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1. Corpos Sociais
CORPOS SOCIAIS PARA O QUADRIÉNIO 2019-2022

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Vice-Presidente
Secretários

- Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Dr.
- José Pedro Castro Morêda Miranda, Dr.
- António Lereno Sousa Machado, Engº

MESA ADMINISTRATIVA
Provedor
Vice-Provedor
Secretária
Tesoureiro
Vogais

Substitutos

-

José dos Santos Pinto
Hélder Roberto Vilela Araújo, Engº
Maria Teresa Andrade Polónia, Dra.
Ricardo José Salvador Batista, Dr.
Fernanda Isabel Faria Lages Torres, Dra.
Duarte Manuel de Faria Gonçalves, Dr.
Lucília Maria Costa Afonso, Dra.
José Luis de Sousa Marques

CONSELHO FISCAL
Presidente
Vice-Presidente
Secretário

- António Jorge Pereira Ribeiro, Dr.
- Artur Manuel C. Guimarães Santoalha, Engº
- Albino Agostinho Martins Sousa, Engº

Substitutos

- Sérgio Miguel Azevedo Carneiro
- Emílio Castelar Oliveira
- Paulo Jorge Almeida Ferreira Dias
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VOLUNTARIADO

MOD. 315/3

ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL

ESTÁGIOS

FORMAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO
RECURSOS HUMANOS

EXPEDIENTE

D.P.O.
(DATA PROTECTION OFFICER)

HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO

TESOURARIA

PATRIMÓNIO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DIREÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

CONTABILIDADE

INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO
CONTABILIDADE E INFORMÁTICA

CULTO E ASSISTÊNCIA
ESPIRITUAL

SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO

CASA DE REPOUSO

UNIDADE DE GRANDES
DEPENDENTES

LAR DE IDOSOS

GERIATRIA E DEPENDÊNCIA

CASA ABRIGO

REVISTA

CENTRO COMUNITÁRIO

IMAGEM

CRECHE

INFÂNCIA E COMUNIDADE

PLATAFORMAS
DIGITAIS

COMUNICAÇÃO

DEPARTAMENTO
COMUNICAÇÃO E IMAGEM

DIREÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS

DIREÇÃO GERAL

MESA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE DIA

CENTRO DE
EMERGÊNCIA

CANTINA SOCIAL

PRÉ-ESCOLAR

GESTÃO DA QUALIDADE
ALIMENTAR

SISTEMA GESTÃO DA
QUALIDADE (S.G.Q.)

DIREÇÃO DA QUALIDADE

UNIDADE LONGA DURAÇÃO
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UNIDADE MÉDIA DURAÇÃO
E REABILITAÇÃO

CUIDADOS CONTINUADOS

UNIDADE DE ENDOSCOPIA
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CLÍNICA DA MISERICÓRDIA

SAÚDE

PORTARIA

COSTURA

LAVANDARIA

NUTRIÇÃO E
ALIMENTAÇÃO

COMPRAS

MANUTENÇÃO

SERVIÇOS DE APOIO

COMUNIDADE

CORO DOS PEQUENOS
CANTORES

GRUPO CORAL

CULTURA
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2. Organograma Institucional

3. Mensagem da Mesa Administrativa
No Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 era dito:

“Tudo é possível! O impossível apenas demora mais…”

Efetivamente alcançámos tudo a que nos tínhamos proposto, ficando os alicerces para
o impossível, pois isso demora um pouco mais…
O contexto político e económico do país não foi favorável a quem trabalhou o social,
a educação e a saúde.
Vivemos um tempo em que o Estado parece algo confuso entre prestar os serviços ou
deixar-se substituir por quem o saiba fazer de forma eficiente e eficaz.
Como sempre, tivemos de ser inquietos, empreendedores, imaginativos, inovadores,
positivos, entre outras coisas, para atingirmos os objetivos a que nos propusemos.
Através dos nossos serviços, estivemos disponíveis para cerca de 2500 utentes dia,
contando com a indispensável colaboração e empenho de 350 colaboradores, tendo
um encargo com remunerações de € 5.063.839,88 e um investimento de € 740.357,83.
Em suma,
• Continuámos a promover respostas e iniciativas adequadas à prossecução dos
nossos fins e às necessidades diagnosticadas na comunidade, contribuindo para
o desenvolvimento local e proteção de grupos sociais mais vulneráveis;
• Empenhámo-nos todos os dias na melhoria da qualidade dos serviços prestados
à comunidade, potenciando a melhoria contínua em conjunto com os nossos
colaboradores, parceiros e entidades envolvidas na nossa ação, de modo a
sermos reconhecidos como entidade local preponderante nas nossas áreas de
intervenção;

6

4. Considerações Gerais

Os RH de uma empresa ou instituição são ativos intangíveis que, outrora relegados,
têm hoje reconhecidamente uma associação direta com o Sucesso Organizacional.
Neste contexto, o Capital Humano destaca-se como o elemento central. Não
falamos das pessoas em si mesmas, mas de tudo o que colocam ao serviço da
organização: habilitações e formação, competências, experiência, atitude, grau de
comprometimento.
A Misericórdia de Santo Tirso, enquanto entidade que cuja atividade central é a
prestação de serviços, tem nos seus recursos humanos (os/as colaboradores/as) a
chave para o sucesso dos seus serviços.
Foi num contexto de oportunidade e de reconhecimento da grande importância
deste domínio, que em 2019 se deu a reorganização do Organigrama Institucional,
autonomizando-se o Departamento de Recursos Humanos (ao qual se agregaram
as áreas de Formação, Estágios e Voluntariado). Esta medida espelha com clareza o
entendimento e a assunção de que é neste âmbito que encontramos o nosso maior e
mais relevante Valor: as pessoas.
Na continuidade de anos anteriores, também em 2019 a Misericórdia continuou
a primar pela antecipação no reconhecimento e valorização dos/as seus/suas
colaboradores/as, como ilustram os exemplos que se seguem:
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• Remuneração mínima acima da remuneração mínima nacional;
• Atualização proporcional dos escalões de vencimento;
• Atribuição de 3 dias extra de férias (associados à assiduidade);
• Atribuição de dia de aniversário (associado à avaliação anual de desempenho);
• Protocolos e parcerias interinstitucionais e com empresas para benefícios e
regalias;
• Aulas de Pilates Clínico gratuitas;
• Grupos de trabalho RH e Consumos constituídos por colaboradores/as
representantes dos vários serviços/valências no sentido de promover da
participação ativa dos/as colaboradores/as em atos de gestão operacional
nomeadamente ao nível dos recursos e da promoção do bem-estar e da satisfação
no local de trabalho.
A excelência na gestão de RH exige uma leitura eficaz da cultura e do contexto
organizacionais e atinge-se com a melhoria contínua do clima organizacional (bemestar, confiança, compromisso, sentido de justiça) assente, nomeadamente, na
promoção de boas práticas de liderança e do desenvolvimento pessoal/individual.
Mantendo-se o pressuposto essencial de avaliar a satisfação dos colaboradores, foi
mais uma vez posto à disposição o respetivo inquérito, ao qual responderam 218
Colaboradores, cerca de 63% do total, com os seguintes resultados:
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Com o objetivo de validarmos o nosso processo interno de avaliação da satisfação
dos/as colaboradores/as e de (re)desenharmos um trajeto coerente com base numa
avaliação externa isenta, participamos no “Índice de Excelência 2019”. Tratou-se
da 4ª edição de um estudo nacional de clima organizacional e desenvolvimento do
Capital Humano desenvolvido pela Neves de Almeida | HR Consulting em parceria
com a Human Resources Portugal e o INDEG-ISCTE. Este estudo permitiu-nos a
oportunidade de identificar áreas fortes e de melhoria na gestão do ativo humano e,
com a informação sobre os resultados nas várias dimensões de excelência analisadas,
avaliar o nível de excelência das nossas práticas de Capital Humano. Os resultados
estão resumidos no quadro abaixo (ressalva-se que fomos a única Misericórdia a
participar deste estudo e que integramos o setor das Grandes Empresas e Entidades
Públicas, neste caso, por ausência de alternativa mais ajustada).
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Por fim, no ano em análise, foram desenvolvidas 70 ações formativas, foram acolhidos
33 estagiários e participámos em 4 estudos de âmbito universitário.
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Desde o início de 2015, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso
(ISCMST) encetou um esforço quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de
vista de recursos humanos para iniciar a sua transformação digital.
Desde essa altura, têm sido realizados inúmeros investimentos em equipamentos
como servidores, storages (armazenamento), sistemas de segurança perimetral
(firewalls), WIFI, computadores, sistemas de informação e mesmo no reforço dos
recursos humanos da área tecnológica, permitindo assim recuperar vários anos de
atraso tecnológico que se faziam sentir em todas as dimensões da instituição.
No decorrer dos últimos anos, foi necessário criar uma infraestrutura sólida
suficientemente escalável e resiliente capaz de responder de forma assertiva a todos
os desafios de crescimento e transformação digital que os novos tempos permitiam
adivinhar.
Com a infraestrutura de sistemas consolidada, foi possível iniciar-se de forma segura
e devidamente planeada a estratégia de transformação digital previamente alinhada
com a estratégia tecnológica da ISCMST.
Foram também feitos investimentos na própria infraestrutura de comunicação, com
a mudança de tecnologia para fibra ótica e o consequente aumento da largura de
banda de dados entre os vários edifícios da ISCMST e no próprio acesso à Internet
que duplicou a sua velocidade.
Esta melhoria de infraestruturas quer de sistemas, quer de comunicações permitiu
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incrementar a estabilidade dos sistemas de informação, com uma redução drástica nas
falhas, passando a existir tempos de disponibilidade de sistemas centrais próximas de
99.9%.
Foi possível desmaterializar processos até então suportados exclusivamente em papel,
como por exemplo os pedidos de suporte (manutenção e informática), os documentos
e procedimentos no âmbito da área da Qualidade, os livros de atas, as comunicações
internas, entre outros. Assim, foi possível acelerar todos estes processos, dando uma
resposta em tempo útil aos serviços cuidadores, bem como, criar métricas (KPI) que
permitem pedir a qualidade dos serviços prestados.
Surgiram também novas ferramentas como o Office 365, com um conjunto de
funcionalidades, até então inexistentes e a disponibilização das mesmas no exterior
da ISCMST, a INTRANET que permite uma divulgação Institucional imediata que
até então era assegurada por suporte em papel, uma plataforma de Questionários
Online, a Rede Social Corporativa YAMMER, uma ferramenta também corporativa e
colaborativa para acesso remoto e partilha de conteúdos entre equipas TEAMS, entre
outras.
Estão neste momento em planeamento e com fim previsto para 2020, duas
novas plataformas para a desmaterialização de processos, nomeadamente para
a desmaterialização das faturas (área financeira) e ainda a desmaterialização dos
processos relativos à área da Nutrição.
No final de 2019, e numa linha estratégica de aproximação ao Serviço Nacional de
Saúde (SNS) foi feito um novo investimento no Sistema de Informação Clínico e
Administrativo do SNS, o SONHO e o SClinico. Para o efeito foram adquiridos novos
servidores e sistemas específicos para estes sistemas que estão agora a ser preparados
pelo SNS para que possamos integrar com o sistema de informação do SNS no que
diz respeito aos cuidados de saúde.
Esta aposta permite uma integração dos sistemas de informação da ISCMST com os
sistemas de informação do SNS, através dos Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde (SPMS), permitindo que possamos usufruir de inúmeras ferramentas como a
Prescrição Eletrónica Médica, a Plataforma de Dados da Saúde, o Registo Nacional do
Utente, etc., colocando a ISCMST um passo a frente nos cuidados e serviços prestados
aos seus utentes e tornando-se desta forma um parceiro preferencial para o SNS pelo
nível de integração obtido.
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Este projeto, está a decorrer neste momento e prevê-se que possa estar terminado
ainda no primeiro semestre de 2020.
Em finais de 2018 e com grande foco em 2019 e que será mantido para 2020 e anos
seguintes, a ISCMST, apostou também na Segurança da Informação e confidencialidade
dos dados. Foi nomeado formalmente um Encarregados de Proteção de Dados (EPD)
com o objetivo de garantir a compliance da ISCMST com o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD). Todos os documentos e formulários existentes foram alvo
de uma avaliação e reajuste para garantir que não violavam as regras do RGPD, bem
como, redesenhados alguns processos para garantir essa mesma confidencialidade.
Foram já várias as ações de sensibilização realizadas na ISCMST no âmbito da
segurança da informação e confidencialidade dos dados que cobriram a totalidade dos
colaboradores, garantindo assim uma melhor adequação dos processos de trabalho
de cada um a este novo paradigma.
Estão também disponibilizados vários conteúdos informativos na INTRANET para
consulta por parte de todos os colaboradores. Foi ainda disponibilizado um e-mail
para que os colaboradores possam utilizar e clarificar quais dúvidas sobre o RGPD,
cuja resposta é assegurada pelo EPD.
Foram ainda elaborados documentos estratégicos como a Política de Segurança da
Informação ou o Regulamento Interno que estão disponíveis para consulta corporativa
na plataforma da Biblioteca Online (DOCS), bem como outros documentos estratégicos
que regulam as diversas áreas da ISCMST.
Todo este incremento plataformas e novas funcionalidades que facilitam e otimizam o
trabalho diário de cada colaborador, permitindo que este possa prestar um serviço de
excelência aos utentes que todos os dias procuram a ISCMST, implicou também um
reforço da equipa de Informática, contando agora com um elemento a tempo inteiro
que garante uma resposta mais eficaz aos constrangimentos inerentes à utilização
dos sistemas.
Em finais de 2019, foi ainda possível criar um sistema de backups (cópias de
segurança) centralizado para todos os sistemas centrais, necessidade há muito tempo
identificada, mas que nunca tinha sido possível implementar uma vez que os sistemas
existentes não permitiam essa centralização, nem a ISCMST dispunha de recursos
adequados para o efeito.
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Ainda no final de 2019, foi iniciado um novo projeto de requalificação de toda a
infraestrutura de Dados e Rede telefónica da Casa de Repouso de Real, capacitando
todos os quartos e salas comuns com infraestrutura adequada para suportar
computadores ligados à Internet.
Utilizando a mesma infraestrutura permitiu ainda acomodar o novo sistema de
campainhas (chamada de enfermeira) e ainda, reformar o sistema de telefones
internos, passando agora a disponibilizar a sinalização por IP, ainda que mantendo
os terminais analógicos nesta fase.
O ano de 2019 foi marcado por um conjunto de investimentos e posicionamentos
estratégicos que permitiram criar os alicerces para alavancar de forma definitiva a
transformação digital da ISCMST.
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Para além das atividades de monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade, que
nos dão sinais de ajustado funcionamento, asseguramos a manutenção do certificado
da APCER de conformidade com a Norma ISO 9001:2015 em todas as Valências
Sociais e nos serviços de suporte.
Em 2019 foram realizadas duas auditorias ao SGQ:
• Auditoria Externa pela APCER, 22 e 23 de Maio, sem Não Conformidades
apontadas, 3 Áreas Sensíveis e 12 Oportunidades de Melhoria;
• Auditoria Interna por 2 auditoras internas, em 21, 22 e 23 de Outubro, também
sem Não Conformidades, 1 Área Sensível e 16 Oportunidades de Melhoria.
Outros momentos decorreram de avaliação técnica das respostas sociais,
nomeadamente pelo Centro Distrital de Segurança Social, que em 2019 realizou
visitas de acompanhamento ao Lar José Luíz D’Andrade, Centro de Dia, Centro
Comunitário e Casa Abrigo.
Na sequência de alterações orgânicas e maturidade do SGQ, a estrutura documental
está a ser revista e introduzida no DOCS, primeiramente os modelos/registos, e em
fase posterior, procedimentos de gestão, instruções de trabalho, regulamentos, entre
outros que se afigurem importantes para a melhorar a eficiência da organização.
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“À gestão de dados pessoais e a toda dinâmica de tratamento que envolve a aplicação
dos vários diplomas legais e regulamento que fundamentam o seu cumprimento,
podemos e devemos aplicar o conceito de gestão, especialmente se optarmos por um
conceito que aposte em tirar o melhor proveito da estrutura operacional da nossa
organização aliado ao uso eficiente e coerente das novas tecnologias e elementos
humanos para que estes sejam, no âmbito das suas funções e capacidades, regidos
pelo superior interesse e respeito pelos direitos dos vários titulares de dados com os
quais a Instituição articula.”
“Desafio da Gestão dos Dados Pessoais”, Edição nº38, Revista da Misericórdia
No ano de 2019, foram entre outras, desenvolvidas as seguintes atividades:
• Alteração de documentos existentes para efeitos de cumprimento legal:
• Mod.254/1- Compromisso ético;
• Inclusão da Política de Privacidade no Manual do Colaborador;
• Contrato de Prestadores de Serviço - cláusula de salvaguarda no âmbito do
RGPD.
• Sensibilização e formação aos colaboradores em virtude da alteração do
Mod.254/1 e reciclagem dos conteúdos abordados no Workshop de Segurança
realizado em 2018:
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Valências

Nº Colaboradores

Unidade de Cuidados Continuados

5

Clínica de Fisiatria

18

Casa de Repouso de Real

52

Jardim de Infância

24

Lar Dra. Leonor Beleza

29

Lar José Luiz d’Andrade

36

Centro Comunitário de Geão

9

Casa Abrigo

8

Serviço de Apoio Domiciliário

16

Outros Serviços

40

TOTAL

237

• Comunicação de violação de dados ocorrida a 08.03.2019 junto da Comissão
Nacional de Proteção de Dados (ainda não foi obtida qualquer resposta por parte
deste entidade à comunicação realizada);
• Inclusão de aviso legal nos endereços institucionais;
• Nova solicitação por ofício aos Irmãos da Instituição a propósito da solicitação
de Consentimento de dados pessoais, sendo que até à data foram entregues
cerca de 227 consentimentos;
• Criação de separador na Intranet institucional a propósito do RGPD e
Cibersegurança (em fase de enriquecimento de conteúdos);
• Criação e distribuição de instrução de trabalho (IT33- Violação de Dados) sobre os
procedimentos a observar no que respeita à deteção, notificação e comunicação
de uma violação de dados pessoais;
• Realização de ação de formação- “Nova Lei de Proteção de Dados Pessoais” pelo
DPO/EPD com a duração de 8 horas;
• Apresentação de proposta à Direção Geral para a realização de Auditoria de
Diagnóstico à implementação do RGPD na Instituição.
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Demos início à construção de mais uma Unidade de Cuidados Continuados, com
a capacidade de 36 camas, sendo 34 objeto de contratualização com a A.R.S. –
Norte, ficando 2 camas para negociação com privados, nomeadamente seguradoras.
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Avançámos com a remodelação e reabilitação do Bairro da Misericórdia, 4 destas
moradias, de tipologia T2, encontram-se em fase de conclusão.
A nossa aposta na qualidade passa pela constante renovação e remodelação dos
espaços atualmente existentes. O objetivo de proporcionarmos a melhor comodidade,
conforto e assistência aos nossos utentes é um objetivo permanente.
O investimento no ano de 2019 foi de € 740.357,83.
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Dando cumprimento à nossa missão, durante o ano de 2019 estivemos disponíveis
para responder a qualquer projeto ou desafio, desde o social à saúde, passando pela
educação, sempre com espírito inquieto, criativo e inovador.
Neste contexto, promovemos respostas e iniciativas adequadas à prossecução dos
nossos fins e às necessidades diagnosticadas na comunidade, contribuindo assim
para o desenvolvimento local e proteção de grupos sociais mais vulneráveis.
De toda a atividade desenvolvida, destacam-se os seguintes projetos:
• Programa de estimulação cognitiva nas valências residenciais;
• Candidatura PROCOOP para revisão de acordo Casa Abrigo;
• Carta Compromisso 13 Vagas de Emergência – Casa Abrigo;
• Carta Compromisso Verbas de Autonomização – Casa Abrigo;
• Candidatura ao Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas
– POAPMC, que consiste na distribuição mensal de alimentos a pessoas
sinalizadas pelo Centro Comunitário de Geão;
• Protocolo Cantina Social;
• Carta Compromisso “A Escola vai à Casa Abrigo”;
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• Competências digitais - programa dirigido aos nossos utentes – Protocolo com
a Câmara Municipal;
• Comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as
Mulheres:
- Exposição Fotográfica Marias sem Medo;
- Palestra “O Amor é “ – Júlio Machado Vaz.
• “Felicidário mensal” para as valências residenciais (iniciativas que estimulam
prazeres e memórias comuns aos utentes) e definição de “Felicidário Individual”
(tendo em conta desejos auscultados de cada utente);
• Boccia Sénior – alargamento do tempo da atividade - Protocolo com a Câmara
Municipal;
• Curso de alfabetização, promovido pelo Núcleo Local de Inserção;
• Formação do Centro de Emprego (Curso Técnico Auxiliar de Saúde);
• Iniciativa Intergeracional mensal “Avós e Netos”, promovendo a troca de
experiências entre valências e utentes;
• Tema do Projeto Pedagógico da Instituição 2019/20 - “Felicidade: Sonhos,
Metas e Realidade”;
• Candidatura às Unidades de Dia e Promoção de Autonomia – 50 vagas, estas
são unidades vocacionadas para a reabilitação intensiva e treino cognitivo para
a prevenção de demências;
• Alargamento de 1 cama na Unidade de Média Duração e Reabilitação;
• Alargamento de 1 cama na Unidade de Longa Duração e Manutenção;
• Candidatura ao projeto EDP- Saúde;
• Candidatura à Frota Montepio;
• Prestação de serviços a hospitais do SNS na realização de MCDT´s e tratamentos
de medicina Física e Reabilitação;
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• Proposta de fornecimento de serviços na área do internamento a hospitais do
SNS;
• Consolidação de parcerias na área da saúde com seguradoras, na área da
Medicina Física e na área do internamento;
• Início da construção da Nova UCC com capacidade instalada de 34 Camas para
a RNCCI e 2 camas particulares;
• Consolidação de tratamentos inovadores na área da Incontinência.
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Em 2019 a Misericórdia de Santo Tirso reforçou as suas preocupações na preservação
do meio ambiente, incluindo na sua agenda uma crescente aposta em estratégias
relacionadas com a sustentabilidade ambiental:
• Criação de novos Grupos de Trabalho na área dos consumos procurando
a racionalização da utilização de energia promovendo boas práticas e
comportamentos mais sustentáveis junto de colaboradores e utentes;
• Consciencialização dos hábitos de consumo, alertando para o impacto
ambiental e económico da utilização eficiente de energia através de iniciativas
de sensibilização dirigidas a utentes e colaboradores;
• Renovação gradual de equipamentos tecnológicos com a aposta crescente em
materiais e tecnologia “verde”;
• Substituição progressiva de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de baixo
consumo;
• Instalação de sensores de presença/temporizadores;
• Aplicação de redutores de fluxo de água em torneiras, chuveiros e autoclismos;
• Reabilitação da valência Casa de Repouso de Real com renovação da caixilharia
existente (portas e janelas) de modo e melhorar o isolamento do edifício e
consequentemente a eficiência energética. Medida esta, já levada a cabo em anos
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recentes, no Lar José Luiz d’Andrade com a substituição de caixilharia (janelas
e portas) e aplicação de capoto, mas que devido aos elevados custos associados,
apenas poderá ser expandida para outras valências de forma bastante gradual e
de acordo com as maiores necessidades de cada edifício;
• Consciencialização para a utilização do papel e outros materiais descartáveis;
• Utilização de Sistema de Gestão de Resíduos fazendo a devida separação de
materiais para reciclagem e resíduos biológicos;
• Registo no SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) para
controlo de resíduos onde são validados guias eletrónicas de recolha de resíduos
hospitalares, óleos alimentares, embalagens, vidro, papel e cartão, plástico e
componentes perigosas retiradas de equipamentos.
Em 2019, a instituição foi mesmo distinguida com o 1º lugar no concurso “Amarelo Por
Um Sorriso” (prémio atribuído no valor de 862,50€), promovido pela RESINORTE,
relacionada com a entidade com maior quantidade de plástico e metal entregue.
A instituição acredita que esta aposta continua em políticas de sustentabilidade
ambiental conduzirá não apenas a benefícios ambientais, como também proveitos
económicos, socias e culturais tanto a curto como a médio e longo prazo.
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O Departamento de Comunicação e Imagem foi criado com o objetivo de assegurar o
desenvolvimento da política de comunicação interna e externa da Misericórdia, pois
o crescimento da instituição e a constante necessidade de aproximação com o grupo
alvo obriga a uma atualização constante da sua rede de comunicação.
É o responsável pela promoção da imagem institucional, da sua identidade visual,
impressa e digital aproximando-se de diferentes públicos através das Redes Sociais,
Site institucional, Revista da Misericórdia, Newsletter, Emails e Imprensa. Pretende-se uma comunicação fluída, positiva e ativa capaz de divulgar a dinâmica interna
junto da Comunidade, Irmãos, Utentes, Familiares, Colaboradores e Parceiros
institucionais.
Como instrumento complementar ao Plano Estratégico da instituição, foi criado
um Plano de Marketing que ao mesmo tempo que mantém uma linha orientadora
coerente com a nossa missão, consolida a necessidade de aproximação da instituição
com o exterior e com diferentes agentes sociais, indo ao encontro da notoriedade e da
sustentabilidade organizacional.
Assim, com o intuito de projetar uma imagem contemporânea e num reforço da
nossa marca junto do público, em 2019 foi implementado um plano de ação que
envolveu a criação/organização/participação num conjunto de dinâmicas, a saber:
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Grande aposta na Comunicação através das Redes Sociais e Plataformas Online:
• Criação de 2 novas páginas: LinkedIn (fevereiro) e Instagram (abril);
• Gestão de conteúdos da Página Facebook;
• Gestão de conteúdos da página de Intranet e Yammer;
• Criação de Newsletter dirigida aos Irmãos da Instituição (novembro);
• Gestão de conteúdos do Site institucional;
• Criação de Vídeos promocionais (Consignação IRS, divulgação de Serviços da
Clínica Fisiatria e Endoscopia, comemoração do Dia Mundial da Alimentação);
Aposta na Comunicação Impressa/Visual:
• Edição dos números 37 e 38 da Revista da Misericórdia;
• Produção e publicação de notícias divulgadas em diferentes media (jornais
locais; JN e Voz das Misericórdias);
• Conceção e apoio de suportes, garantindo o design e a atratividade dos mesmos
em diferentes contextos: Cartazes de divulgação, Banner, K- line e Sinalética nas
valências;
Organização de Eventos/Momentos de aproximação com diferentes instituições e
públicos:
• Organização da Visita do Instituto da Segurança Social do Porto à Misericórdia;
• Participação no Seminário promovido pela SCM Pernes “Comunicação e
Misericórdia”, apresentando a evolução da Comunicação e Imagem da instituição
nos últimos 20 anos;
• Comemoração do 134º Aniversário;
• Organização da Participação dos Colaboradores no Desfile das Associações;
• Organização da Cerimónia de lançamento da Primeira Pedra da Nova Unidade
de Cuidados Continuados;
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• Organização do Rastreio Visual e Auditivo;
• Organização da Palestra “O Amor É” com Júlio Machado Vaz;
• Organização do Jantar de Natal dirigido a Colaboradores da Instituição.
O apoio na rentabilização de espaços culturais, traduzidos na disponibilização do
Auditório “Centro Eng.º Eurico de Melo” sofreu uma interrupção em 2019, uma vez
que as necessárias obras de requalificação do espaço ainda não foram concluídas,
destinando-se apenas para ocupação interna.
O ano de 2019 serviu também de consolidação para o Departamento de Comunicação
e Imagem pois a partir de setembro registou-se uma centralização de funções (as
áreas de Formação e Voluntariado foram integradas noutro departamento diferente),
permitindo uma aposta em exclusividade nesta vertente e uma maior rentabilização
dos objetivos propostos.

28

Relatório e Contas

2019

A cultura é para nós uma área de referência e mereceu a nossa melhor atenção.
Como já referido anteriormente, iniciámos as diligências para avançarmos com a
remodelação e renovação do Auditório do Centro Eng.º Eurico de Melo.
O nosso grupo coral continuou a ser um divulgador do nome da Misericórdia e do
concelho de Santo Tirso, dentro e fora do país. Continuámos a tentar encontrar
mecenas que ajudem a financiar esta atividade, não podemos deixar de referir, que
até á presente data, não houve qualquer outro tipo de apoio.
Como habitual estivemos disponíveis para a comunidade e, apesar de nos encontrarmos
com o Auditório inativo para determinado tipo de eventos, dinamizámos e divulgámos
eventos através das nossas outras estruturas (Sala Multiusos, Centro Comunitário de
Geão, etc.).
A nossa Visão Estratégica é direcionada para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados à comunidade através da atualização do modelo de gestão organizacional,
potenciando a melhoria contínua junto dos nossos colaboradores, parceiros e
entidades envolvidas na nossa ação, de modo a sermos reconhecidos como entidade
local preponderante nas nossas áreas de intervenção.
Este é o nosso desiderato todos os dias e como tal, também nos moveu em 2019.
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6. Análise
Rendimentos
2018

2019

DIF.

DIF. %

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3 326 961,78

3 421 897,26

94 935,48

2,85%

SUBS. À EXPLORAÇÃO

2 779 221,53

2 862 265,83

83 044,30

2,99%

TRAB. PRÓP. ENT.

0,00

0,00

0,00

0,00%

REVERSÕES

0,00

0,00

0,00

0,00%

1 143 449,16

1 186 804,65

43 355,49

3,79%

2 023,72

1 396,02

-627,70

-31,02%

7 251 656,19

7 472 363,76

220 707,57

3,04%

OUT. REND. E GANHOS
JUROS REND. OBT.
TOTAL

Verifica-se um aumento dos Rendimentos em 3,04% (€ 220.707,57), devido ao
seguinte:
• Aumento da rubrica Prestação de Serviços em 2,85% (€ 94.935,48),
essencialmente impulsionada pelo crescimento da área da saúde;
• Aumento da rubrica Subs. à Exploração em 2,99% (€ 83.044,30), principalmente
relacionado com a atualização dos acordos, onde se inclui os valores referentes
ao aumento de duas camas na Unidade de Cuidados Continuados - uma cama
na Unidade de Média Duração e Reabilitação e outra na Unidade de Longa
Duração e Manutenção;
• Aumento da rubrica Outros Rendimentos e Ganhos em 3,79%, pelo facto do
aumento das contas Serviços Sociais - Reembolsos de Utentes (€ 9.369,94),
Outros Proveitos Suplementares (€ 13.966,84).
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Gastos

C.M.V.M.C.

2018

2019

DIF.

DIF. %

655 534,47

685 690,44

30 155,97

4,60%

F.S.E.

1 262 310,28

1 295 346,61

33 036,33

2,62%

GASTOS C/ PESSOAL

4 805 934,73

5 063 839,88

257 905,15

5,37%

AMORT.

608 747,77

618 166,60

9 418,83

1,55%

PROVISÕES

372 671,05

258 008,01

-114 663,04

-30,77%

OUTROS GAST. PERDAS

67 134,37

98 798,74

31 664,37

47,17%

JUROS E GASTOS SIM.

4 726,69

2 963,46

-1 763,23

-37,30%

7 777 059,36

8 022 813,74

245 754.38

3,16%

TOTAL

Os Gastos apresentam um aumento de 3,16% (€ 245.754,38), devido essencialmente
ao seguinte:
• Aumento de 5,37% (€ 245.754,38) na rubrica de Gastos C/ Pessoal, pela
atualização do salário mínimo nacional e consequente repercussão ponderada
nos diversos escalões da instituição;
• Aumento de 4,60% (€ 30.155,97) na rubrica C.M.V.M.C., principalmente
relacionado com os aumentos de preços, bem como com o crescimento na
prestação de serviços na área da saúde;
• Apesar das poupanças significativas em rubricas como, Gás (€ 2.802,94),
Eletricidade (€ 10.959,20), Comunicação (€ 1.615,01), Deslocações e Transporte
(€ 2.585,20), Seguros (€ 1.003,11), entre outras, verifica-se um aumento de
2,62% (€ 33.036,33) na rubrica F.S.E., essencialmente devido ao aumento na
Conservação de Prédios (€ 12.728,49), Ferramentas e Utensílios (€ 6.014,88),
Água, Saneamento e Resíduos (€ 5.078,06) e Encargos com Utentes (€ 5.583,88);
• Não podemos deixar de realçar a exigente e rigorosa política de gestão, onde
é desafiado permanentemente o profissionalismo, empenho, transparência e
capacidade de sacrifício de todos os colaboradores da instituição, nomeadamente
nas rubricas acima referidas onde se verificaram poupanças significativas.
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Resultados
CASH FLOW

2019

Provisões

258 008,01

Amortizações

618 166,80

Resultado Líquido

-525 403,17

Cash Flow

350 771,64

CASH FLOW DE € 350.771,64
• O RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO é de - € 550.449,98
• AMORTIZAÇÕES de € 618.166,80
• PROVISÕES de € 258.008,01

NOTAS:

REAL VS ORÇADO
Mais uma vez é de relevar a confirmação da apologia feita ao rigor orçamental aquando
da apresentação do respetivo documento para 2019, efetivamente projetamos com
prudência as receitas – há um desvio positivo de 4,20% (€ 301.013,00) e “pessimismo”
na projeção de despesas, exceção feita á rubrica de provisões.
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Investimento
No ano de 2019 foi feito um investimento de € 740.357,83, totalizando no último
quadriénio o valor de € 2.875.519,71.

1 100 000,00
1 000 000,00
900 000,00
800 000,00
EUROS

700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
0,00

2016

2017

2018
ANOS

37

2019

38

Anexos
Anexo
Parecer do
Conselho Fiscal
Certificação Legal
das Contas

Misericórdia de Santo Tirso
Rua da Misericórdia, 171
4780-501 Santo Tirso
252 808 260
santacasa@iscmst.pt

