradas às situações de pessoas que se
encontram em situação de sem-abrigo, numa lógica
colaborativa e de real partilha de recursos entre as
diferentes entidades, mudando-se o paradigma de
intervenção.
Celeste Brissos
Diretora da Unidade de Emergência
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

// CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A prevenção do crime e da violência doméstica e o
apoio às suas vítimas incluem-se entre as principais
preocupações da Santa Casa, que pretende dar uma
resposta cada vez mais eficaz face a um problema de
tão difícil resolução, e cujo número de casos comunicados tem demonstrado uma tendência crescente. Para
tal foi assinado um protocolo de colaboração com a
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), visando contribuir para a defesa e promoção dos direitos
das vítimas de violência. A parceria prevê a definição
de modelos de boas práticas na prevenção, sensibilização, informação, atendimento e apoio à vítima e o
desenvolvimento de um sistema de referenciação de
vítimas de crime.
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// ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE LAZER
Em prol do acesso por parte dos seus utentes –
e, prioritariamente, de crianças, jovens e idosos
sem rede primária de suporte e que evidenciem
vulnerabilidades -, ao lazer e ao turismo, enquanto
atividades fundamentais para potenciar um maior
bem-estar, vivências positivas e enriquecedoras e uma
maior integração social, a Santa Casa empenha-se em
proporcionar-lhes momentos de férias.
Todos os anos, sobretudo na páscoa e no verão, a
colónia da Instituição, a Colónia de Férias de São
Julião, na Ericeira, recebe mais de seis centenas de
utentes para aí passarem uma pequena temporada de
férias, acompanhados por assistentes sociais, técnicos e
terapeutas.
Além das férias na colónia, os diferentes
estabelecimentos de ação social dinamizam ao longo
de todo o ano diversas atividades lúdicas, de lazer e
turismo para os utentes que apoiam.

// PROGRAMA ESTOU AQUI ADULTOS
Em 2015 foi iniciada a fase piloto do Programa
ESTOU AQUI ADULTOS, uma iniciativa da PSP à qual
a Santa Casa, a Fundação PT, a Alzheimer Portugal, a
Significativo Azul e a Fundação Liga se juntaram. Esta
fase, com duração de seis meses, abrangeu apenas
utentes das entidades associadas. O programa consiste
na utilização, pelos aderentes, de uma pulseira com um
código alfanumérico individual inscrito que possibilita,
através de uma simples chamada para o 112, que o
portador seja rapidamente identificado, bem como
alertada a pessoa de referência para contacto.
O objetivo é aumentar a segurança dos beneficiários
em situações em que os mesmos possam, temporária
ou parcialmente, sofrer de desorientação ou perda de
memória. Prevê-se que este piloto permita recolher
dados suficientes para o alargamento do programa a
uma maior escala. Esta análise encontra-se em curso.

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS
E DE LAZER
3899 Utentes diferentes abrangidos pelas
atividades de férias, onde se incluem

670 Utentes beneficiários de férias
na Colónia de Férias de São Julião
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// CAFÉ MEMÓRIA
Este local de encontro proporciona a partilha de
experiências e o apoio a pessoas com problemas
de memória ou demência, aos seus familiares e
cuidadores. O projeto é uma iniciativa da Sonae Sierra
e da Associação Alzheimer Portugal a que Santa Casa
se associou em 2014, permitindo alargar a rede com a
abertura de duas unidades em Lisboa, onde decorrem
sessões mensais.
O Café Memória alterna sessões de palestra com
sessões de atividades lúdicas e estimulantes. Nas
sessões de palestra, são dados esclarecimentos aos
cuidadores e familiares numa linguagem simples e
acessível. Já nas sessões de atividades, realizam-se
jogos e exercícios que visam estimular a memória,
o conhecimento e a criatividade das pessoas com
problemas de memória ou demência.

// COM O CORAÇÃO NA SÍRIA
Sensível à crise humanitária que se abateu sobre a
população Síria, a Santa Casa subscreveu um acordo
com a Global Platform for Syrian Students que prevê
a atribuição de dez bolsas de estudo e residências
a jovens estudantes sírios, no valor de cerca de
50 000 € por ano, para licenciaturas, mestrados e
doutoramentos.
Foi também patrocinada a exposição WARonWALL
- The Struggle in Syria, trabalho de Kai Wiedenhöfer
apresentado no paredão de Cascais durante a
programação do Lisbon & Estoril Film Fest ’15. O
objetivo da exposição foi retratar cidades, aldeias e
campos de refugiados na Jordânia e no Líbano, entre
a primavera de 2014 e o início de 2015, mostrando
o impacto do conflito nas pessoas e sensibilizar a
sociedade para a importância do apoio às vítimas.

CAFÉ MEMÓRIA
1823 Participações
164 Voluntários que já dedicaram perto
de 3000 horas ao projeto
270 Convidados, entre especialistas e pessoas
interessadas na área das demências
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// PROJETO ABRAÇA A IGUALDADE
Juntamente com outras três entidades europeias,
a Helsingin Kaupunki, da Finlândia, a Movego
Jugendhilfe Gemeinnützige GmbH, da Alemanha e
a Dove House Community Trust, da Irlanda, a Santa
Casa, através do seu Centro de Desenvolvimento
Comunitário do Bairro dos Lóios, participou no projeto
Abraça a Igualdade, cujo objetivo é trabalhar as
competências dos jovens em torno da inclusão e do
conhecimento intercultural.
Os jovens recebidos (48 jovens entre os 13 e os 19
anos) eram maioritariamente provenientes de contextos
socioeconómicos desfavorecidos, com a presença de
minorias em que prevalece o desajustamento social,
o abandono escolar precoce, o consumo e tráfico
de estupefacientes, a pobreza e a exclusão social.
Durante este intercâmbio foram realizadas atividades
socioculturais e desportivas, de interior e ao ar livre,
conversas e encontros diários que permitiram aos jovens
experienciar e refletir acerca das temáticas da inclusão.

// FESTIVAIS PARA TODOS
Na prossecução do acesso à cultura e ao lazer para
todos, a Santa Casa participou em 2015 nos festivais
NOS Primavera Sound, NOS Alive e MEO Sudoeste,
tendo contribuído para a criação de espaços para
pessoas com mobilidade reduzida, espaços para
futuras mães e do Espaço Criança Santa Casa, dirigido
aos filhos dos festivaleiros.
A participação da Instituição passou também pela
realização de ações de sensibilização nos recintos
sobre várias temáticas relacionadas com a sua
atividade nas áreas da saúde e da formação: perigos
da exposição solar e do consumo excessivo de álcool;
informações sobre licenciaturas, pós-graduações
e bolsas de estudo; e prevenção de acidentes
provocados por mergulhos mal calculados, no âmbito
da campanha Mergulho Seguro. Nas plataformas de
comunicação online da Misericórdia de Lisboa foram
ainda divulgadas recomendações com o objetivo de
promover novos comportamentos juntos dos públicos.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL
O empreendedorismo e economia social é uma área de
intervenção recente da Santa Casa, constituindo mais
uma resposta da Instituição a desafios emergentes,
como sejam os relacionados com a crescente
longevidade dos cidadãos, o aumento do desemprego
e as limitações do sistema de proteção social, como
forma de dar o seu contributo para a criação de um
ecossistema favorável à criatividade, à inovação social e
a um crescimento económico mais inclusivo, através de
negócios sociais.
Neste âmbito, a Instituição tem vindo a investir de uma
forma estruturada na promoção, apoio e divulgação do
empreendedorismo e da economia social, suportadas
num conjunto de programas e iniciativas que, numa
lógica de criação de redes e sinergias, envolvem
diversas instituições e entidades da sociedade civil,
assim como o próprio Estado, agregando ativos de
conhecimento, experiência e recursos humanos,
técnicos, financeiros e logísticos.
•

Programa de Apoio a Empresas Sociais (PAES),
que teve a sua segunda edição concluída em 2015,
tem como objetivo captar as melhores ideias, os
melhores projetos, os promotores mais motivados,
e apoiá-los na estruturação de negócios capazes de
dar origem a uma nova empresa social.

•

Programa de Experimentação e Inovação
Social, que tem como objetivo estimular e facilitar
a criação, experimentação e disseminação de
soluções inovadoras mais eficazes, eficientes e
sustentáveis para as necessidades, problemas ou
desafios sociais. Em 2015 concluiu-se o Fostering
Intergerational Entrepreneurship Project – United
at Work (UAW), que pretendeu contribuir para a
configuração de uma política ativa de emprego que
permita a integração conjunta de jovens e seniores
na vida ativa através do empreendedorismo. Os
resultados do projeto foram apresentados como
um instrumento de trabalho à Comissão Europeia,
onde se inclui um conjunto de Recomendações
de Políticas Públicas com vista a desenvolver
novos mecanismos de apoio e facilitação de
projetos de empreendedorismo a desenvolver por
desempregados qualificados jovens e seniores.

PROMOÇÃO DO
EMPREENDEDORISMO
13 Projetos PAES concluíram a fase
de incubação, com aprovação.

19 Projetos UAW finalistas
79 Tutores
28 Equipas finalistas INOVA!, juntando
91 participantes, de um total
de 347 candidaturas
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•

Programa de Tutores, criado no âmbito do Banco
de Inovação Social, visa incluir nos seus recursos o
contributo da cidadania. Os tutores que integram a
bolsa trazem o conhecimento acumulado com a sua
experiência de vida e profissional a multiplicidade
e diversidade de perspetivas, essencial nos
processos de empreendedorismo e inovação social.
Colaboram nas iniciativas e programas, assumindo
particular relevância no acompanhamento dos
projetos dos empreendedores apoiados, através de
sessões de tutoria.

•

Iniciativa INOVA! Um concurso de ideias que
visa estimular o empreendedorismo e a cultura
empreendedora nas escolas nacionais. A edição
2014/2015 foi promovida pela Santa Casa em
colaboração com a Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional, as DireçõesGerais de Educação e dos Estabelecimentos
Escolares, a Agência para a Competitividade e
Inovação e o Instituto Português do Desporto
e da Juventude. Foram atribuídos os Prémios
«INOVA Atitude», «INOVA Criatividade», «INOVA
Social», «INOVA Negócio», «INOVA Escola»,
«INOVA Município» e «INOVA 2015». Iniciativa com
evolução significativa desde 2011 tanto no número
de candidaturas como no número de escolas
envolvidas.

O ORGULHO DE SER SANTA CASA
O empreendedorismo social é uma nova forma de estar na
solidariedade com o próximo. Uma nova forma que pretende
obter o máximo impacto social para um determinado investimento,
qualificando as pessoas, desafiando-as e semeando nelas a
criatividade e a vontade de agir e criar. A Santa Casa orgulha-se
de fazer parte deste debate e, reconhecendo a importância das
parcerias e partilha de experiências nesta matéria, tornou-se membro
da European Venture Philanthropy Association (EVPA), associação
sediada em Bruxelas que reúne as grandes organizações que
praticam filantropia e investimento social na europa, com cerca de
180 membros em 25 países.
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4.2 SAÚDE PARA TODOS
A prestação de cuidados de saúde de excelência e acessíveis ao maior
número de pessoas possível é uma das prioridades da Santa Casa. Para
concretizar este objetivo, a Instituição desenvolve a sua atividade na área
da saúde através das seguintes infraestruturas e serviços:

// CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DE ALCOITÃO

9032 Consultas de Medicina Física de Reabilitação
48 735 Dias de internamento de doentes saídos
89% Taxa de ocupação
// ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE ALCOITÃO

3 Cursos de Formação Básica, com 343 alunos
8 Ações de Formação Pós-graduada, com 110 formandos
// HOSPITAL ORTOPÉDICO DE SANT’ANA

35 509 Consultas externas
2353 Cirurgias (convencional e ambulatório)
68% Taxa de ocupação
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// UNIDADE DE SAÚDE MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO

21 945 Sessões de Medicina Física de Reabilitação
20 486 Dias de Internamento
89% Taxa de ocupação
// UNIDADES DE SAÚDE LOCAIS, EXTENSÕES E UNIDADES MÓVEIS

29 638 Utentes das Unidades - 23 938 Utentes com cartão
de Saúde SCML e 5700 utentes ao abrigo do Protocolo
com a ARSLVT

93 703 Consultas médicas (ambulatório e apoio domiciliário)
79 584 Consultas de enfermagem (ambulatório e apoio domiciliário)
17 203 Pessoas assistidas no âmbito das ações do Núcleo
de Saúde Mais Próxima e 907 encaminhamentos após rastreio
300 Ações de Educação para a Saúde (“Saber Saúde”)

A SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA COMUNIDADE
A Santa Casa considera que atuar ao nível dos cuidados primários de
saúde é uma aposta fundamental no desenvolvimento e bem-estar da
comunidade. Por isso, atua diariamente na prevenção de doenças e
na promoção da saúde comunitária, fomentando a adoção de hábitos
saudáveis e avaliando o estado de saúde dos lisboetas. Adicionalmente,
procura reforçar o seu investimento na área da saúde, privilegiando a
criação e modernização de instalações hospitalares e de apoio, com
destaque para áreas onde a oferta pública, social e privada é insuficiente
ou de difícil acesso, como é o caso dos cuidados continuados e paliativos.
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// NOVO FUTURO PARA O HOSPITAL DA ESTRELA
Com um investimento de 15 M€, a Santa Casa adquiriu as antigas instalações hospitalares do Exército na
freguesia da Estrela. Ocupando uma área de 17 000 m2,
este espaço será reabilitado e reutilizado para dar resposta prioritária aos cuidados continuados integrados
e paliativos, considerando as carências atualmente
existentes nestas áreas e as crescentes necessidades,
decorrentes do envelhecimento da população.
No final do ano foi constituída uma Comissão de Peritos externos que ficou responsável por acompanhar e
analisar o desenvolvimento do plano estratégico para
o projeto, composta por Ana Jorge, António Bagão
Félix e Isabel Galriça Neto, especialistas nas áreas de
Pediatria, Finanças e Cuidados Paliativos, respetivamente, cujo envolvimento vem reforçar a dimensão e
relevância desta nova unidade de saúde para a cidade
de Lisboa.

// AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ORTOPÉDICO
DE SANT’ANA
Foi iniciado o projeto de ampliação do Hospital Ortopédico de Sant’Ana, com a construção de uma nova
unidade hospitalar que irá aumentar e ampliar a sua
capacidade de resposta. Com uma área total de construção de 6 719 m2, esta nova unidade terá um bloco
operatório com quatro salas de operação, 60 camas
para internamento, seis camas na unidade de cuidados
intensivos e uma unidade de recobro com 32 postos.
A nova unidade, com disponibilização de ofertas nas
especialidades de neurocirurgia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia, vai ainda prestar serviços em
regime de urgência e ambulatório.
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// UNIDADES HABITACIONAIS MODULARES
ASSISTIDAS
No Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
foi dado início à construção de duas Unidades Habitacionais Modulares Assistidas para pessoas com incapacidade motora. Estas unidades pretendem dar um
contributo significativo para o reequilíbrio pessoal dos
doentes em reabilitação, promovendo a sua educação
para a autonomia, a sua qualidade de vida e a reconstrução do seu projeto de vida, num contexto residencial.
Atualmente, o Centro dispõe já de um espaço dedicado ao treino e aconselhamento de Atividades de
Vida Diária e Doméstica, de grande utilidade para os
utentes e famílias. Pretende-se que as novas unidades
complementem este serviço, ajudando a testar os ensinamentos transmitidos durante o processo de internamento, com a ajuda da equipa multidisciplinar, até à
sua efetiva integração na família e na comunidade.

SAÚDE MAIS PRÓXIMA E AO
ENCONTRO DAS PESSOAS
Adotando como estratégia ir ativamente ao encontro
das pessoas, o programa itinerante do Núcleo Saúde
mais Próxima convida as populações a realizar rastreios
de saúde e a participar em ações de sensibilização e de
prevenção sobre algumas das patologias mais comuns.
Para garantir que esta iniciativa chega a todos os bairros e ao maior número de pessoas, foram estabelecidas
parcerias com associações médicas, juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, associações locais,
paróquias e coletividades, entre outras entidades.
Em 2015, continuaram a ser realizados rastreios no
país dirigidos à prevenção de doenças frequentemente
diagnosticadas na nossa sociedade, como as doenças
cardiovasculares e de saúde visual, demências ou a
diabetes mellittus.
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// UNIDADE W+
Esta Unidade assegura apoio psicológico e psicoterapêutico gratuito, na cidade de Lisboa, a pessoas em
situação de risco e vulnerabilidade psicológica, em
ambulatório ou na comunidade, investindo ainda na
prevenção de comportamentos de risco e na promoção
de estilos de vida saudáveis.
Em 2015, foi celebrado um protocolo de colaboração
com a NOVA Medical School/Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito
da cadeira de Introdução à Pediatria e Saúde na Adolescência, do Curso de Mestrado Integrado em Medicina, pelo período de 3 anos. Ao abrigo do protocolo,
cerca de 200 alunos receberam formação em aulas
práticas, na área da Saúde na Adolescência na Unidade
W+, que presta apoio psicológico gratuito aos jovens
da capital.

MAIS INICIATIVAS
DA SAÚDE SANTA CASA
Semana da Saúde: No âmbito das
Comemorações do Dia Mundial da
Saúde, realizaram-se diversas atividades
de promoção da saúde e prevenção da
doença dirigidas a utentes, colaboradores
e equipas de saúde e subordinadas ao
tema escolhido pela Organização Mundial
de saúde: A Segurança Alimentar.
Dia Internacional do Enfermeiro:
Exposição de fotos e artefactos ligados
ao desempenho da profissão e sua
evolução histórica na SCML.
Jornadas da Unidade W+ “Pisar o
Risco- Respostas inovadoras de saúde
com população de risco”: Encontro na
faculdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa, com o intuito de apresentar o
trabalho desenvolvido desde 2003 pela
Unidade W+.
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APOIO À INVESTIGAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO
A Santa Casa apoia a investigação científica e médica de excelência, acreditando que esta é a
melhor via para acelerar a chegada de respostas para muitos e diversos problemas médicos,
nas suas diferentes dimensões: prevenção, diagnóstico e tratamento.
Em 2015 decorreu a terceira edição dos Prémios SANTA CASA Neurociências e a primeira
edição do Programa de apoio a projetos de Investigação Científica em Esclerose Lateral
Amiotrófica e do respetivo concurso para atribuição de uma bolsa de investigação científica.

PRÉMIOS SANTA CASA
NEUROCIÊNCIAS
PRÉMIO
MANTERO BELARD
// OBJETIVOS
Promover avanços no tratamento de doenças
neurodegenerativas associadas ao envelhecimento.

// DESTAQUES DE 2015
Júri presidido por Catarina Resende Oliveira, da
Universidade de Coimbra, incluindo membros da
Sociedade Portuguesa de Neurologia, da Sociedade
Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, da
Universidade de Lisboa, da Sociedade Portuguesa de
Neurociências, da Universidade do Porto, da Universidade
do Texas, do Swiss Federal Institute of Technology e do EU
Joint Programme - Neurodegenerative Diseases Research.
37 Candidaturas recebidas.

PRÉMIO
MELO E CASTRO
// OBJETIVOS
Promover avanços na recuperação e tratamento de
lesões vertebro-medulares.

Candidatura premiada pelo prémio Mantero Belard:
Investigador António Ambrósio e a sua equipa, da
Universidade de Coimbra, pelo projeto “Alterações
cerebrais na doença de Alzheimer: a retina como um
espelho do início e progressão da doença?”
Candidatura premiada pelo prémio Melo e Castro:
Investigadora Ana Pêgo e a sua equipa, do Instituto
Nacional de Engenharia Biomédica, pelo projeto
“COMBINE - Estratégia regenerativa combinatória para
potenciar a regeneração axonal e melhorar a recuperação
funcional depois de lesão medular”.
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Os Prémios Santa Casa Neurociências permitem
desenvolver projetos de investigação inovadores,
cujos resultados poderão ser extremamente úteis
para a compreensão, diagnóstico e tratamento de
doenças degenerativas do sistema nervoso. O objetivo
do projeto de investigação que coordeno consiste
em identificar novos biomarcadores, que sejam úteis
para fazer um diagnóstico mais precoce e preciso da
doença de Alzheimer. Estes biomarcadores poderão ser
identificados através da análise estrutural e funcional
da retina, a qual tem sido considerada um espelho do
cérebro.
António Francisco Ambrósio
Investigador responsável do projeto vencedor
do Prémio Mantero Belard 2015

Ter recebido o Prémio Melo e Castro, para além de
nos permitir dar início a este trabalho que esperamos
que venha a ter impacto na melhoria da qualidade de
vida dos lesionados medulares, resultou num incrível
nível de visibilidade para o trabalho de fundo que as
equipas envolvidas estão a desenvolver. No projeto
COMBINE vamos explorar estratégias de nanomedicina
de forma a criar no local de uma lesão medular um
ambiente mais favorável ao processo de regeneração.
O sistema proposto será testado em combinação com
um protocolo de reabilitação concebido à semelhança
dos atuais programas em prática clínica.
Ana Paula Pêgo
Investigadora responsável do projeto vencedor
do Prémio Melo e Castro 2015
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PROGRAMA E BOLSAS
DE INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA EM
ESCLEROSE LATERAL
AMIOTRÓFICA
// OBJETIVOS

// DESTAQUES DE 2015

Procura de respostas mais eficazes no combate à
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Painel de revisores constituído por 22 avaliadores, de
10 nacionalidades diferentes: Alemanha, Austrália,
Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América,
França, Holanda, Reino Unido e Suécia.

Implementar duas vertentes de atuação:
disponibilização de apoio financeiro a projetos e
atribuição de bolsas, cujo desenvolvimento decorre no
âmbito do projeto vencedor.

7 Candidaturas recebidas.
Projeto vencedor: “Explorando o impacto de
microvesículas derivadas dos astrócitos na degeneração
dos neurónios motores e como veículos de libertação
de moléculas neuroprotetoras na Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA)”, apresentado por Dora Brites, líder
do Grupo «Neuron Glia Biology in Health and Disease»
do Research Institute for Medicines (iMed.ULisboa) e
Professora Catedrática Convidada no Departamento
de Bioquímica e Biologia Humana da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Lisboa.
Bolsa de investigação atribuída à candidata Marta
Isabel da Silva Rodrigues Barbosa, com Licenciatura em
Biologia Celular e Molecular e Mestrado em Genética
Molecular e Biomedicina.
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CONFERÊNCIAS
SANTA CASA
NEUROCIÊNCIAS
// OBJETIVOS

// DESTAQUES DE 2015

Informar o público sobre o trabalho desenvolvido pelos
investigadores galardoados pela Santa Casa

Ciclo criado em 2015, através da primeira conferência
sobre o trabalho das equipas distinguidas pelos
Prémios «SANTA CASA Neurociências», com vista a
divulgar o trabalho de investigação em lesões vertebromedulares desenvolvido pelos galardoados com o
Prémio Melo e Castro 2013 e 2014.

O ORGULHO DE SER SANTA CASA
A Santa Casa tem-se destacado pelo seu apoio à investigação em
Neurociências, uma forma de lançar sementes para um futuro melhor.
As gerações atuais e futuras poderão tirar partido das soluções
encontradas, que constituem passos fortes para uma melhor
qualidade de vida. Ser parte destes avanços é um motivo de orgulho.
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// 1.º SIMPÓSIO IBÉRICO EM LESÕES
VERTEBRO-MEDULARES (SCIS 2015)
A Santa Casa associou-se ao Instituto de Investigação
em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do
Minho (ICVS/3Bs) e à Associação Salvador para a
organização do Simpósio Ibérico em lesões vertebromedulares, que decorreu nos dias 30 de novembro e 1
de dezembro, no Centro de Medicina de Reabilitação
de Alcoitão.
Com a presença de um grupo de especialistas
nacionais e internacionais, foram discutidas as mais
recentes descobertas na área das lesões vertebromedulares e a sua possível translação para a prática
clínica. Pretende-se, ainda, aproximar a comunidade
civil de cientistas e membros do corpo clínico e
promover a colaboração entre grupos de investigação
de Portugal e Espanha e grupos do resto da Europa e
da América do Norte.

MAIS INICIATIVAS
Abraço pela ELA: Para comemoração
do Dia Mundial da Esclerose Lateral
Amiotrófica, assinalado em 21 de
junho, a Santa Casa associou-se à
iniciativa «Global Hug Moments». Os
colaboradores da Instituição foram, assim,
desafiados a participar neste movimento,
em prol da sensibilização para a doença,
registando os abraços numa fotografia e
partilhando-a nas redes sociais.
Bolsas para Escola Superior de Saúde
do Alcoitão: Atribuição de 24 bolsas aos
alunos do 1.º ciclo que ingressem numa
das três licenciaturas oferecidas pela
Escola Superior de Saúde do Alcoitão
- Fisioterapia, Terapia da Fala e Terapia
Ocupacional. Dez por cada curso, num
montante de 5000 € por aluno. A Santa
Casa contribui assim para reduzir o
número dos jovens que abandonam a sua
formação por razões económicas.

INVESTIMOS NA SOCIEDADE 75

DESPORTO PARA UMA VIDA
SAUDÁVEL E INTEGRAÇÃO SOCIAL
A Santa Casa e os Jogos Santa Casa têm dado
continuidade à implementação da estratégia de
promoção do desporto, assente em três grandes eixos:
•

Valorização do esforço e do mérito desportivo,
individual e coletivo, pelo apoio a atletas nacionais;

•

Apoio ao desenvolvimento de ações de formação
sobre a prática desportiva e estilos de vida
saudáveis;

•

Promoção e apoio ao desporto enquanto motor de
coesão e integração social.

MAIS INICIATIVAS
Surf adaptado: Apoio da SurfAddict Associação Portuguesa de Surf Adaptado
para a realização de sessões de surf
adaptado. Em 2015 participaram 60
pessoas, entre crianças e jovens de vários
equipamentos da Instituição, utentes com
deficiência, motora, intelectual ou visual.
Dançar com Parkinson: No âmbito de
um protocolo entre a Santa Casa e a
Associação Portuguesa de Doentes de
Parkinson, são dadas aulas regulares
de dança para pessoas com doença de
Parkinson e seus cuidadores, promovendo
a criatividade, a interação social, o bemestar físico e emocional das pessoas com
Parkinson.
Bolsas de Educação para Atletas:
Entrega de 22 Bolsas de Educação,
num valor total de 66 000 €, pelos
Jogos Santa Casa, Parceiro Oficial do
Programa de Responsabilidade Social
para a Educação do Comité Olímpico de
Portugal (COP) e Patrocinador Principal
do Comité Paralímpico de Portugal
(CPP). Os atletas distinguidos integram
os programas de preparação Olímpica
Rio 2016, Paralímpica Rio 2016 e
Surdolímpica Samsun 2017 e encontramse matriculados em instituições de
ensino superior, em licenciaturas ou
mestrados. Trata-se de um incentivo
para a conciliação da carreira académica
com a carreira desportiva, que pretende
contribuir para evitar o abandono precoce
do desporto de alto rendimento ou dos
estudos.
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PATROCÍNIOS PARA APOIAR
BOAS CAUSAS

Para concretizar esta estratégia, os Jogos Santa
Casa financiam vários projetos e, conscientes das
preocupações e dificuldades que os jovens atletas
atualmente enfrentam, têm trabalhado ativamente com
os comités olímpico e paralímpico, com diferentes
federações desportivas e outras associações de
âmbito desportivo. Foi nesse sentido que, em 2015, os
patrocínios foram alargados à Federação Portuguesa
de Ténis de Mesa, à Federação Portuguesa de Judo
e à Federação Portuguesa de Remo, contribuindo, de
forma inequívoca, para os bons resultados que têm
vindo a alcançar. O patrocínio dos Jogos Santa Casa
a estas entidades materializa-se no apoio direto a um
total de 27 614 atletas e a mais de 50 atletas inseridos
nos Projetos Olímpico e Paralímpico RIO2016.

A estratégia de patrocínio da Santa
Casa assenta no apoio às Boas Causas,
nomeadamente no apoio ao desporto
como um veículo fundamental de inclusão
e coesão nacional, no apoio à Cultura
Nacional e, em particular, aos músicos
portugueses e a espetáculos adaptados
a públicos alargados e intergeracionais,
entre outras consideradas relevantes.
A Santa Casa pauta-se por critérios
rigorosos na atribuição de patrocínios e
sempre no apoio às Boas Causas.

Despoletando um sentimento de responsabilidade
ainda maior na vida de todos os atletas que se sentem,
constantemente, obrigados a repensar ou abandonar
a sua formação académica em prol de uma carreira
desportiva, ou vice-versa, as Bolsas de Educação dos
Jogos Santa Casa vieram possibilitar a conjugação
destas duas importantes vertentes de vida de um
atleta, numa união de equilíbrio e estabilidade.
Pessoalmente, muito agradeço este valioso apoio que
me permitiu alcançar um grande sonho desportivo - de
representar Portugal nos Jogos Paralímpicos Rio 2016,
podendo bater recordes pessoais e vir a terminar nos
cinco primeiros lugares do mundo -, sem nunca perder,
por sua vez, o foco em outro extremamente importante
objetivo pessoal - de concretização de uma formação
académica.

A minha ambição é poder representar Portugal
internacionalmente (campeonatos mundiais e
olímpicos) e conquistar o pódio. Sem o apoio dos
Jogos Santa Casa, os custos inerentes a este desafio
são difíceis de alcançar, uma vez que, mesmo tendo
este apoio, a minha mensalidade ainda representa um
esforço para a família. Por isso, é essencial que a Santa
Casa continue a apoiar, para o sonho permanecer.
Muito obrigada.

David Grachat
Atleta Paralímpico

Rita Lagartinho
Atleta Grau 1 A
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// NÚCLEO DESPORTO PELA SAÚDE
Este Núcleo promove a saúde
através da prática do exercício
físico, integrando-o nas atividades
de vida dos utentes, colaboradores,
reformados e aposentados da
Santa Casa e seus familiares. A sua
visão é a de que o desporto é uma
prática essencial na promoção da
saúde, na inclusão e integração
social, tendo o ano 2015 sido um
ano de apresentação perante a
comunidade interna da Instituição
e de estruturação de projetos
e atividades a desenvolver nas
seguintes áreas:
•

Atividade física/fitness;

•

Futebol de 7 – Liga Santa Casa;

•

Surf adaptado;

•

Ginástica laboral;

•

Corrida e caminhada;

•

Maratonas de Futsal.

DESPORTO PELA SAÚDE
4 Modalidades desportivas dinamizadas
8 Eventos desportivos para utentes (4)
e colaboradores (4)

688 Colaboradores que participaram
nas atividades dinamizadas

312 Participantes nas modalidades
de desporto adaptado dinamizadas

MAIS INICIATIVAS
Open Day no Centro de Medicina e
Reabilitação de Alcoitão: Iniciativa que
dá oportunidade aos utentes e ex-utentes
deste Centro para experimentarem
algumas modalidades desportivas
adaptadas, desde o atletismo,
basquetebol com cadeira de rodas,
voleibol sentado, golfe, ténis de mesa,
boccia ou badminton.
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4.3 CULTURA AO SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO E COESÃO SOCIAL
A Santa Casa tem um extenso património artístico e uma muito
diversificada atividade cultural, que promove como instrumento do
desenvolvimento humano e da coesão social, colocando-os ao serviço
da comunidade. No âmbito deste compromisso de tornar a cultura mais
acessível, a Santa Casa desenvolve ainda esforços para levar a cabo ações
de envolvimento e de interação com os seus utentes das áreas de ação
social e saúde.

CULTURA PARA O PÚBLICO EM GERAL
Tornar a cultura acessível a um maior número de pessoas é um dos
grandes objetivos da Santa Casa desde 2012. No ano de 2015 tiveram
destaque as seguintes iniciativas.

// PROMOÇÃO DA LEITURA
A divulgação e o desenvolvimento de ações de
promoção da leitura junto da comunidade foi
incentivada, com destaque para:
•

Comemoração do Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor;

•

Exposição bibliográfica A História Regional e Local
de Portugal;

•

Itinerância do acervo bibliográfico pelos técnicos
de equipamentos descentralizados;

•

Sessões de leitura para pessoas idosas dos
equipamentos sociais da Santa Casa no âmbito do
projeto Voluntariado da Leitura;

•

Sessões de leitura para crianças, a promoção da
Biblioteca pelos jovens de escolas secundárias;

•

Participação da Misericórdia de Lisboa na 3.ª
edição da Noite da Literatura Europeia;

•

Apresentação de livros;

•

Realização de conferências.
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// SERVIÇO DE PÚBLICOS
E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Ao longo de 2015, foi reforçada a oferta da Santa
Casa de novas atividades para crianças dos três aos
cinco anos com a atividade denominada Uma Historia
Colorida e o projeto itinerante de leitura Perlim Pim
Pim, Os Livros São Assim. Iniciaram-se para os 2.º e 3.º
ciclos as atividades Vamos Conhecer o Oriente, Pelos
Sentidos do Barroco e Ser Bibliotecário por um dia.
De assinalar também a existência de programas de
visitas ao património da Santa Casa, como o ciclo
A Santa Casa Abre Portas, e o ciclo Itinerários em
Lisboa, que em 2015 foi marcado por uma novidade, o
itinerário dos Recolhimentos da Capital, percorrido de
bicicleta e organizado em parceria com a Federação
Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta.

MAIS INICIATIVAS
Encontros com Vida: Continuidade
destes encontros que, numa 1.ª edição,
levaram músicos, bailarinos e atores
aos Centros de Dia da Santa Casa,
favorecendo o envelhecimento ativo e
a inclusão social. Nesta nova edição, os
utentes foram convidados a sair do seu
“espaço de conforto” e foram assistir a
sessões de fados numa casa de fados em
Lisboa.
Apoio à cultura e artistas nacionais:
A Santa Casa apoiou uma vez mais um
artista nacional, Fernando Mendes, e o
seu espetáculo “Noivo por Acaso”. Os
objetivos passam por dar continuidade à
sua aposta na cultura e artistas nacionais,
associando-se a um espetáculo que vai
percorre o país de norte a sul e permite
que os utentes assistam a uma peça de
teatro.
«As Boas Causas Tocam Aqui»: A
Santa Casa levou a música portuguesa
aos festivais de verão, prosseguindo
com a aposta na cultura e na música
nacional, através do apoio aos músicos
portugueses e à projeção de novos
talentos.
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// EDIÇÕES SANTA CASA
Prodac: comunidade em construção é o título do livro, com
chancela Edições Santa Casa, que foi lançado em 2015 no
Centro de Promoção Social da Prodac (Marvila). Com este
projeto, o Centro Editorial inaugurou uma nova coleção
- a coleção Comunidade - que pretende dar a conhecer
a enorme riqueza das comunidades e o contributo das
pessoas para o desenvolvimento dos seus bairros e locais
onde vivem. A obra reúne contributos de mais de 150
participantes, entre os quais 33 autores que estudaram
Marvila, memórias dos seus habitantes e testemunhos de
quem dedica o seu trabalho a este bairro.
Capela de São João Baptista, é uma edição de prestígio
sobre a Capela de São João Baptista da Igreja de São
Roque, publicada em parceira com a Imprensa Nacional
Casa da Moeda.
Uma Igreja Duas Histórias, é um livro que faz um percurso
pela história da Igreja Conceição Velha, antiga sede da
Misericórdia de Lisboa.
Envelhecer no Estrangeiro, publicado em parceria
com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das
Comunidades Portuguesas e o Gabinete do Secretário
de Estado das Comunidades Portuguesas, dá voz aos
portugueses emigrantes, agora seniores, que partilham
retalhos da sua vida vivida fora de Portugal.

CULTURA
2047 Visitas guiadas, workshops e ateliers
367 339 Visitantes da Igreja de São Roque
54 322 Visitantes do Museu de São Roque
412 Visitantes do Arquivo Histórico
9054 Visitantes da Biblioteca
7857 Visitantes de outros edifícios com valor
patrimonial (Hospital Ortopédico
de Sant’Ana, Convento de São Pedro
de Alcântara, Palácio Marqueses
das Minas)

// RECONHECIMENTO DO CATÁLOGO DA “VISITAÇÃO” E DA IGREJA DE SÃO ROQUE
O catálogo da exposição Visitação. O Arquivo, memória e
promessa, realizado pelo Arquivo Histórico da Santa Casa,
foi premiado na categoria Investigação pelos Prémios 2015
da Associação Portuguesa de Museologia.

uma candidatura ao Registo de Memória do Mundo
(UNESCO), de toda a série de «Sinais de Expostos» em
rede com outros países que também possuam séries
documentais idênticos.

Estes prémios pretendem incentivar e premiar a
imaginação e a criatividade dos museólogos portugueses,
bem como o seu contributo efetivo na melhoria da
qualidade dos museus em Portugal, sendo também uma
forma de dar visibilidade ao que de melhor se faz no
âmbito da museologia.

A Igreja de São Roque foi distinguida com um
Certificado de Excelência pelos turistas que a visitaram
e votaram no website TripAdvisor. Este prémio é
o reconhecimento, pelo público, da qualidade do
trabalho desenvolvido naquele espaço patrimonial,
uma qualidade que se reflete no acolhimento, nas
ações de restauro e investigação, nas atividades
educativas e culturais, nas visitas guiadas em diferentes
idiomas e nos concertos de música. Aspetos que o
público classificou de “excelentes”.

Na sequência da investigação desenvolvida pela
equipa do Arquivo Histórico, está já a ser preparada
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4.4 INVESTIMENTO E REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO
A Santa Casa encontrou na reabilitação do seu extenso
património imobiliário mais uma forma de realizar a
sua missão social. Nesse sentido tem desenvolvido
uma política de salvaguarda e valorização dos edifícios
e propriedades que se encontram sob a sua gestão,
dando ainda continuidade à aposta estratégica
de preservar a memória coletiva e o património
arquitetónico e artístico nacional, cuja arquitetura
abrange o período entre os séculos XVI e XXI.
93% do património imobiliário da Santa Casa resulta
de doações de beneméritos, na certeza de os seus
legados serem colocados ao serviço de quem mais
precisa e das boas causas.
Em muitos destes edifícios estão hoje instalados
lares, creches, unidades de saúde e demais serviços
da Instituição, de que são exemplo a Residência
Faria Mantero, o Hospital Ortopédico de Sant’Ana,
a Unidade de Saúde Dr. José Domingos Barreiro,
o Centro de Acolhimento Infantil Vítor Manuel, a
Mitra, entre muitos outros. Outra parte do património
imobiliário destina-se ao arrendamento para habitação
e serviços. As receitas desta exploração constituem
uma das principais fontes e rendimento para a
concretização das “Boas Causas” apoiadas pela
Instituição.
Constitui, assim, um dever intemporal da Santa Casa
cuidar do seu património, através da sua conservação,
manutenção e reabilitação.
A reabilitação é vista como uma forma de investir
na economia nacional, particularmente no sector da
construção civil, muito fustigado pela crise, e com uma
forma de trazer mais vida ao centro urbano da cidade,
contribuindo para o seu rejuvenescimento.
Considerando o vasto património existente, o seu
estado atual de conservação e o investimento
necessário para o reabilitar, foi adotada uma estratégia
global de planeamento e de intervenção faseada.

MAIS INICIATIVAS
Exposição «Património com Futuro»:
Entre 9 de abril e 10 de maio, esteve
patente na Galeria de Exposições
Temporárias do Museu de São Roque
uma exposição que mostrou o trabalho
de reabilitação do património que a Santa
Casa tem realizado nos últimos anos,
assim como os projetos em curso.

PATRIMÓNIO
93% Património resulta de doações
de beneméritos

488 Imóveis urbanos e 151 rústicos próprios
91 Imóveis arrendados/cedidos
21 M€ Investimento em património
6 Prédios reabilitados e 7 em fase
de reabilitação

590 116 € Doados por beneméritos à SCML
(dinheiro e ativos financeiros)
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4.5 INCENTIVO À CIDADANIA E AO VOLUNTARIADO
A Santa Casa reconhece que os voluntários trazem
um valor acrescentado, imprescindível e inestimável
à intervenção que desenvolve, como recurso
complementar, e está convicta de que é também
sua responsabilidade promover a solidariedade e a
participação cívica dos cidadãos.
O voluntariado da Santa Casa é realizado tanto por
pessoas a título individual, que prestam um apoio
emocional individualizado aos utentes, apoiando a
Instituição no seu trabalho de combate à exclusão
social, à pobreza, e ao isolamento das pessoas mais
vulneráveis, como por empresas e organizações que,
no âmbito da sua responsabilidade social corporativa,
desenvolvem pontualmente ações de voluntariado com
o envolvimento dos seus colaboradores.

O voluntariado é desenvolvido em múltiplos serviços
e equipamentos sociais e de saúde, abrangendo
crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, famílias e
indivíduos e grupos em risco de exclusão.
Além de procurar envolver os cidadãos e as empresas
em iniciativas de voluntariado, a Santa Casa assume
também a sua própria responsabilidade social
corporativa, incentivando e criando condições para
que os seus colaboradores exerçam ativamente a sua
cidadania no quadro do voluntariado organizacional,
em favor de diversas causas sociais e ambientais.

INVESTIMOS NA SOCIEDADE 83

// DESTAQUES DO VOLUNTARIADO EM 2015

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO DE
EMPRESAS EXTERNAS
NA SANTA CASA

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
INTERNO DA SANTA
CASA

107 Beneficiários de três ações de voluntariado da
Fundação PT (atuação do Grupo Musical Cordofones,
para idosos)

50 Colaboradores voluntários na ação de voluntariado
interno de florestação Um dia pelo Ambiente

69 Beneficiários de uma ação de voluntariado da FNAC
(Distribuição de presentes e sessão de leitura para
crianças)
38 Beneficiários de uma ação de voluntariado da EDP
(qualificação energética do Recolhimento de Santos-o-Novo
e distribuição de cabazes de natal aos seus utentes)
108 Voluntários externos envolvidos

VOLUNTARIADO
INDIVIDUAL
793 Voluntários em atividade
67 649 Horas de voluntariado
15 Ações de formação inicial
27 Ações de formação contínua/específica

22 Colaboradores voluntários na REPARAR – Ação de
voluntariado de Reparações Solidárias
14 Colaboradores voluntários no projeto Café Memória
4 Colaboradores voluntários no projeto Dançar com
Parkinson
35 Colaboradores voluntários na segunda contagem da
população sem-abrigo da cidade de Lisboa
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O IMPACTO DO VOLUNTARIADO
O trabalho de voluntariado na Santa Casa,
desenvolvido por cerca de 800 voluntários junto
de 8000 beneficiários, é positivo para todos os
intervenientes.
O primeiro «Estudo de avaliação dos impactos no
âmbito do voluntariado da SCML», desenvolvido
pelo DINAMIA’CET do Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa (ISCTE), do Instituto
Universitário de Lisboa (IUL), demonstra esse benefício
mútuo. Os dados que serviram de suporte a este
estudo foram recolhidos durante o ano de 2014 e os
resultados foram publicados em maio de 2015.

ESTUDO DO IMPACTO DO
VOLUNTARIADO NA SCML
61% Beneficiários ficaram muito satisfeitos;
85% aconselhariam um familiar ou amigo a
beneficiar de apoio de voluntários;

65% consideram que o apoio do voluntário
tem sido mais importante do que estava
à espera;

88% gostariam de continuar a ter apoio de
um voluntário

27% Voluntários sentem-se mais úteis;
18% Tornaram-se mais solidários;
18% sentem maior sentido de realização pessoal
82% Colaboradores da Santa Casa consideram
MAIS INICIATIVAS
Voluntários – distinção anual: Em 2015
foram homenageados 29 voluntários
que completaram cinco (21) e dez anos
(8) de atividade junto dos beneficiários
apoiados pela Santa Casa.
Capital Europeia do Voluntariado
2015: Lisboa foi eleita Capital
Europeia do Voluntariado (CEV) em
2015, uma distinção que reconhece
as cidades que melhor desenvolvem e
acolhem estratégias de participação e
envolvimento de parceiros e organizações
de Voluntários nas suas estratégias de
intervenção. A Santa Casa integrou a
comissão organizadora e participou nas
principais iniciativas de Lisboa Capital
Europeia do Voluntariado 2015, tendo
sido responsável pela organização de
duas ações.

o voluntariado uma mais-valia para
a Instituição e

81% entendem que a integração de voluntários
é muito benéfica para os utentes e para
os próprios serviços.
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O ORGULHO DE SER SANTA CASA
O Voluntariado tem um impacto concreto e sério nas vidas de quem
dele usufrui e de quem o pratica. A Santa Casa encara o voluntariado
com muita seriedade e procura que as relações entre voluntário
e utente sejam enriquecedoras e mutuamente compensadoras.
A Santa Casa orgulha-se de ser o palco onde muitas pessoas
altruisticamente dão o melhor de si aos outros.

O QUE ATINGIMOS
STATUS FACE AOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS: SOCIEDADE
OBJETIVOS 2012-2015

STATUS
MAIS A FAZER

EM PROGRESSO

APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE, DEIXANDO
UMA MARCA POSITIVA NOUTRAS CAUSAS PÚBLICAS,
TERRITORIALMENTE MAIS AMPLAS, QUE SE ALINHAM COM A
MISSÃO DA INSTITUIÇÃO.
ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E A CAPACIDADE
EMPREENDEDORA PARA ENCONTRAR NOVAS RESPOSTAS
SOCIAIS E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PROCESSO
DE INOVAÇÃO SOCIAL.

INCENTIVAR A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, CONTRIBUINDO
PARA A DESCOBERTA DE NOVAS RESPOSTAS PARA DOENÇAS
ATUAIS.

ATINGIDO

X
X
X
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CUIDAR DOS NOSSOS COLABORADORES
PARA JUNTOS CUIDARMOS DE QUEM MAIS PRECISA

A gestão estratégica dos recursos humanos da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa está centrada na convicção de
que os colaboradores são ativos essenciais da instituição:
são as pessoas que diferenciam positivamente as
organizações.
Esta perspetiva exige políticas e práticas que promovam
cada vez mais o envolvimento e motivação dos
colaboradores na prossecução da Missão da Misericórdia
de Lisboa e o desenvolvimento das suas competências.
Em 2015, foi realizado Estudo de Sustentabilidade
dos Recursos Humanos da SCML, abrangendo: a
caraterização da situação atual no que respeita ao modelo
de Governance, políticas, pessoas e processos; as Linhas
Orientadoras da Gestão de Pessoas; a definição de um
Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos;
a promoção e construção de Tableau de Bord com os
indicadores mais relevantes para a gestão previsional de
recursos humanos.

A valorização dos colaboradores da SCML esteve na base
da decisão da Mesa de abrir um processo extraordinário
de progressões nas carreiras e de negociar com os
Sindicatos a revisão dos Acordos de Empresa e das
carreiras profissionais. Na mesma linha, foi feito um forte
investimento na promoção de locais de trabalho mais
seguros e de boas práticas laborais.
Construir um futuro sustentável ao nível dos recursos
humanos é fundamental. Inspirar e mobilizar cada vez
mais os nossos colaboradores para uma resposta eficaz
e diferenciada em todas as áreas de intervenção da
Instituição é o desafio.
Ricardo Alves Gomes
Administrador Executivo
da Direção de Recursos Humanos
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A Santa Casa presta um serviço de pessoas para pessoas, um serviço onde os seus colaboradores constituem a peça essencial no alcance dos melhores resultados. Só com uma equipa realizada e coesa, formada
por colaboradores motivados e dedicados, pode aspirar a realizar plenamente a sua missão de apoiar quem
mais precisa, de forma contínua e equilibrada.

É na prossecução desse desígnio que desenvolve uma
estratégia de gestão e valorização do seu capital humano, assente na atração e retenção dos melhores talentos, no seu bom acolhimento e integração na equipa
Santa Casa, na garantia do seu bem-estar biopsicossocial e da saúde e segurança no trabalho, na aposta na
sua formação e qualificação contínuas, na avaliação do
seu desempenho e na promoção da diversidade e inclusão, formando os seguintes eixos de ação:

EIXOS DE INVESTIMENTO
NOS COLABORADORES SANTA CASA

1

ATRAIR,
ACOLHER
E RETER
TALENTOS

2

MELHORAR
A QUALIDADE
DE VIDA E DE
TRABALHO

3

DESENVOLVER
COMPETÊNCIAS,
ESTIMULAR
A PROGRESSÃO
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Em 2015, é de destacar a criação de um sistema de
avaliação do impacto e do retorno do investimento da
formação profissional, e a modernização dos processos
internos para uma melhor qualidade da informação de
gestão de recursos humanos.

No sentido de conhecer de forma mais aprofundada
a perceção dos colaboradores e identificar áreas de
melhoria, foi iniciado em 2015 um estudo de sustentabilidade dos recursos humanos. A perceção sobre a
governance, as linhas orientadoras da gestão de pessoas, a definição de um Sistema de Gestão Integrada
de Recursos Humanos e a construção de um sistema
para a gestão de indicadores relevantes desta área foram alguns dos eixos desta análise.

5.1 ACOLHIMENTO E RETENÇÃO DE TALENTOS
PERFIL DO COLABORADOR
DA SANTA CASA
Assistiu-se neste ano a um ligeiro aumento do número de
colaboradores, resultado do alargamento das respostas
sociais da Instituição e de reorganizações internas
necessárias a uma gestão mais eficaz e eficiente da
atividade.

OS COLABORADORES
DA SANTA CASA

A elevada percentagem de mulheres entre os colaboradores
justifica-se por fatores históricos, relacionados com as áreas
de intervenção da Instituição. A Misericórdia de Lisboa
pratica a igualdade de oportunidades entre géneros no
acesso ao emprego, na promoção e formação profissional,
nas condições de trabalho e no salário auferido. A inclusão
profissional é promovida, sendo 2% da equipa constituída
por pessoas portadoras de deficiência. No sentido de
facilitar a deslocação entre a casa e o trabalho, a Instituição
disponibiliza um transporte adaptado às pessoas com
mobilidade reduzida.

97% Colaboradores com contrato de prazo

Reter talentos é uma preocupação diária: a antiguidade
média dos colaboradores da Santa Casa situa-se em 13,5
anos.
Foi atribuído o Prémio «Nova Geração/Jovem Talento» à
Diretora da Unidade de Recrutamento e Desenvolvimento
de Recursos Humanos, Diana Mota, na categoria «Pessoas»,
no âmbito da candidatura apresentada aos Masters do
Capital Humano 2015, uma iniciativa da International Faculty
for Executives. Este prémio é um grande motivo de orgulho
da Santa Casa.

4987 Colaboradores
indeterminado

99% Colaboradores trabalham em regime
de tempo integral

75% São mulheres
58% Têm entre 30 e 50 anos
2% Da equipa são pessoas portadoras
de deficiência
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// PROGRAMA ACOLHER

// PROGRAMA DE ESTÁGIOS

MAIS INICIATIVAS

Dirigido particularmente aos novos
colaboradores, este programa
pretende dar-lhes a conhecer os
diversos serviços e áreas de atuação
da Instituição, contribuindo para
a sua integração e adaptação
à cultura organizacional,
criando relações interpessoais e
sentimento de pertença. Após
uma apresentação da história,
valores e missão da Instituição,
os colaboradores participam em
visitas guiadas a espaços culturais.
Nesta iniciativa há convívio
entre os colaboradores recémchegados, que recebem um kit
de acolhimento. As sessões do
programa Acolher na Santa Casa
realizam-se com uma periodicidade
de duas a três vezes por mês.

A Santa Casa tem proporcionado
um número crescente de estágios
profissionais, acolhendo jovens
com níveis de qualificação distintos,
praticamente na totalidade das suas
áreas de intervenção.

Acordos de Empresa em vigor: Em
novembro foram iniciadas negociações
com 18 sindicatos para revisão dos
três Acordos de Empresa em vigor,
nomeadamente ao nível da progressão
nas carreiras dos trabalhadores com
contrato individual de trabalho, da revisão
das carreiras profissionais, da negociação
da adoção de um único acordo de
empresa e da atribuição de um seguro
de saúde aos trabalhadores com salários
mais baixos das carreiras profissionais e
revisão das respetivas tabelas salariais,
com o objetivo de harmonizar as
condições laborais e valorizar os recursos
humanos da Santa Casa.

Este programa foi também alargado
aos colaboradores mais antigos,
como forma de lhes dar a conhecer
ou a redescobrir as novas áreas e
estabelecimentos emblemáticos
da Instituição, bem como às suas
famílias.

Em 2015 foi assinado um acordo
com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, no âmbito
de processos de recrutamento e
contratação. Deste acordo fazem
parte a implementação de medidas
ativas de emprego dirigidas a
jovens candidatos ao primeiro
emprego e desempregados
inscritos nos centros de emprego,
assim como a realização de ações
de formação profissional destinadas
a desempregados e trabalhadores
da Santa Casa.
Em 2015 estiveram em curso 42
estágios, o mesmo número do ano
transato.
Quatro dos dez jovens selecionados
em 2014 para integrarem os
Estágios Premium foram admitidos
para estágios profissionais
na Instituição. Desta forma, a
Instituição pretende contribuir para
diminuir a saída de Portugal de
jovens talentos, valorizando as suas
ideias e as suas competências.

Seguro de Saúde: 70% do universo de
colaboradores da Santa Casa (mais de
2500 pessoas que têm vínculo efetivo
com a instituição) usufruirá de seguro de
saúde. As condições do seguro garantem
a cobertura de hospitalização
(até 15 000 €), parto (até 1500 €) e
assistência ambulatória (até 1500 €/ano).
Prémio Pecuniário: Em dezembro foi
aprovada pela Mesa a atribuição de
um prémio pecuniário pontual aos
trabalhadores.
O prémio, no montante pecuniário de
250 € ilíquidos, foi atribuído a todos os
colaboradores com contrato de trabalho
regulado pelo Código de Trabalho (sem
termo e a termo), abrangendo cerca de
4.500 pessoas, e, em valor equivalente,
materializado num cabaz de natal, a
todos os colaboradores com vínculo
público (cerca de 730 pessoas), como
reconhecimento pelo esforço com que,
nos últimos anos, os trabalhadores
se empenharam na prossecução da
missão da Santa Casa, em tempos
particularmente difíceis em termos de
solicitações sociais.
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5.2. MAIS SEGURANÇA, QUALIDADE DE VIDA E DE TRABALHO
POR UM TRABALHO
MAIS SEGURO E SAUDÁVEL
A Santa Casa aposta na formação contínua da sua
comunidade interna sobre Segurança e Saúde no Trabalho e promove várias ações e iniciativas de sensibilização relacionadas com esta matéria, por considerar
que estas constituem ferramentas essenciais para
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus
colaboradores, quer no contexto de trabalho, quer no
seu dia-a-dia, evitando a ocorrência de acidentes de
trabalho e de doenças profissionais.
Apesar do imenso esforço da Santa Casa em proporcionar continuamente condições de trabalho mais seguras
aos seus colaboradores, em 2015 verificou-se um aumento do número de acidentes de trabalho (8%) e do
número de dias de trabalho perdidos (10%) face ao ano
anterior.
Com o objetivo de responder rapidamente a esta evolução, foi introduzido um conjunto de medidas de prevenção da sinistralidade laboral, que permitiram que no
último trimestre de 2015 se verificasse uma tendência
decrescente, não só do número de acidentes de trabalho, mas, acima de tudo, das consequências da sua
gravidade.
Neste âmbito foi enviado o Regulamento Interno de
Segurança e Saúde no Trabalho às Associações Sindicais para conhecimento e realizada uma consulta aos
colaboradores sobre a sua perceção dos riscos psicossociais, riscos e medidas de prevenção mais eficazes.
Por outro lado, em 2015 verificou-se um aumento de
13% nas consultas de admissão e de 4% nas consultas
médicas ocasionais, face ao ano transato, números que
cumpriram o objetivo de reforçar as consultas de acompanhamento após ausências de longa duração relacionadas com doenças naturais ou acidentes de trabalho.

Os colaboradores da Santa Casa foram abrangidos por
um rastreio visual e um rastreio à diabetes, no âmbito
do Programa Saúde Mais Próxima (descrito com mais
profundidade no capítulo 4 «Investimos na Sociedade»), e puderam beneficiar gratuitamente da vacina
contra a gripe. Adicionalmente, foram divulgadas várias
campanhas junto de toda a comunidade interna, com
informações e dicas sobre como manter um estilo de
vida saudável.

SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO
8% Aumento do número de acidentes
de trabalho

10% Aumento do número de dias
de trabalho perdidos

0,01% Taxa de Absentismo
8134 Número total de dias perdidos
401 Acidentes de trabalho
13% Aumento nas consultas de admissão
4% Aumento nas consultas médicas adicionais
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PRINCIPAIS EIXOS

PLANO DE AÇÕES
DE PREVENÇÃO
DA SINISTRALIDADE
LABORAL E DE
COMBATE À FRAUDE

ESTABELECER COMO OBJETIVO OPERACIONAL
PARA 2016 A REDUÇÃO DA SINISTRALIDADE
LABORAL

SENSIBILIZAR E FORMAR OS TRABALHADORES
PARA A PREVENÇÃO DA SINISTRALIDADE
LABORAL COMO FATOR DETERMINANTE
DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

REFORÇAR A ANÁLISE AOS ACIDENTES
DE TRABALHO, NUMA AÇÃO CONJUNTA
ENTRE O GABINETE DE SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO E AS SEGURADORAS PARA
AVALIAÇÃO DAS CAUSAS DOS ACIDENTES
E AS POSSÍVEIS MELHORIAS A REALIZAR
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Ainda neste ano foi aprovado um plano de ações de
prevenção da sinistralidade laboral e de combate
à fraude, no qual se estabeleceu como objetivos
operacionais para 2016 a redução da sinistralidade
laboral, a sensibilização e formação dos colaboradores

para a prevenção da sinistralidade laboral como fator
determinante da qualidade de vida no trabalho, o
reforço da análise aos acidentes de trabalho para
avaliação das respetivas causas e a definição de ações
corretivas.

AÇÕES

METAS

Aprovar o Regulamento de Segurança e Saúde no Trabalho

2015

Aprovar o Plano de Qualidade de Vida no Trabalho (incluindo a ginástica laboral e plano alimentar por categoria profissional,
acompanhado por um plano de formação adequado às competências a desenvolver pelos trabalhadores e, ainda, um Plano
de Prevenção da Sinistralidade Laboral)

2016

Criar a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho

2016

Incentivar a participação ativa dos trabalhadores na construção de um ambiente de trabalho mais seguro

Imediato e em contínuo

Desenvolver uma campanha, ao longo do mês de abril, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Segurança e Saúde
no Trabalho (28 de abril)

2016

Lançar o programa de formação «Embaixador de Segurança»

2016

Promover a formação on job nos estabelecimentos sobre a temática «Segurança e Saúde no Trabalho – boas práticas»
e «Ergonomia e manuseamento manual de cargas – Boas práticas»

2015
2016

Implementar ações de sensibilização nos estabelecimentos sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção
individual (em conjunto com a respetiva distribuição)

2015
2016

Implementar ações de sensibilização sobre acidentes de trabalho e incidentes de trabalho, a realizar em conjunto com
a corretora de seguros

2016

Lançar o programa de formação «Embaixador de Segurança»

Imediato e em contínuo

Analisar os acidentes de trabalho ocorridos nos locais de trabalho

Imediato e em contínuo

Realizar a avaliação de risco dos postos de trabalho

Imediato e em contínuo

Incrementar as auditorias aos estabelecimentos e locais de trabalho

Imediato e em contínuo

Aplicar medidas corretivas de acordo com os relatórios das auditorias

Imediato e em contínuo

Efetuar visitas aos locais de trabalho pelo médico do trabalho acompanhado de um técnico de Segurança e Saúde no Trabalho

Imediato e em contínuo
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BEM-ESTAR BIOPSICOSSOCCIAL
O bem-estar biopsicossocial dos colaboradores é uma
prioridade para a Santa Casa, tendo sido criado em
2012 um gabinete específico para o efeito, o Gabinete
de Apoio Social dos Recursos Humanos. A ação deste
serviço abrange os colaboradores e, em alguns casos, os
seus familiares e os colaboradores aposentados ou reformados. Entre as suas responsabilidades, destacam-se o
apoio psicológico, a mediação de conflitos, o aconselhamento financeiro, o auxílio em questões jurídicas ou na
negociação com outras entidades e o encaminhamento
de assuntos específicos para as respetivas entidades
competentes, bem como a gestão dos benefícios sociais
que a Instituição disponibiliza.
Em 2015, o Gabinete de Apoio Social desenvolveu a
campanha de sensibilização E-Fatura, desenhada com o
intuito de esclarecer os colaboradores sobre benefícios
fiscais no que se refere à dedução à coleta do IRS. A
informação foi enviada juntamente com o recibo de vencimento, de forma a chegar a todos os colaboradores.
De realçar, ainda, a campanha interna de recolha de vestuário de todas as faixas etárias, com o intuito de criar
um Banco de Roupa, e o lançamento de uma nova linha
de atendimento telefónico, destinada a assuntos urgentes e para proporcionar um apoio personalizado e dedicado, num horário de atendimento telefónico alargado.

GABINETE DE APOIO SOCIAL
533 Colaboradores acompanhados pelo
Gabinete de Apoio Social, num total
de 2246 atendimentos

A EQUIPA SANTA CASA
ESTENDE-SE ÀS FAMÍLIAS
A família ocupa um lugar muito importante na promoção
do bem-estar dos colaboradores.
A Santa Casa dispõe de vagas destinadas aos filhos dos
colaboradores nas suas creches, creches familiares e jardins-de-infância. Adicionalmente, as despesas efetuadas
pelos colaboradores com a colocação dos seus filhos em
estabelecimentos de infância que não pertençam à Instituição são comparticipadas.
Os colaboradores cujos descendentes frequentem o ensino especial são também apoiados até ao final do ano
letivo em que completem 18 anos de idade, bem como
os colaboradores que tenham filhos com deficiência ou
doença crónica, através da disponibilização de condições especiais, nomeadamente, a redução do número
de horas de trabalho.
As Férias da Santa Casa (edições Páscoa e Verão) foram
uma iniciativa promovida neste ano pelo Programa Intergerações, para promover a partilha, o convívio e o relacionamento entre os filhos dos colaboradores da Santa
Casa, as crianças acompanhadas pelas equipas de apoio
à família, bem como as que residem nos lares e centros
de acolhimento. O final destas iniciativas foi assinalado
com um dia dedicado à família, cheio de atividades em
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que participaram os pais e encarregados de educação
das crianças.
Em julho ocorreu a atividade «Ser investigador por um
dia… no Hospital Ortopédico de Sant’Ana», cujo objetivo foi proporcionar aos filhos dos colaboradores um dia
para aprenderem, de forma lúdica, a história de um dos
mais emblemáticos estabelecimentos da Instituição.

ATIVIDADES PARA FILHOS
DE COLABORADORES
80 Crianças filhos de colaboradores nas
Férias da Páscoa da Santa Casa

150 Crianças filhos de colaboradores nas
Férias de Verão da Santa Casa

MAIS INICIATIVAS
Subsídio de proteção infantil:
Alargamento em 2015 aos prestadores de
serviços.

38 Crianças filhos de colaboradores na aventura
«Ser investigador por um dia… no HOSA»

Campanha «Recolha/entrega dos
manuais escolares»: Foi criada esta
campanha para minimizar as dificuldades
das famílias na aquisição dos livros
escolares para os seus filhos.
Campanha «Bebé 2015»: Permitiu
aos pais receberem um kit para bebés
constituído por diversos produtos de
puericultura.

O ORGULHO DE SER SANTA CASA
A Santa Casa acredita que é importante investir no envolvimento
com as famílias dos colaboradores, e que a alegria das crianças é
uma semente fértil para um mundo melhor. Nesse sentido procura
proporcionar para os filhos dos colaboradores momentos dignos de
diversão e alegria, proporcionando-lhes adicionalmente contacto com
outras crianças de realidades diferentes. A Santa Casa orgulha-se de
fazer parte da vida destes homens e mulheres do mundo de amanhã.
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APOSENTADOS E REFORMADOS
A responsabilidade da Santa Casa para com os colaboradores estende-se além do final da sua carreira
profissional. Nesse sentido, procura apoiar os seus
reformados, e entre estes, sobretudo os que auferem
pensões e reformas mais baixas, através de duas medidas principais: comparticipação de despesas com
medicamentos, atos médicos e meios complementares
de diagnóstico e terapêutica e atribuição de um complemento de pensão, sob a forma de uma prestação
mensal, aos antigos colaboradores que, à data da sua
reforma ou aposentação, se encontravam a exercer
funções há, pelo menos, cinco anos, e cuja pensão/reforma seja inferior ao salário mínimo nacional.

APOIOS A APOSENTADOS
E REFORMADOS
56 Reformados abrangidos no Subsídio
de Complemento para Medicamentos

150 Reformados da SCML abrangidos pelo
Complemento de Pensão Mínima
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5.3 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
A formação interna é uma área com um investimento
significativo, reforçando a convicção da Instituição de
que colaboradores bem preparados são um fator-chave
para a realização plena dos seus objetivos estratégicos
e operacionais.
Todos os anos, com base no diagnóstico de necessidades realizado junto dos diversos serviços, é estruturado
um plano global de formação que tem como principal
objetivo proporcionar a cada colaborador a aquisição,
o aperfeiçoamento e a otimização das competências
necessárias ao exercício das suas funções e aos objetivos da própria Instituição.

FORMAÇÃO
64 018 Horas de formação
6876 Participações em ações de formação
cobrindo 63,2% do universo dos
colaboradores da SCML

A Santa Casa tem apostado em ações de formação
interna, parte da sua estratégia de “formação à medida”, com a qual pretende gerir mais eficientemente
os recursos existentes (tendo já em 2015 obtido uma
redução dos custos de formação de cerca de 30%
face a 2014), bem como responder às necessidades
formativas essenciais e verdadeiramente críticas para
o desempenho da função e promover uma formação
profissional de qualidade.
Apesar de neste ano o número de horas de formação
ter sido 13% inferior ao de 2014 (64018 horas em 2015
face a 73920 horas em 2014), o número de ações de
formação internas aumentou 24% (de 527 em 2014
para 653 em 2015).

Prevê-se a implementação de um modelo de avaliação
do impacto da formação, assente nos parâmetros de
satisfação/reação, transferência/aprendizagem e impacto/aplicação. Prevê-se que este modelo permita, a
médio prazo, calcular e avaliar o retorno do investimento em formação, para melhorar a adequação da oferta
formativa às necessidades da Instituição.
Enquanto benefício social à disposição dos colaboradores, como forma de promover o seu desenvolvimento de competências, podem ser atribuídas bolsas
de estudo para comparticipação, a fundo perdido, de
despesas com a realização de um curso ou estágio profissional.
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO
DO DESEMPENHO
Os colaboradores são alvo de uma avaliação anual do
seu desempenho profissional, com base no Sistema de
Gestão e Avaliação de Desempenho. Esta avaliação
tem os seguintes objetivos:
•

Contribuir para a melhoria da gestão da Santa
Casa, em razão das necessidades dos seus
colaboradores, e alinhar a atividade dos serviços
com os objetivos das políticas adotadas.

•

Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e
autorregulação;

•

Identificar as necessidades de formação e
desenvolvimento profissional adequadas à melhoria
do desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos
colaboradores;

•

Promover a motivação e o desenvolvimento das
competências e qualificações dos dirigentes e
colaboradores, favorecendo a formação ao longo
da vida;

•

Reconhecer e distinguir serviços, dirigentes e
colaboradores pelo seu desempenho e pelos
resultados obtidos e estimular o desenvolvimento
de uma cultura de excelência e qualidade;

•

Melhorar a arquitetura de processos, gerando valor
acrescentado para os utilizadores, numa ótica de
tempo, custo e qualidade;

•

Melhorar a prestação de informação e a
transparência da ação dos serviços da Misericórdia
de Lisboa;

•

Apoiar o processo de decisões estratégicas através
de informação relativa a resultados e custos,
designadamente em matéria de pertinência.

Em 2015, tendo por base o Estudo de Avaliação do
Desempenho na Santa Casa realizado, foi aprovada a
otimização do sistema de avaliação, de forma a garantir
a articulação com o Sistema Integrado de Avaliação de
Desempenho da Administração Pública.

MAIS INICIATIVAS
Progressões nas carreiras: Foram
iniciados processos de negociação
com as associações sindicais, visando a
abertura de um processo extraordinário
de progressões nas carreiras dos
trabalhadores titulares de contrato
individual de trabalho, que abrangerá
1500 colaboradores e terá efeitos a partir
de 1 de janeiro de 2016.
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O QUE ATINGIMOS
STATUS FACE AOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS: COLABORADORES
OBJETIVOS 2012-2015

STATUS
MAIS A FAZER

VALORIZAR E MOTIVAR A COMUNIDADE DE COLABORADORES
DA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO UMA MAIOR COESÃO
INTERNA

EM PROGRESSO

X

ATINGIDO

100

101

INTEGRAR NAS NOSSAS AÇÕES A PREOCUPAÇÃO COM
O AMBIENTE, PRESERVANDO-O PARA AS GERAÇÕES FUTURAS

Durante quatro anos, trabalhou-se afincadamente para
se conseguir reunir e sistematizar informação sobre os
consumos energéticos e hídricos da instituição, para
se saber mais sobre as tipologias de resíduos que a
instituição produz, tentando-se melhorar o seu sistema
de gestão, e para se sensibilizar a comunidade interna
sobre a importância dos seus comportamentos para a
preservação do meio ambiente.
Chegámos a 2015 com o primeiro perfil energético e
hídrico dos edifícios afetos à atividade da instituição
concluído, com um Plano de Gestão de Resíduos para
toda a organização e outro específico para os Resíduos
Hospitalares. Realizámos uma auscultação interna
para tentar compreender as perceções dos nossos
colaboradores sobre a sustentabilidade ambiental
e promovemos diversos workshops e iniciativas de
formação e sensibilização sobre temas como a eficiência
energética e hídrica, compras sustentáveis, eco-condução
ou gestão de resíduos.

Mas numa instituição com mais de uma centena
e meia de edifícios afetos à atividade, cinco mil
colaboradores, dezenas de milhares de utentes e uma
tão diversificada atividade, ainda é preciso fazer mais,
para se tentar minimizar o seu impacto ambiental. Este
é um trabalho contínuo e exigente, com o qual estamos
comprometidos, para que as Boas Causas sociais da
Santa Casa possam continuar a ser realizadas, num
contexto ambientalmente responsável. Porque só através
de uma abordagem integrada da nossa responsabilidade
social, económica e ambiental é que conseguiremos
contribuir verdadeiramente para um mundo mais
sustentável.
Para isso, prevemos na próxima estratégia de
sustentabilidade 2016-2019 elaborar um Plano de
Intervenção Ambiental integrado para a Instituição,
continuar a apostar em medidas de melhoria do
desempenho energético e hídrico do nosso edificado,
bem como em iniciativas de sensibilização ambiental
dirigidas às nossas partes interessadas, com particular
destaque para os nossos colaboradores, utentes e
fornecedores.
Rita Chaves
Diretora do Departamento
da Qualidade e Inovação
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O compromisso da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa com um desenvolvimento social mais
sustentável é algo que faz parte da sua história e da
sua missão – apoiando os mais desfavorecidos, na
procura de um maior equilíbrio social, ou inovando
nas suas respostas, de modo a contribuir para a
resposta coletiva a novos problemas sociais. Não
obstante, a Instituição considera que, para realizar o
seu trabalho, deve também integrar nas suas ações
o dever de preservar o ambiente e de gerir com
parcimónia os recursos naturais. A dimensão ambiental
faz, naturalmente, parte da sua preocupação com as
gerações futuras e de uma estratégia de eficiência,
resiliência e sustentabilidade.
Foi no prosseguimento desse desígnio que adotou um
posicionamento mais ativo e determinado, iniciando
um trabalho sistematizado com vista a minimizar o
impacte ambiental da sua atividade, e privilegiando os
seguintes objetivos:
•

•

•

Promover a eficiência dos edifícios e da frota
automóvel, alcançando menores consumos de
energia e água, e menos emissões associadas;
Reduzir os riscos e custos associados à gestão de
resíduos, através da redução da sua produção,
correto encaminhamento e valorização;
Produzir mudanças ao nível do conhecimento,
das atitudes e dos comportamentos em matéria
ambiental.
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6.1 MAIS EFICIÊNCIA
As atividades da Santa Casa são desenvolvidas em quase duas centenas de edifícios, com dimensões, características construtivas e utilizações funcionais muito distintas. Por esse motivo,
o aumento da eficiência desses edifícios, no que diz respeito ao consumo de energia e de
água e às emissões de gases com efeito de estufa que lhes estão associadas, representa um
dos grandes desafios ambientais para a Instituição.

// CONHECER O PERFIL ENERGÉTICO
DOS ESTABELECIMENTOS AFETOS À ATIVIDADE
Entre 2013 e 2015, em parceria com a ADENE – Agência para a Energia, foi desenvolvido um extenso trabalho de caraterização do perfil energético e hídrico do
edificado afeto à atividade da Misericórdia de Lisboa.
Este projeto permitiu obter um primeiro retrato do
consumo energético e hídrico dos seus edifícios, tendo
sido determinante para uma nova era de acompanhamento e monitorização.
Com a informação obtida foi possível compreender
quais os edifícios e as tipologias de respostas sociais e
de saúde que representam um maior consumo energético e hídrico, bem como a influência das caraterísticas
do edificado, do tipo de serviços que cada resposta
presta e do número de utilizadores nos consumos. Foi
também possível identificar os principais problemas e
as maiores oportunidades de correção e de melhoria
da sua eficiência energética e hídrica.

PROJETO DE
CARACTERIZAÇÃO
DO PERFIL ENERGÉTICO
E HÍDRICO DOS EDIFÍCIOS
AFETOS À ATIVIDADE
113 Estabelecimentos com perfil energético
e hídrico definido e com oportunidades de
melhoria e de correção identificadas.

9 Benchmarkings de consumos energéticos e
hídricos – um por tipologia de resposta social e
saúde.

1.º Ranking interno de desempenho energético
por tipologia de resposta social e de saúde.
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OS NOSSOS CONSUMOS EM 2015
O consumo global de energia no conjunto de edifícios
afetos à atividade - abrangendo a eletricidade e os
diferentes tipos de combustíveis usados -, diminuiu 6%
face ao ano transato, o equivalente a cerca de 6130 GJ.
Este decréscimo justifica-se, essencialmente:
•

•

Pela redução do consumo de gás natural, com
destaque para o decréscimo verificado no consumo
da MITRA-Pólo de Inovação Social, alcançado
através da descontinuação do uso de geradores de
vapor;
Pela redução no consumo do gasóleo (-33%) e
gasolina (-19%) face a 2014 – a qual é explicada,
em grande parte, por duas medidas:
1. Alteração na forma de distribuição dos bens
adquiridos pelos estabelecimentos e serviços,
que passou a ser feita diretamente pelos fornecedores, substituindo as entregas que eram
anteriormente feitas com a frota automóvel da
Instituição;

EVOLUÇÃO DOS
CONSUMOS ENERGÉTICOS
DA SANTA CASA
6% Redução do consumo global de energia
face a 2014 (de 109 101 GJ, em 2014,
para 102 971 GJ, em 2015.)

33% Redução no consumo do gasóleo
19% Redução no consumo de gasolina
5% Aumento no consumo de eletricidade

2. Cessação dos contratos de aluguer e de leasing
das viaturas de serviço atribuídas às chefias de
primeira linha e aos serviços, e sua substituição
por um programa de partilha de viaturas para
deslocações em serviço.
Em contrapartida, o consumo de eletricidade teve
um incremento de 5%, o que se deve sobretudo ao
aumento do universo de instalações considerado em
2015.
Neste ano, entre os estabelecimentos e serviços encerrados e os novos que entraram em funcionamento,
houve um aumento líquido de nove instalações, entre
as quais se contam algumas com elevados consumos,
como é o caso do novo edifício para onde o Departamento de Jogos transitou.

Com base na metodologia de organização do edificado
utilizada no projeto de caraterização do perfil energético dos estabelecimentos afetos à atividade, foi possível
fazer uma análise mais segmentada dos consumos de
eletricidade, água e combustíveis8.

Para os cálculos dos consumos energéticos e das emissões de Gases com Efeito Estufa associadas foram considerados os estabelecimentos afetos
à atividade, em funcionamento durante o ano de 2015, e cujos encargos financeiros com a eletricidade, gás e água são suportados pela Misericórdia
de Lisboa – o que representa um total de 166 estabelecimentos, distribuídos por 153 edifícios/frações (+ 9 estabelecimentos do que o universo
considerado no Relatório de Sustentabilidade de 2014). O número de instalações consideradas no universo da Santa Casa apresenta uma grande
variabilidade, uma vez que todos os anos há instalações que encerram a atividade e outras que entram em funcionamento. Por este motivo, a
comparação da evolução homóloga anual aqui apresentada deve ser vista como um ponto de referência, mas não como um indicador absoluto do
desempenho da Instituição em matéria de desempenho energético e hídrico.

8
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UNIVERSO DE EDIFÍCIOS
DISTRIBUÍDOS PELAS TIPOLOGIAS
19

CRECHE

12

CENTRO DE DIA

13

ESCRITÓRIO

6

EDIFÍCIO DE FORMAÇÃO

7

LAR DE IDOSOS

11

INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE

24

EDIFÍCIO POLIVALENTE

25

RESIDÊNCIA

31

HABITAÇÃO

5

INFRAESTRUTURAS DE LOGISTICA

PESO DOS DIFERENTES
EDIFÍCIOS NO CONSUMO
DE ELETRICIDADE
E COMBUSTÍVEIS (GJ)

5%
4%

CRECHE

3%
2%

CENTRO DE DIA
ESCRITÓRIO

23%

0%
3%
1%

EDIFÍCIO DE FORMAÇÃO

4%

LAR DE IDOSOS

25%

INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE

29%
27%

EDIFÍCIO POLIVALENTE
5%
7%

RESIDÊNCIA

Eletricidade
Combustíveis*

*

Gás natural, propano e fuelóleo

2%
1%

HABITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DE LOGISTICA

10%

0%

1%

48%
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Analisando o universo por tipo de
fonte de energia consumida, identificamos que as duas tipologias
que consumiram mais eletricidade e
combustíveis9 foram as de «Edifícios
Polivalentes» e «Infraestruturas de
Saúde», respetivamente.
Para este peso nos consumos totais
contribui decisivamente o facto de
ambas as tipologias englobarem
algumas das maiores instalações
afetas à atividade da Santa Casa.
Os «Edifícios Polivalentes» são carateristicamente edifícios de grandes
dimensões, albergando no mesmo
espaço diferentes respostas sociais
ou de saúde e um número elevado
de utentes e colaboradores. Quanto às «Infraestruturas de Saúde», o
elevado consumo de combustíveis
justifica-se também pelo facto de
serem estruturas de grande dimensão e, igualmente, por possuírem
características de funcionamento
muito particulares, com respostas
de internamento, um número de
utilizadores muito significativo e
uma maior utilização de águas
quentes sanitárias.

AS NOSSAS EMISSÕES DE GASES
COM EFEITO DE ESTUFA EM 2015
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresenta
neste relatório informação relativa às suas emissões de
Gases com Efeito de Estufa (GEE) de:
•

Âmbito 1 – emissões diretas, associadas, por
exemplo, ao consumo de combustível pela sua
frota automóvel, ou ao funcionamento dos edifícios
que estão afetos à sua atividade, nomeadamente
no que diz respeito a climatização, confeção de
refeições, ou aquecimento de águas sanitárias;

•

Âmbito 2 – emissões indiretas, provenientes da
energia elétrica adquirida pela Instituição.

Nas emissões de GEE, em 2015 as emissões de Âmbito
1- emissões diretas (3 357 t CO2e) representaram 54%
do total, enquanto as de Âmbito 2 - emissões indiretas
(2 860 t CO2e) representaram os restantes 46%.

Consideram-se aqui apenas o gás natural, o gás propano e o fuelóleo, não tendo sido possível desagregar por estabelecimento, em 2015,
os consumos da frota automóvel.

9
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O total de emissões, diretas e indiretas, de GEE originadas pela Santa Casa em 2015 aumentou cerca de
12%, face a 2014. Este aumento justifica-se pelo crescimento nas emissões indiretas (+72%), por dois motivos
fundamentais:
•

•

Por um lado, o universo de estabelecimentos e
serviços da Santa Casa considerados para o cálculo
dos consumos energéticos e emissões associadas
aumentou, o que explica um incremento no
consumo de eletricidade face ao ano anterior, de
cerca de 5%;
Por outro lado, está relacionado com a própria
metodologia para determinar o seu cálculo. Ou
seja, os parâmetros para o cálculo das emissões
indiretas de GEE utilizados pela Santa Casa
incluem os fatores de emissão definidos pela ERSE
– Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
em Portugal, que têm origem nos dados que cada
comercializador lhe fornece, relativamente ao mix
de fontes de energia utilizadas na produção de
eletricidade. Estes fatores de emissão são, assim,
atualizados de ano para ano, de acordo com os
tipos de fontes energéticas a que recorrem os
fornecedores para a produção de eletricidade. Em
2015, os fatores de emissão definidos pela ERSE
foram mais elevados, uma vez que se verificou
uma diminuição das fontes de energia renováveis
utilizadas na produção de eletricidade e um
aumento do recurso a fontes de energia fóssil, em
especial do carvão.

CONSUMOS E EMISSÕES DE
GASES COM EFEITO DE ESTUFA
102 971 GJ Consumo total de energia
50 951 GJ Consumo de eletricidade
22 403 GJ Consumo de gás natural
12 788 GJ Consumo de fuelóleo
6793 GJ Consumo de gás propano
9038 GJ Consumo de gasóleo
813 GJ Consumo de gasolina
176 GJ Consumo de gás propano liquefeito
8 GJ Consumo de agrodiesel
6218 T CO2e Total de emissões diretas
e indiretas de GEE

12% Aumento das emissões diretas
e indiretas de GEE

299 540 m3 Consumo total de água
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O NOSSO CONSUMO DE ÁGUA EM 2015
O consumo de água aumentou cerca de 4% (299 540
litros em 2015, por comparação com 288 155 litros
em 2014). Este crescimento justifica-se, igualmente ao
sucedido com a eletricidade, pelo facto de ter aumentado o número de instalações que foram consideradas
para contabilização em 2015.

PESO DOS DIFERENTES
EDIFÍCIOS NO CONSUMO
DE ÁGUA (m3)

Tal como no consumo de energia, as duas tipologias
que consumiram mais água foram os «Edifícios Polivalentes» e as «Infraestruturas de Saúde», precisamente
pelas mesmas razões genéricas: são edifícios de grandes dimensões, albergando no mesmo espaço diferentes respostas sociais ou de saúde e um número elevado
de utentes e colaboradores.

8%

CRECHE
5%

CENTRO DE DIA
ESCRITÓRIO
EDIFÍCIO DE FORMAÇÃO

4%
1%
7%

LAR DE IDOSOS

22%

INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE

36%

EDIFÍCIO POLIVALENTE
9%

RESIDÊNCIA
7%

HABITAÇÃO

Água

INFRAESTRUTURAS DE LOGISTICA

1%

Em terceiro lugar, no ranking de consumo de recursos hídricos, consta a tipologia «Residência». Este facto explica-se em parte pela forma de funcionamento e pelo tipo de serviços que são prestados nos estabelecimentos
residenciais, os quais incluem, nomeadamente, os centros de acolhimento
e os lares de infância e juventude. Apesar de serem de pequena ou média
dimensão e terem um número de utentes relativamente baixo, tratam-se
de estabelecimentos onde existem banhos diários e os residentes são, na
sua maioria, autónomos, havendo, portanto, uma variável comportamental
individual a considerar.
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AS MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E HÍDRICA PLANEADAS E EM CURSO
O trabalho de caraterização do perfil energético e hídrico dos edifícios
afetos à atividade e a sistematização da informação sobre os consumos
energéticos e hídricos que tem vindo a ser realizada desde 2013 permitiu
identificar as áreas de intervenção mais críticas. Dentro destas, priorizaram-se para aplicação imediata aquelas cujo impacto expectável é maior e o
grau de dificuldade de implementação é menor (análise custo-benefício):

MITIGAÇÃO DA
ENERGIA REATIVA
// OBJETIVOS
Instalação de baterias de condensadores com o
objetivo de mitigar o consumo de energia elétrica
reativa através da compensação do fator de potência.
// ESTADO
Em 2015 foi concluído o dimensionamento das baterias
a instalar em 10 estabelecimentos. Prevê-se a aquisição
e instalação das mesmas em 2016.

INVESTIMENTO
EM ENERGIAS
RENOVÁVEIS
// OBJETIVOS
A Santa Casa tem investido em energias renováveis,
e em particular, na energia solar para produção de
eletricidade e aquecimento de águas sanitárias.
// ESTADO
12 Edifícios com sistemas solar térmico
4 Edifícios com sistemas solar fotovoltaico
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MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E
CONTROLO DOS CONSUMOS ATÍPICOS, PELA
ADESÃO AO SERVIÇO WATERBEEP DA EPAL
// OBJETIVOS

// ESTADO

Como forma de dispor de informação mais fidedigna
sobre a utilização de água nas suas instalações, que
permita monitorizar consumos, definir metas de
redução, bem como atuar em tempo útil em casos
de desvios significativos de consumos, evitando o
desperdício de água e os custos inerentes, a Santa
Casa aderiu ao serviço Waterbeep da EPAL.

Adesão ao Waterbeep para 157 contratos de água,
representando 64% dos existentes com a EPAL.

O Waterbeep disponibiliza informação sobre o
consumo de água dos contadores instalados nos
edifícios, permitindo acompanhar a evolução do
consumo ao longo do tempo através de uma
plataforma online.

O ORGULHO DE SER SANTA CASA
A Santa Casa tem um património extenso com grandes diferenças
em matéria de eficiência energética e hídrica, considerando a idade,
caraterísticas construtivas e uso funcional de alguns dos edifícios.
Face a este desafio, a SCML investiu na avaliação destes edifícios e
adotou uma estratégia de melhoria gradual do seu desempenho.
Ainda que muito haja a fazer, a curto, médio e longo prazo, o trabalho
já realizado é motivo de orgulho, e um passo firme numa estratégia de
responsabilidade ambiental crescente.
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6.2 GESTÃO DE RESÍDUOS: REDUZIR RISCOS E CUSTOS
A extensão e diversidade de serviços prestados pela
Santa Casa e de atividades desenvolvidas levam a que
sejam produzidas grandes quantidades de resíduos
e de múltiplas tipologias, desde resíduos urbanos a
resíduos perigosos. A Santa Casa tem vindo a dedicar
uma atenção crescente a esta matéria, desenvolvendo
esforços para gerir de forma mais eficaz e responsável
os resíduos que produz. Nesse sentido tem-se focado,
essencialmente, em:
•

Promover o principío da prevenção e redução
da produção de resíduos, desmaterializando
processos;

•

Efetuar o rastreio contínuo das fontes e locais
de produção de resíduos e das suas diferentes
tipologias;

•

•

•

EVOLUÇÃO DOS RESÍDUOS
PRODUZIDOS PELA
SANTA CASA
581 T Produção total de resíduos (-4%
de reduzidos produzidos face a 2014)

79% Resíduos não perigosos
21% Resíduos perigosos

Garantir o cumprimento das obrigações legais
aplicáveis à gestão, encaminhamento e tratamento
de resíduos;

99% Encaminhamento dos resíduos

Separar os resíduos produzidos de acordo com as
suas caraterísticas e classificação definida na Lista
Europeia de Resíduos, dotando os locais de meios
de contentorização adequados;

44% Aumento dos resíduos perigosos
enviados para eliminação (117

Encaminhar os resíduos para operadores de gestão
de resíduos licenciados, privilegiando a valorização
dos mesmos, sempre que possível.

A quantidade global de resíduos produzidos pela Santa
Casa em 2015 decresceu comparativamente ao ano
anterior (- 4%). Para esta diminuição contribuiu decisivamente o decréscimo na produção de resíduos da
categoria não perigosos.

não perigosos para valorização

toneladas de resíduos perigosos das
quais 116 correspondem a resíduos
hospitalares do grupo III)
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Dentro da mesma categoria é de assinalar, no entanto,
o aumento verificado ao nível das quantidades encaminhadas para valorização. Um acréscimo que se justifica,
por um lado, pelo facto de os resíduos urbanos (papel/
cartão, plástico/metal e indiferenciados) produzidos
pelo Hospital Ortopédico de Sant’Ana terem passado a
ser contabilizados e, por outro, pela alteração da estratégia de encaminhamento de resíduos do município de
Cascais, que passou a privilegiar a valorização da fileira
de resíduos indiferenciados em detrimento da sua eliminação.
Quanto à categoria de resíduos perigosos, verificou-se
um aumento de 44% dos resíduos encaminhados para
eliminação. Das cerca de 117 toneladas desta categoria, 116 correspondem a resíduos hospitalares do grupo
III, tratando-se por isso de uma categoria cujo destino
final regulamentado é a eliminação. A produção desta
tipologia de resíduos é extremamente variável, em função do número de utentes e do tipo de cuidados de
saúde prestados em cada ano.
Em 2015 foi ainda dada continuidade ao trabalho de
melhoria contínua da gestão de resíduos, com a realização de novas auditorias ambientais de diagnóstico.

MELHORIA CONTÍNUA
NA GESTÃO DE RESÍDUOS
DA SANTA CASA
5 Novos estabelecimentos adicionados
ao sistema de gestão de resíduos

2 Novas fileiras de resíduos identificadas
3 Toneladas de resíduos valorizados dos quais:
47% Resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos

19% Tinteiros e toners
13% Detergentes branqueadores
5% Lâmpadas fluorescentes
16% Outras frações
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6.3 MOBILIZAR PESSOAS E MUDAR COMPORTAMENTOS
As estratégias de redução de consumos energéticos e hídricos e a separação de resíduos só
podem ser concretizadas com o envolvimento das partes interessadas. Por esse motivo, a Santa Casa tem apostado na promoção da alteração de atitudes e de comportamentos, em particular por parte da sua comunidade interna e dos seus utentes, incentivando-os a participarem
ativamente na prossecução da estratégia de sustentabilidade, através da sua sensibilização e
formação.
Das iniciativas realizadas em 2015, damos destaque:

AÇÃO DE
FLORESTAÇÃO UM
DIA PELO AMBIENTE
COM 2500 PINHEIROS
PLANTADOS
// OBJETIVOS
Contribuir para a minimização da pegada carbónica da
Instituição.
Contribuir para a conservação e valorização do
património natural detido pela Instituição e apoiar a
conservação da natureza e a valorização do património
natural de Portugal.
Promover a coesão interna e o sentimento de pertença
dos colaboradores à Instituição, bem como promover a
responsabilidade social e ambiental interna.
// RESULTADOS
50 Participantes
2500 Pinheiros plantados
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CONCURSO NÓS
RECICLAMOS:

A INICIATIVA É DO COMANDO
METROPOLITANO DE LISBOA
DA POLÍCIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E CONTA COM
A PARCERIA DA SCML
// OBJETIVOS
Estimular a reutilização e reciclagem de materiais,
através da construção de um carro patrulha.
// RESULTADOS
177 Inscrições, envolvendo 3560 pessoas
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O QUE ATINGIMOS
STATUS FACE AOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS: AMBIENTE
OBJETIVOS 2012-2015

STATUS
MAIS A FAZER

EM PROGRESSO

DESENVOLVER A ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE
DA SCML CONTRIBUINDO PARA O POSICIONAMENTO DE
REFERÊNCIA DA NOSSA INSTITUIÇÃO NO TERCEIRO SETOR

DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE COMPRAS
SUSTENTÁVEIS DA SCML

ATINGIDO

X
X

PROMOÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO DESEMPENHO DA SCML
EM MATÉRIA DE SUSTENTABILIDADE

X

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA DA SCML

X

PROMOÇÃO DO BOM DESEMPENHO AMBIENTAL DA SCML

X
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POR MAIS 517 ANOS
A FAZER O BEM, CADA VEZ MELHOR!
Queremos ter impacto positivo num número cada vez
maior de pessoas, de uma forma cada vez mais eficiente, mas cuidando do ambiente e mantendo o equilíbrio
financeiro da Instituição, para podermos continuar a
apoiar as Boas Causas, século após século. Existimos
há 517 anos e queremos continuar a aprender e a inovar para podermos fazer o bem por, pelo menos, mais
outros 517 anos.
A Estratégia de Sustentabilidade da Santa Casa para
o período de 2016/2019 dá continuidade ao trabalho
iniciado em 2012 com a primeira estratégia, que terminou em 2015. A nova estratégia faz alguns acertos
na rota prosseguida até ao ano do presente relato de
sustentabilidade, tendo em consideração toda a aprendizagem obtida durante os primeiros quatro anos de
trabalho, e foca-se em áreas de intervenção que se
considera necessitarem de uma atenção adicional e de
novos esforços.
Alinhada com a missão e os objetivos estratégicos da
Instituição, a nova estratégia define objetivos e metas
para a sustentabilidade, entendida como vetor-chave
do novo posicionamento de modernidade da Santa
Casa, da sua preparação para o futuro e dos seus resultados.
O objetivo central do trabalho dos próximos quatro
anos, e o maior desafio, será conseguir que as premissas da sustentabilidade sejam apropriadas por toda a
comunidade interna, independentemente de áreas de
intervenção, atribuições e hierarquias, pois apenas com
o seu envolvimento e participação ativa se conseguirá
tornar a Santa Casa numa Instituição mais amiga do
ambiente, mais resiliente e mais robusta.

O PORQUÊ DA DEFINIÇÃO
DE UMA ESTRATÉGIA
DE SUSTENTABILIDADE
- Assegurar a continuidade do
cumprimento da Missão e dos Valores da
Santa Casa;
- Melhorar a qualidade dos serviços que
prestamos aos nossos beneficiários;
- Melhorar eficiência na gestão de recursos;
- Ampliar a transparência da nossa gestão e
da nossa atividade;
- Minimizar o impacte negativo que a nossa
atuação tem no ambiente;
- Maximizar o impacte positivo na
comunidade envolvente;
- Melhorar a comunicação e a relação com
as nossas Partes Interessadas.
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A NOSSA VISÃO
Tornar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uma Instituição sustentável,
responsável, inovadora e próxima, por Boas Causas.

O NOSSO COMPROMISSO
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assume o compromisso de
contribuir decisivamente para o progresso, bem-estar e melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo dos mais desprotegidos,
concorrendo de forma relevante e ativa para um desenvolvimento
ambiental, económico e social sustentável. A sustentabilidade deve
integrar todos os processos de decisão da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, de forma a contribuir em todo o momento, e em todas as
atividades desenvolvidas, para a prossecução dos seus fins estatutários.
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ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 2016-2019
PRINCIPAIS EIXOS

AÇÕES

Incorporar a Sustentabilidade no modelo de Governação
Rever o Plano de ação para a mobilização e sensibilização interna
Criar um Plano de ação para a comunicação e para a modernização do
relacionamento da Santa Casa com as Partes Interessadas Externas

FORTALECER OS MECANISMOS DE APOIO
AO MODELO DE GOVERNAÇÃO

Promover a gestão de risco como elemento de suporte à tomada de
decisão
Promover as Compras Sustentáveis
Preservar o equilíbrio financeiro na atividade
Assegurar uma comunicação transparente e atualizada.
Investir no apoio à investigação e ao desenvolvimento científico, com
retorno para a sociedade e para as áreas de atividade da Instituição

PROMOVER A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO

Propor um modelo-piloto de avaliação de impacte social para um projeto
Simplificar e desmaterializar o acesso dos serviços à informação
Elaborar o Plano de Intervenção Ambiental
Elaborar o Plano de Promoção de Eficiência Energética e Hídrica

INTEGRAR A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
NAS NOSSAS AÇÕES

Assegurar o cumprimento, gestão e revisão do Plano de Gestão de
Resíduos
Assegurar o cumprimento, gestão e revisão do Plano de Gestão de
Resíduos Hospitalares
Elaborar a Estratégia de Responsabilidade Social Corporativa

PROMOVER O FORTALECIMENTO
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
CORPORATIVA DA SCML

REFORÇAR A COESÃO INTERNA

Dinamizar o Voluntariado Corporativo
Assegurar o apoio a instituições, entidades ou causas cuja missão esteja
alinhada com a da Santa Casa
Promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e dos reformados
Criar e operacionalizar o Programa Interno de Inovação.
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A recolha e sistematização dos dados apresentados
neste Relatório de Sustentabilidade referente a 2015
é da responsabilidade da Unidade de Sustentabilidade
e Inovação do Departamento da Qualidade e Inovação
com base nos contributos recebidos dos diferentes
departamentos, direções e serviços, bem como na
informação obtida através dos Relatórios de Gestão
e Contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
e do Departamento de Jogos e nos meios de
comunicação institucional internos e externos.
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INDICADORES RELATIVOS
À GOVERNAÇÃO (CAPÍTULO
1. A NOSSA INSTITUIÇÃO)
•

SAÚDE
•

Fonte dos dados: Secretaria Geral

Fonte dos dados: Direção de Saúde Santa Casa,
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão,
Hospital Ortopédico de Sant’Ana, Unidade de
Saúde Maria José Nogueira Pinto e Escola Superior
de Saúde de Alcoitão

Fonte de dados transversal: Direção de Comunicação
e Marketing

INDICADORES DE ATIVIDADE DAS
ÁREAS DE INTERVENÇÃO (CAPÍTULO
1.1. ÁREAS DE INTERVENÇÃO;
CAPÍTULO 3. ACREDITAMOS EM
NOVOS PARADIGMAS; CAPÍTULO
4. INVESTIMOS NA SOCIEDADE)

INDICADORES ECONÓMICOS
(CAPÍTULO 1.2. CRIAMOS
E DISTRIBUÍMOS VALOR)

AÇÃO SOCIAL

•

•

Fonte dos dados: Departamento de Ação Social e
Saúde

CULTURA
•

Fonte dos dados: Direção de Cultura

Fonte dos dados: Direção Financeira

Âmbito: A informação apresentada corresponde às
contas consolidadas da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, sem contabilização das contas do
Departamento de Jogos, as quais, por obrigação legal,
são apresentadas em Relatório de Gestão e Contas
próprio.

EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOCIAL
•

Fonte dos dados: Departamento de
Empreendedorismo e Economia Social

FUNDO RAINHA DONA LEONOR
•

Fonte dos dados: Fundo Rainha Dona Leonor

JOGOS SOCIAIS DO ESTADO
•

Fonte dos dados: Departamento de Jogos

PATRIMÓNIO
•

Fonte dos dados: Departamento de Gestão
Imobiliária e Património

INDICADORES RELATIVOS A
FORNECEDORES (CAPÍTULO
1.4. COM QUEM TRABALHAMOS)
•

Fonte dos dados: Central de Compras e Direção
Financeira
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INDICADORES AMBIENTAIS (CAPÍTULO 6. A NOSSA
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL)
O trabalho de compilação centralizada e sistematização da informação quantitativa sobre
os consumos de energia e água, emissões de CO2 e eliminação de resíduos na Santa Casa
começou a ser aprofundado em 2012, com o início da implementação da estratégia de
sustentabilidade.

UNIVERSO CONSIDERADO PARA O CÁLCULO DOS CONSUMOS
ENERGÉTICOS E HÍDRICOS, POR TIPOLOGIA DE RESPOSTA
TIPOLOGIA

RESPOSTAS SOCIAIS E DE SAÚDE E SERVIÇOS

EDIFÍCIOS

EQUIPAMENTOS

CRECHE

Creche, creche familiar, jardim-de-infância

19

20

CENTRO DE DIA

Centro de convívio, centro de dia, serviço de apoio domiciliário

12

13

ESCRITÓRIO

Estabelecimento com trabalho administrativo e de
atendimento a utentes

13

19

EDIFÍCIO DE
FORMAÇÃO

Estabelecimentos onde se realizam atividades formativas
(cursos técnico-profissionais, workshops, cursos intensivos)

6

7

LAR DE IDOSOS

Lar e residências assistidas para pessoas idosas

7

7

INFRAESTRUTURAS
DE SAÚDE

Unidades de Saúde Santa Casa, Centro de Medicina de Reabilitação
de Alcoitão, Hospital Ortopédico de Sant’Ana, Unidade de Saúde
Maria José Nogueira Pinto, Obra Social do Pousal

11

15

EDIFÍCIO
POLIVALENTE

Estabelecimentos com mais do que uma valência (creche e
centro de dia; creche e unidade de saúde; centro de dia e lar
de idosos; centro de dia, creche e serviços administrativos)

24

24

RESIDÊNCIA

Centros de acolhimento, lares de infância e juventude e lares
residenciais

25

25

HABITAÇÃO

Apartamentos de autonomização e de apoio à reinserção
social

31

31

INFRAESTRUTURAS
DE LOGÍSTICA

Garagens e armazéns

5

5

153

166

TOTAL

124 NOTAS METODOLÓGICAS

No presente relatório, o universo dos consumos
de energia, água e emissões de CO2 comunicados
é composto pelos edifícios afetos à atividade do
Departamento de Ação Social e Saúde (incluindo os
24 equipamentos do Instituto de Segurança Social
transferidos definitivamente para a Santa Casa no
seguimento do memorando de entendimento e
colaboração celebrado entre as duas entidades), do
Departamento de Jogos, do Hospital Ortopédico de
Sant’Ana, da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, do
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, dos
Serviços Centrais da Instituição e do Museu e Igreja
de São Roque. Excluem-se deste relato, o património
imobiliário devoluto, inativo ou afeto a atividades de
rendimento, os equipamentos que funcionam em
edifícios que não são propriedade da Santa Casa, e
cujos acordos e contratos de cedência ou arrendamento
não preveem encargos com consumos energéticos ou
hídricos para a mesma.
ENERGIA
•

Fonte dos dados: Unidade de Sustentabilidade e
Inovação, com base na informação disponibilizada
pelos fornecedores.

EMISSÕES
•

Fonte dos dados: Unidade de Sustentabilidade e
Inovação

•

Análise e tratamento dos dados: ADENE – Agência
para a Energia.

Metodologia de cálculo das Emissões de GEE: No
cálculo das Emissões de GEE, foi utilizado o quadro
metodológico estabelecido pelo The Greenhouse Gas
Protocol (GHG Protocol), desenvolvido pelo World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
em colaboração com o World Resources Institute (WRI).
Os cálculos consideraram os três principais gases com
efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto:
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso
(N2O). Todos os resultados são apresentados em dióxido
de carbono equivalente (CO2e), utilizando os valores de
Potencial de Aquecimento Global (PAG) definidos pelo
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) na
versão utilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente

(APA) para efeitos do Inventário Nacional de Gases com
Efeito de Estufa (NIR PT). Os fatores de emissão têm por
base os valores definidos pelo IPCC, ajustados, sempre
que necessário, à realidade Portuguesa, com base
em dados publicados por entidades oficiais nacionais
(Agência Portuguesa do Ambiente, Direção-Geral de
Energia e Geologia e Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos).
No que concerne aos parâmetros de emissões de gases
com efeito estufa, foram atualizados os indicadores com
base nos dados enviados pelos comercializadores à
ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.
Como tal existem fatores de emissão para os anos 2014
e anteriores e novos fatores de emissão para 2015.
Nota: Os indicadores do consumo de energia e
emissões de GEE referentes a 2014 foram corrigidos
no presente relatório. No caso dos indicadores de
consumo de energia, a retificação resulta da substituição
de valores estimados de consumo usados para cálculo
por valores reais de leituras obtidos apenas após a
elaboração do anterior Relatório de Sustentabilidade.
No caso das emissões de GEE, houve uma retificação
nos fatores de conversão utilizados, o que resultou numa
correção dos valores finais.
ÁGUA
•

Fonte dos dados: Unidade de Sustentabilidade e
Inovação, com base na informação disponibilizada
pelos fornecedores.

RESÍDUOS
•

Fonte dos dados: Unidade de Sustentabilidade e
Inovação, com base na informação disponibilizada
por parte dos operadores de gestão de resíduos
para efeitos de comunicação obrigatória à Agência
Portuguesa do Ambiente dos resíduos produzidos
pela Instituição em 2015.

Nota: Uma vez que, na maioria das instalações da Santa
Casa, a recolha dos resíduos urbanos é efetuada pelas
autarquias locais, sendo utilizados os mesmos circuitos
que são usados para os produtores domésticos, continua
a não ser possível contabilizar a quantidade total de
resíduos produzida pela Instituição.
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PROCEDIMENTOS AQUISITIVOS QUE INCLUEM
CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
E CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
•

Fonte dos dados: Central de Compras, Unidades
de Aprovisionamento e Núcleos de Gestão de
Contratos

SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO AMBIENTAL
•

Fonte dos dados: Unidade de Sustentabilidade e
Inovação.

INDICADORES DE RECURSOS
HUMANOS (CAPÍTULO 5. APOIAMOS
A NOSSA EQUIPA)
COLABORADORES SANTA CASA
•

Fonte dos dados: Direção de Recursos Humanos

Âmbito: Os indicadores não incluem os dados
relativos aos Órgãos de Administração e do Conselho
de Auditoria. Também não foram considerados os
colaboradores com ausências superiores a 30 dias,
nomeadamente por motivo de licença sem vencimento,
cedência a outras entidades e baixa prolongada,
atendendo a que nestas situações, em regra, há lugar
à substituição temporária no posto de trabalho, dada a
natureza da atividade da SCML.
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
•

Fonte dos dados: Gabinete de Segurança e Saúde
no Trabalho, a partir da informação extraída através
da aplicação informática Workmed.

Âmbito: Nos indicadores de Saúde e Segurança
no Trabalho estão incluídos os colaboradores com
Contrato Individual de Trabalho, Contrato de Trabalho
em Funções Públicas, e colaboradores externos em
Comissão de Serviço ou Cedência de Interesse Público.

Metodologia de cálculo de indicadores de recursos
humanos e de saúde e segurança no trabalho
•

Taxa de Rotatividade = n.º de saídas de
colaboradores/n.º total de colaboradores a 31 de
dezembro;

•

Taxa de Novas Contratações = n.º de entradas de
colaboradores/n.º total de colaboradores a 31 de
dezembro;

•

Índice de Frequência = total de acidentes/total de
horas potenciais*200.000;

•

Taxa de Doenças Profissionais = total de doenças
ocupacionais/total de horas potenciais*200.000;

•

Taxa de Dias Perdidos = n.º de dias perdidos/total
de horas potenciais*200.000;

•

Absentismo = total de dias de ausência/total de
dias potenciais.
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CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS
INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO

ESTRATÉGIA E ANÁLISE
G4 -1

Declaração do Presidente do Conselho
de Administração

Mensagem do Provedor

G4 -2

Principais impactos, riscos e oportunidades

A nossa visão da sustentabilidade
Marcos de 2015

p. 34
p. 14

p. 6

PERFIL ORGANIZACIONAL
G4 - 3

Nome da organização

A Causa deste Relatório

p. 10

G4 - 4

Principais produtos e serviços

1. A nossa Instituição
1.1 Onde atuamos

p. 18
p. 20

G4 - 5

Localização da sede da organização

Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa

G4 - 6

Número de países nos quais a organização
opera e nome dos países nos quais as suas
principais operações estão localizadas ou
que são especialmente relevantes para os
tópicos de sustentabilidade abordados no
relatório

Portugal

1. A nossa Instituição

p. 18

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma entidade sem
fins lucrativos, definida juridicamente como pessoa coletiva de
direito privado e utilidade pública administrativa, nos termos dos
respetivos Estatutos em vigor, aprovados pelo Decreto-Lei n.º
235/2008, de 3 de dezembro.
A tutela da Santa Casa é exercida pelo membro do Governo que
superintende a área da Segurança Social. Esta abrange, além dos
poderes especialmente previstos nos Estatutos, a definição das
orientações gerais de gestão, a fiscalização da sua atividade e a sua
coordenação com os organismos do Estado ou deles dependentes.
É dotada de orçamento próprio, gerando as suas próprias receitas
a partir da atribuição de uma percentagem dos rendimentos
da exploração dos Jogos Sociais do Estado e dos rendimentos
obtidos com a prestação de serviços de ação social, saúde, cultura,
educação e património.

G4 - 7

Tipo e natureza legal de propriedade

G4 - 8

Mercados servidos

1.1 Onde atuamos

p. 20

G4 - 9

Dimensão da organização

1. A nossa Instituição
1.1 Onde atuamos
1.2 Criamos e distribuímos valor

p. 18
p. 20
p. 24
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Tipo de Contrato
Número total de colaboradores,
discriminados por contrato de trabalho
G4 - 10

Mulheres

Homens

Contrato permanente ou de prazo
indeterminado

3634

1192

Contrato temporário ou de prazo
determinado

105

56

Mulheres

Homens

3723

1236

16

12

Tipo de Emprego
e género

Tempo integral
Tempo parcial

G4 - 11

Percentagem de colaboradores abrangidos
por acordos de contratação coletiva

18%
p. 30

1.4 Os nossos fornecedores
Fornecimentos e Serviços Externos

G4 - 12

Cadeia de fornecedores da organização

Total dos Fornecimentos
e Serviços Externos

2015 (€)

Refeições confecionadas

9 968 247

Honorários

6 325 553

Conservação e reparação

5 457 659

Limpeza das instalações

4 863 406

Trabalhos especializados

4 683 834

Vigilância e segurança

3 424 669

Trabalho temporário

3 127 724

Eletricidade

2 422 228

Comunicações

1 743 655

Encargos com saúde de utentes

1 463 353

Rendas e alugueres

1 407 169

Combustíveis e outros fluidos

1 405 201

Publicidade, patrocínios e
comunicação institucional

1 344 543

Água

1 218 154

Deslocações, estadas e
transportes

1 214 212

Outros encargos com atividade

1 177 178

Consumíveis

997 014

Seguros

327 485

Lavandaria

283 177

Licenças de software

228 665

Outros artigos e bens de baixo
valor

173 668

Outros

856 239

Total

54 113 036

Variação
2014/2015

-10%
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Nota: Uma vez que a desagregação das rubricas que são
englobadas nos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) pode
variar de um ano de relato para outro, optou-se por indicar apenas
a variação global do total de gastos com FSE.
Os 10 maiores fornecedores de bens e serviços
10 Principais fornecedores

6 812 872

LEASE PLAN PORTUGAL, LDA

4 901 737

STRONG SEGURANÇA SA

3 419 208

MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
E MULTIMEDIA, SA

3 246 245

TELHABEL CONSTRUÇÕES, SA

2 613 262

NORDIGAL SA

2 381 758

SÉNIORES EM CASA, LDA

1 969 275

ISS FACILITY SERVICES, LDA

1 470 628

CLECE SA

1 425 130

SIEMENS SA

1 360 780

Total

G4 - 13

G4 - 14

2015 (€)

GERTAL SA

29 600 895

N.º total de fornecedores com movimentos
registados

2015

Em 2015

2002

Alterações significativas ocorridas no
decorrer do período coberto pelo
relatório em relação à dimensão, estrutura,
participação acionista ou cadeia de
fornecedores da organização

Não se registaram alterações significativas no decorrer do período
coberto pelo relatório.

Abordagem ao princípio da precaução

Na perspetiva ambiental, a Santa Casa procura reduzir os seus impactos
ambientais, aumentando a eficiência energética e hídrica das suas
operações.
Vide também forma de gestão de Energia e secção “6.1. Mais
eficiência”.
Na perspetiva do negócio, a Direção de Controlo e Gestão de Risco
(DCGR) do Departamento de Jogos foi criada em agosto de 2015
com o objetivo, entre outros, de implementar e coordenar o processo
transversal de gestão do risco e controlo interno. No entanto, o foco
inicial desta direção foram os riscos de corrupção, fraude, financeiro e
de branqueamento de capitais associados às apostas desportivas, pela
premência do lançamento do jogo Placard, em setembro do mesmo
ano.
No âmbito do Sistema de Gestão de Segurança e da Informação,
a análise e gestão do risco mantém-se como um dos vetores de
atuação, na medida em que permite estabelecer preventivamente os
controlos para a mitigação do risco e as ações com vista a assegurar a
continuidade do negócio. No ano de 2015 foram realizadas as análises
de risco a 16 novos projetos ou contratações com impacto na atividade
da organização e exploração dos jogos sociais do Estado.
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G4 - 15

Cartas, princípios ou outras iniciativas
desenvolvidas externamente de caráter
económico, ambiental e social que a
organização subscreve ou endossa

1.5 Transparência e Responsabilidade

p. 31

A Santa Casa participa em múltiplas organizações e associações, de
âmbito local, nacional e internacional, numa perspetiva estratégica
de consolidar e reforçar a sua missão e vocação, assim como
divulgar os seus domínios de atuação.
•

O vice-provedor e administrador executivo do Departamento
de Jogos é o representante de Portugal na Associação
Europeia de Lotarias. Em 2014 integrava a Comissão Executiva
e era presidente do Comité Jurídico;

•

Integra a Rede Social de Lisboa e está representada no Grupo
de Apoio Técnico e na Comissão Executiva do Plano de
Desenvolvimento do Conselho de Ação Social Local de Lisboa;

•

Integra a direção da Associação Portuguesa de Promotores e
Investidores Imobiliários;

•

Faz parte do Conselho Geral da Fundação do Gil;

•
Participação em associações e
organizações nacionais ou internacionais
de defesa de direitos e causas em que a
organização:

G4 - 16

•

Tem assento no conselho de
administração

•

Participa de projetos ou comissões

•

Contribui com recursos financeiros
além da quota como organização
associada

•

Considera estratégica a sua
participação

Faz parte do Conselho Geral da Fundação INATEL;

•

Está representada no Conselho de Orientação e Fiscalização e
na Comissão Coordenadora do Consórcio para a Formação e
Reinserção Social de Crianças e Jovens em Situação de Risco;

•

Está representada nas quatro Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens na cidade de Lisboa;

•

É membro da European Venture Philanthropy Association,
uma associação internacional de organizações dedicadas à
filantropia de impacto e investimento social;

•

Faz parte do Conselho Estratégico do Action Tank Portugal,
uma aliança informal de entidades do setor empresarial que
visa desenvolver projetos experimentais de negócios inclusivos
e social business numa base de colaboração e cocriação para
a criação de negócios em Portugal. A Santa casa é a única
organização sem fins lucrativos a integrar esta aliança;

•

Participa no Grupo de Reflexão de Avaliação de Impacto Social
(GRAIS) dinamizado no âmbito do GRACE – Grupo de Reflexão
e Apoio à Cidadania Empresarial;

•

É membro do Global Lottery Monitoring Service, que zela
pela integridade no desporto e luta contra a manipulação de
resultados;

•

Faz parte do Grupo de Peritos do Jogo Online da Comissão
Europeia;

•

Integra a Comunidade de Prevenção de Branqueamento de
Capitais da CIBELAE - Corporação Ibero-americana de Lotarias
e Apostas do Estado;

•

Participa na Comissão de nomeação da Associação Mundial de
Lotarias, em representação da CIBELAE.
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Integra ainda ou participa em projetos das seguintes entidades:
•
•
•
•
•
•

Associação de Farmácias de Portugal;
Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa;
Associação Nacional de Farmácias;
Associação Protetora de Diabéticos de Portugal;
Associação Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo;
Casa Pia de Lisboa, I.P.;

•

Centro Municipal de Operações de Emergência de Proteção
Civil - Município de Lisboa;

•

Confederação Nacional das Associações de Família;

•
•
•

Conselho de Acompanhamento da 2/RTP;
Conselho Municipal de Educação de Lisboa;
Conselho Municipal de Segurança de Lisboa;

•

Conselho Português de Cooperação e Intercâmbio de Serviços
Sociais;

•

European Association of Care and Help at Home;

•
•
•

European Disability Forum;
European Social Action Network;
European Social Network;

•

Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant
avec les Sans-Abri;

•

Fundação António Manuel Figueiredo Sardinha;

•
•
•
•
•
•

Fundação D. Manuel II;
Fundação da Juventude;
Fundação Maria do Carmo Roque Pereira;
Instituto para as Políticas Públicas e Sociais;
Nova Medical School;
Radiotelevisão Portuguesa - Serviço Público de Televisão, SA.;

•

Rede para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de
Lisboa (Rede DLCB Lisboa);

•

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências.

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4 - 17

Totalidade das entidades incluídas nas
demonstrações financeiras consolidadas

Relatório de Gestão e Contas da SCML 2015 - «Demonstrações
financeiras».
A informação apresentada corresponde às contas consolidadas
de todos os serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
com exclusão das contas do Departamento de Jogos as quais, por
obrigação legal, são apresentadas em Relatório de Gestão e Contas
próprio.
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G4 - 18

Processo adotado para definição do
conteúdo do relatório e os limites dos
Aspetos

Para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade de 2013
realizou-se uma auscultação de partes interessadas com o objetivo
de aferir a hierarquização da importância dos temas sociais,
ambientais e de inovação abordados na versão 4 do GRI. O
cruzamento dos resultados desta auscultação com a perspetiva
interna da Instituição permitiu construir a matriz de materialidade,
que identificou os temas materiais a serem tratados. Para a
elaboração do Relatório de Sustentabilidade de 2015 foi decidido
manterem-se os temas abordados nos relatórios anteriores.
2.1 O diálogo com as partes interessadas

p. 36

G4 - 19

Aspetos materiais identificados no
processo de definição do conteúdo do
relatório

Temas materiais identificados para a Santa Casa: Ética e
transparência, Promoção da diversidade e da inclusão, Apoio às
comunidades locais, Gestão do consumo de energia e das emissões
de GEE associadas; Gestão de resíduos; Cadeia de abastecimento
sustentável.

G4 - 20

Limite de cada Aspeto material dentro da
organização

Todos os temas materiais identificados são transversais a toda a
organização.

G4 - 21

Limite de cada Aspeto material fora da
organização

O tema material «Cadeia de abastecimento sustentável» abrange
também, e em especial, os fornecedores e prestadores de serviços;
O tema material «Ética e transparência» abrange também, e em
especial, as associações e parceiros estratégicos; os beneméritos;
a comunicação social; os fornecedores e prestadores de serviços;
os mediadores de Jogos Sociais; a tutela e entidades públicas e os
utentes/clientes.
O tema «Apoio às comunidades locais» abrange também, e em
especial, a comunidade, os voluntários e as organizações do
Terceiro Setor com quem a Santa Casa se relaciona.
O tema «Promoção da diversidade e da inclusão» abrange também,
e em especial, a comunidade.

G4 - 22

Reformulações de informações fornecidas
em relatórios anteriores e as razões para
tais reformulações

Os dados ambientais relativos aos consumos energéticos. Ver a
nota metodológica dos indicadores ambientais (capítulo 6. A nossa
responsabilidade ambiental), referente a «Emissões».

G4 - 23

Alterações significativas em relação a
períodos cobertos por relatórios anteriores
quanto ao âmbito e ao limite dos Aspetos

Não se registou qualquer alteração significativa no âmbito deste
indicador.

ENVOLVIMENTO COM PARTES INTERESSADAS
G4 - 24

Lista de grupos de partes interessadas da
organização

2.1 O diálogo com as partes interessadas

p. 36

G4 - 25

Base para identificação e seleção de partes
interessadas

2.1 O diálogo com as partes interessadas

p. 36

G4 - 26

Abordagem adotada para envolvimento
com as partes interessadas, inclusive a
frequência do envolvimento por tipo e por
grupo.

2.1 O diálogo com as partes interessadas

p. 36

G4 - 27

Principais questões e preocupações
apontadas pelas partes interessadas como
resultado do processo de envolvimento e
as medidas adotadas pela organização no
tratamento das mesmas

2.1 O diálogo com as partes interessadas

p. 36
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PERFIL DO RELATÓRIO
G4 - 28

Período coberto pelo relatório

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015

G4 - 29

Data do relatório anterior mais recente

Relatório de Sustentabilidade 2014

G4 - 30

Ciclo de emissão de relatórios

Anual

G4 - 31

Contactos para questões sobre o relatório
ou os seus conteúdos

A causa deste relatório

G4 - 32

Opção «De acordo» escolhida pela
organização e respetivo índice do
conteúdo da GRI

Opção de «De acordo» Essencial

G4 - 33

Política e práticas correntes adotadas pela
organização para submeter o relatório a
uma verificação externa

p. 10

p. 10

A causa deste relatório

É intenção da Santa Casa submeter, no futuro, a informação de
sustentabilidade a um processo de verificação externa.

GOVERNANCE
G4 - 34

Estrutura de governo da organizações,
incluindo comissões subordinadas ao órgão
de governação hierarquicamente mais
elevado

1.3 Como nos organizamos

p. 26

ÉTICA E INTEGRIDADE
G4 - 56

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento da organização

1.5 Transparência e Responsabilidade

CONTEUDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
INDICADOR

LOCALIZAÇÃO

ÉTICA E INTEGRIDADE
// ASPETO: DESEMPENHO ECONÓMICO
G4 - EC1

Valor económico direto gerado e
distribuído

1.2 Criamos e distribuímos valor

p. 24

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
// ASPETO: ENERGIA*
6.1 Mais eficiência
Formas de Gestão

p. 103

FG-a: O foco da primeira fase de aplicação da estratégia
de Sustentabilidade 2012-2015 incidiu no pilar ambiental,
nomeadamente, na otimização da performance energética da
Instituição, através da avaliação, minimização e monitorização dos
impactes ambientais decorrentes das atividades,
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bem como da promoção de uma utilização mais racional dos
recursos. Esta prioridade estratégica veio a ser reforçada com os
resultados da auscultação de partes interessadas levada a cabo em
2013, tendo sido identificado como tema relevante a «Gestão de
consumo de energia e das emissões de CO2». Os temas materiais
tiveram como base o cruzamento dos resultados do processo de
auscultação de partes interessadas com a perspetiva interna da
Instituição.
FG-b: A Misericórdia de Lisboa, consciente de um registo muito
elevado de consumo de energia e de emissões de CO2 associadas,
tem promovido ações e iniciativas para otimizar o seu desempenho
energético. Neste sentido, desde 2012 desenvolve atividades
para traçar o perfil energético do edificado e aplica medidas de
eficiência energética.
FG-c: A Santa Casa realiza a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto e comunica-os no presente
relatório.
p. 103

6.1 Mais eficiência

Consumo de energia dentro da
organização

G4 – EN3

2014

2015

Variação
2014/2015

Consumo de
energia total

109 101

102 971

-6%

Gás Natural

26 117

22 403

-14%

Fuelóleo

13 237

12 788

-3%

Propano

6680

6793

2%

Gasolina – Frota

998

813

-19%

Gasóleo – Frota

13 514

9038

-33%

Agrodiesel – Frota

n.d.

8

-

GPL – Frota

n.d.

176

-

Eletricidade

48 556

50 951

5%

12 dos estabelecimentos de ação social e saúde da Santa Casa
possuem sistemas de produção de energia renovável:
•

Sistemas de produção de energias
renováveis instalados

Aldeia de Santa Isabel: Sistema solar térmico

•

Centro de Acolhimento Infantil Vale Fundão II: Sistema solar
fotovoltaico e sistema solar térmico

•

Centro de Acolhimento Infantil Vítor Manuel: Sistema solar fotovoltaico
e sistema solar térmico

•

Centro de Acolhimento Temporário Casa dos Plátanos: Sistema solar
térmico

•

Centro de Dia de Santo Eugénio: Sistema solar fotovoltaico e sistema
solar térmico

•

Centro de Dia Nossa Senhora da Pena: Sistema solar térmico

•
•

Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão: Sistema solar térmico
Centro de Promoção Social da PRODAC: Sistema solar fotovoltaico e
sistema solar térmico
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•

Obra Social do Pousal - Quinta Pedagógica e Terapêutica: Sistema
solar térmico

•

Residência Quinta das Flores: Sistema solar térmico

•
•

Unidade de Saúde Maria José Nogueira Pinto: Sistema solar térmico
Unidade de Saúde W mais: Sistema solar térmico

ASPETO: ÁGUA
G4 – EN8

Total de captações de água discriminado
por fonte

p. 103

6.1 Mais eficiência

ASPETO: EMISSÕES*
Formas de Gestão

G4 - EN15

Vide Formas de Gestão do Aspeto «Energia»

Emissões diretas de GEE (Âmbito 1)

2014

2015

Variação
2014/2015

Emissões Diretas
(total)

3909

3357

-14%

Consumo de
combustíveis nas
instalações

2907

2664

-8%

Gás Natural

1470

1261

-14%

Fuelóleo

1017

983

-3%

Propano

420

421

0%

1003

693

-31%

Consumo de
combustíveis na
frota

G4 - EN16

Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2)

Gasolina – Frota

73

59

-19%

Gasóleo – Frota

930

622

-33%

Agrodiesel – Frota

n.d.

1

-

GPL – Frota

n.d.

11

-

2014

2015

Variação
2014/2015

1663

2680

72%

Emissões Indiretas
(produção de
eletricidade)

Nota: Sobre a variação, consultar pág. 107.
// ASPETO MATERIAL: EFLUENTES E RESÍDUOS
6.2 Gestão de resíduos: reduzir riscos e custos

G4 - EN23

Peso de resíduos produzidos, por tipo e
por método de tratamento

p. 111

FG-a: O foco da primeira fase de aplicação da estratégia de
Sustentabilidade 2012-2015 incidiu no pilar ambiental. Neste
âmbito, promover uma melhor gestão dos resíduos produzidos
foi uma preocupação desde do início, pois esta é uma área em
que foram identificadas muitas oportunidades de correção e de
melhoria. Note-se que, não só devido à extensão da sua atividade,
mas também à diversidade das respostas que presta,
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a Santa Casa produz uma quantidade muito assinalável e
diversificada de resíduos, entre os quais se encontra uma
percentagem muito significativa de resíduos perigosos.
Esta prioridade estratégica veio a ser reforçada com os resultados
da consulta a partes interessadas realizada em 2013, tendo sido
identificado como tema relevante a «Gestão de resíduos». Os
temas materiais para a Santa Casa tiveram como base o cruzamento
dos resultados do processo de auscultação de partes interessadas
com a perspetiva interna da Instituição.
FG-b: Em 2012 foi iniciado um trabalho de diagnóstico sobre
o estado da gestão de resíduos na Instituição, que permitiu a
identificação das medidas de correção e melhoria mais prioritárias.
No seu seguimento, desde 2013 a Misericórdia de Lisboa tem
vindo a desenvolver várias ações e iniciativas que vieram contribuir
para uma melhor gestão dos resíduos produzidos.
FG-c: A Santa Casa realiza a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto e comunica-os no presente
relatório.
Resíduos urbanos

2014

2015

Indiferenciados

n.d.

n.d.

Orgânicos

n.d.

n.d.

Papel e cartão

Variação
2014/2015

14 766

20 646

40%

Plástico e metais

9482

6588

-31%

Vidro

1710

1225

-28%

Outros
(indiferenciados)

116 968

237 155

103%

Total

142 926

265 614

86%

2014

2015

Variação
2014/2015

80 937

116 563

44%

317 332

6147

-98%

4678

4063

-13%

Resíduos
hospitalares
perigosos,
equiparados a
urbanos perigosos
e outros
Eliminação
- Resíduos
perigosos
Eliminação Resíduos não
perigosos
Valorização
Energética
- Resíduos
perigosos
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Valorização
Energética Resíduos não
perigosos

201 499

453 900

125%

Total

-4%

604 446

580 673

% de resíduos
valorizados

34%

79%

% de resíduos
eliminados

66%

21%

2014

2015

Variação
2014/2015

85 615

120 626

41%

Resíduos não
perigosos

518 831

460 047

-11%

Total

604 446

580 673

-4%

% de resíduos
perigosos

14%

21%

% de resíduos não
perigosos

86%

79%

Tipo dos resíduos
produzidos
Resíduos
perigosos

EN29

Multas significativas e sanções não
monetárias

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste indicador.

// ASPETO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES*
FG-a: O foco da primeira fase de aplicação da estratégia de
Sustentabilidade 2012-2015 incidiu no pilar ambiental. Neste âmbito foi
levada a cabo a definição de uma estratégia de compras sustentáveis.
Esta prioridade estratégica veio a ser reforçada com os resultados da
auscultação de partes interessadas, tendo sido identificado como tema
relevante a «Cadeia de abastecimento sustentável». Os temas materiais
para a Santa Casa tiveram como base o cruzamento dos resultados do
processo de auscultação de partes interessadas com a perspetiva interna
da Instituição
Formas de Gestão

FG-b: A Santa Casa, consciente de que tem um elevado volume de
aquisições de bens e serviços, que ultrapassa os cem milhões de euros
anuais, contando para tal com uma multiplicidade de fornecedores,
no final de 2012 iniciou o projeto de estruturação e aplicação da sua
estratégia de compras sustentáveis, tendo como objetivo introduzir
de forma gradual e crescente, requisitos ambientais e sociais nos
procedimentos aquisitivos.
FG-c: A Misericórdia de Lisboa realiza a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto e reporta-os no presente relatório.
Procedimentos aquisitivos com critérios
ou cláusulas de responsabilidade ambiental

G4 - EN32

Novos fornecedores avaliados com critérios
ambientais

2015

Nº de procedimentos aquisitivos que incluíram
critérios de responsabilidade ambiental

1

Nº de procedimentos aquisitivos que incluíram
cláusulas de responsabilidade ambiental

5
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS
// ASPETO: EMPREGO
Novas contratações
Por faixa etária

2015

Com menos de 30 anos

124

Entre 30 e os 50 anos

198

Com mais de 50 anos
Total de entradas

44
366

Por género
Mulheres

256

Homens

110

Taxas de novas contratações
Por faixa etária

G4 - LA1

Número e taxa de novas contratações
e taxa de rotatividade por faixa etária,
género e região

2015

Com menos de 30 anos

2%

Entre 30 e os 50 anos

4%

Com mais de 50 anos

1%

Por género
Mulheres

5%

Homens

2%

Taxas de saída
Por faixa etária

2015

Com menos de 30 anos

1%

Entre 30 e os 50 anos

2%

Com mais de 50 anos

1%

Por género

G4 - LA2

Benefícios para colaboradores a tempo
integral que não são atribuídos aos
colaboradores temporários ou a tempo
parcial

Mulheres

4%

Homens

1%

5.2 Mais qualidade de vida e de trabalho.

p. 91

// ASPETO: RELAÇÕES LABORAIS

G4 - LA4

Prazos mínimos de aviso prévio em caso de
alterações operacionais

Normativos com referência a avisos prévios relativos ao local de trabalho
(em particular os que devem presidir à sua eventual alteração) cumpridos
pela Santa Casa:
I – Acordos de Empresa vigentes na Santa Casa:
SECÇÃO II - Local de trabalho – Cláusula 68.ª e Cláusula 69.ª
II- Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro:
- Artigo 194º - Transferência de local de trabalho
- Artigo 196º - Procedimento em caso de transferência do local de trabalho
III – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º
35/2014, de 20 de junho.
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// ASPETO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
p. 91

5.2 Mais qualidade de vida e de trabalho
Homens

Mulheres

Total

0

0

0

51

350

401

N.º de casos
de doenças
profissionais

1

1

2

Total de dias
perdidos

699

7435

8134

N.º óbitos
relacionados com
o trabalho
Nª de acidentes
de trabalho

G4 - LA6

G4 - LA7

Rácios de acidentes, doenças profissionais,
dias perdidos, absentismo e número de
óbitos relacionados com o trabalho, por
região e género

Colaboradores com elevada incidência e
elevado risco de doenças graves

Índice de
frequência

8,46

Taxa de doenças
profissionais

0,04

Taxa de dias
perdidos

171,7

Absentismo

0,01

Ajudante de Lar e Centro de Dia; Auxiliar de Ação Médica; Auxiliar
de Educação; Auxiliar de Serviços Gerais; Educador de Infância;
Enfermeiro; Assistente Operacional; Ajudante Familiar.

// ASPETO: FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
2015

Média de
horas por
colaborador

Feminino

50 975

14

Masculino

13 044

10

2015

Média de
horas por
colaborador

Dirigente – Mulher

2983

10

Dirigente – Homem

1652

9

Diretor Estabelecimento – Mulher

2553

11

218

16

1272

11

Horas de formação por género

Horas de formação por género
G4 - LA9

Média de horas de formação anual
por colaborador, género e categoria
profissional

Órgão Gestor – Mulher
Órgão Gestor – Homem

Diretor Estabelecimento – Homem
Chefia Direta – Mulher
Chefia Direta – Homem
Técnico Superior – Mulher

259

7

17 762

12
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Técnico Superior – Homem

4770

10

10 990

9

Técnico – Homem

1521

7

Técnico Profissional - Mulher

6030

8

Técnico Profissional - Homem

1517

8

Administrativo - Mulher

4024

7

Administrativo - Homem

1126

7

Operários - Mulher

51

4

Operários - Homem

518

5

Auxiliares - Mulher

5311

6

Auxiliares - Homem

1465

7

Técnico – Mulher

Prestadores de Serviços - Mulher
Prestadores de Serviços - Homem
// ASPETO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES*
A Misericórdia de Lisboa pratica a igualdade de oportunidades e
de tratamento no acesso ao emprego, na promoção e formação
profissional, nas condições de trabalho e no salário entre géneros,
em conformidade com o estabelecido na Lei (a igualdade entre
homens e mulheres é um princípio fundamental da Constituição
da República Portuguesa, estando presente no texto constitucional
desde 1976) e nos Acordos de Empresa que subscreveu (Capítulo
IV, Cláusulas 17.ª e 18.ª do Acordo de Empresa entre a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa e o Sindicato dos Professores da Grande
Lisboa e outros, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 6, 15/2/2009, e do Acordo de empresa entre a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e outros, publicado
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 6, 15/2/2013).
Relativamente ao vencimento dos colaboradores, verifica-se um
equilíbrio do mesmo entre mulher e homem, transversal a todas as
categorias profissionais.

Formas de Gestão

Colaboradores
por categoria
profissional e
género:

G4 - LA12

Mão-de-obra por categoria profissional,
género, faixa etária e minoria e outros
indicadores de diversidade.

Homens

Mulheres

Total

Dirigente

92

168

260

Diretor de
Estabelecimento

12

101

113

Chefia Direta

23

55

78

Técnico Superior

285

759

1044

Técnico

143

710

853

Técnico
Profissional

146

514

660

Administrativo

128

357

485
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Operário

193

14

207

Auxiliar

226

1061

1287

61

412

473

1248

3739

4987

Prestador de
Serviço
Total
// ASPETO: IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS*

Vide Formas de Gestão do Aspeto “Diversidade e Igualdade de
Oportunidades”

Formas de Gestão

Rácio do
salário base
entre M/H

Rácio da
remuneração
média entre
M/H

Dirigente

1,00

0,96

Diretor de Estabelecimento

1,02

1,01

Chefia Direta

0,80

0,78

Técnico Superior

0,95

0,92

Técnico

1,12

1,01

Técnico Profissional

0,83

0,63

Administrativo

1,21

1,09

Operário

0,88

0,79

Auxiliar

1,00

0,96

Categoria Funcional

G4 - LA13

Rácio do salário e remuneração entre
mulheres e homens, por categoria funcional

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE
// ASPETO: COMUNIDADE*
G-a: O envolvimento com as comunidades locais é uma das áreas
nas quais a Santa Casa tem apostado, estando este tema integrado
na sua Estratégia de Sustentabilidade.
Os resultados da auscultação de partes interessadas reforçaram a
decisão da Instituição de aposta nesta matéria, uma vez que foram
considerados como temas relevantes o «Apoio às comunidades
locais» e a «Promoção da diversidade e da inclusão».

Formas de Gestão

FG-b: O trabalho que é desenvolvido com a comunidade no
âmbito da responsabilidade social corporativa da Santa Casa está
enquadrado nas suas diferentes áreas de intervenção, da ação
social à saúde, da cultura aos jogos sociais, entre outras, e está
alinhado com os seus objetivos estratégicos. No seu planeamento,
a Instituição tem sempre em conta o impacto positivo que pode
gerar para as suas partes interessadas. Cada iniciativa é, também,
entendida como um momento privilegiado para mobilizar a
sociedade em torno das boas causas que defende.
A Santa Casa tem endereçado este tema através da promoção de
iniciativas de responsabilidade social corporativa, da realização
de ações de voluntariado e de apoio a iniciativas dirigidas às
pessoas portadoras de deficiência, ou que tenham como objetivos
sensibilizar a sociedade para a igualdade e inclusão, e acabar com
o estigma associado à deficiência.
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FG-c: A Misericórdia de Lisboa realiza a medição e monitorização
dos indicadores associados a estes aspetos e comunica-os no
presente relatório. Para avaliar a importância e materialidade dos
temas e o seu desempenho nos mesmos, a Instituição recorre a
feedback das suas partes interessadas.
G4 - SO1

Operações com programas de
envolvimento das comunidades locais

4. Investimos na sociedade

p. 56

// ASPETO: CORRUPÇÃO*
A Instituição tem um Gabinete de Auditoria Interna que atua no
âmbito do Sistema de Controlo Interno (compliance) e, nesse
contexto, não efetua avaliação de risco de corrupção ou outro.
No âmbito específico da exploração dos Jogos Sociais do Estado,
a Santa Casa criou em 2015 a Direção de Controlo e Gestão de
Risco (DCGR) no Departamento de Jogos, a qual definiu como
objetivo, entre outros, o de implementar e coordenar o processo
transversal de gestão do risco e controlo interno. O foco inicial
desta direção foram os riscos de corrupção, fraude, financeiro e de
branqueamento de capitais.

Formas de Gestão

G4 - SO3

Operações alvo de análise de risco de
corrupção

Vide Formas de Gestão do Aspeto «Corrupção».

// ASPETO: POLÍTICAS PÚBLICAS*
No âmbito das suas áreas de intervenção, e em particular no
domínio da ação social, saúde e jogos sociais, a Santa Casa
participa pontualmente em processos de desenvolvimento de
políticas públicas.

Formas de Gestão

A Santa Casa não desenvolve ou participa em atividades de lobby.
G4 – SO5

Casos confirmados de corrupção e
medidas tomadas

Não foram identificados casos confirmados de corrupção em 2015.

G4 - SO6

Valor total de contribuições políticas por
país e beneficiário

A Santa Casa não faz contribuições monetárias e em espécie para
partidos políticos e para políticos.

// ASPETO: CONCORRÊNCIA DESLEAL*
G4 - SO7

Número total de ações judiciais por
concorrência desleal, práticas de anti trust
ou monopólio e os seus resultados

Em 2015, a Santa Casa não foi alvo de ações judiciais por
concorrência desleal, antitrust ou práticas de monopólio.

// ASPETO: CONFORMIDADE*
G4 - SO8

Valor monetário de multas significativas e
número total de sanções não monetárias
por não cumprimento de leis e
regulamentos

Legenda: * Aspeto material

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste indicador.
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