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“Quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se 

senta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que 

a concluir?” 

Lc 14,28 
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1- Organograma da Instituiça o 
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Presidente da Assembleia Geral - Luís Carlos Martins Maciel 

Primeiro Secretário - Maria da Conceição Vieira Gomes 

Segundo Secretário - Maria Adelaide Duarte Vieira Reis 

 

 

 

Executivo 

Comissário - P.e Davide de Jesus Rocha Barcelos 

Sub-Comissário - P.e Rúben Medeiros Sousa 

 

 

 

Conselho Fiscal 

Presidente do Conselho Fiscal  - José Renato Medina Moura 
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2- Mensagem dos Comissários 

Caros irmãos 

No dia 8 de Maio do corrente ano o Senhor Bispo D. António Sousa Braga, Bispo de Angra, nomeou-

nos ao abrigo do Cânone 318 §1, do artigo 23.º das Normas Gerais das Associações dos Fiéis e do 

artigo 2.º §2 do Decreto Geral Interpretativo para as Misericórdias de 2 de Maio, Comissários da 

Santa Casa da Misericórdia das Lajes, para gerirmos a Instituição, segundo as normas dos Estatutos da 

Irmandade da Misericórdia das Lajes das Flores artigo 30.º, n.º 1: 

a) Executar as deliberações da Assembleia Geral e os preceitos deste compromisso e dos 

regulamentos que o vierem completar; 

b) Garantir a efectivação dos direitos dos beneficiários; 

c) Admitir e excluir irmãos; 

d) Administrar os bens, obras e serviços da Instituição e zelar pelo bom funcionamento dos seus 

vários sectores; 

e) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscalização o relatório e contas de 

gerência, bem como o orçamento de acção para o ano seguinte; 

f) Cobrar receitas e liquidar despesas; 

g) Efectuar, a título oneroso, aquisições e fornecimentos, aceitar heranças, legados e donativos e 

alienar bens, quando tudo isso não seja da competência exclusiva da Assembleia Geral; 

h) Elaborar os regulamentos aconselháveis para a boa organização dos serviços, bem como a 

escrituração dos livros, nos termos da lei; 

i) Propor a criação ou extinção de lugares nos quadros de pessoal da Irmandade; 

j) Nomear, suspender e demitir empregados e servidores da Irmandade, estabelecer os seus 

horários, condições de trabalho e exercer sobre eles o necessário poder disciplinar, mas tudo 

de harmonia com as normas estatutárias e legais aplicáveis; 

k) Representar a Misericórdia, em juízo e fora dele, através dos seus próprios membros que para 

tal expressamente designar; 

l) Constituir grupos de trabalho, estudo e reflexão, com o objectivo de melhorar e desenvolver 

as actividades sociais da Misericórdia designadamente através da divulgação do seu espírito, 

da sua obra, dos seus propósitos, das suas iniciativas e das suas realizações e necessidades, 

perante as populações locais, e mediante encontros, reuniões de convívio e festividades de 

carácter local e cultural; 

m) Promover, por todos os meios lícitos, o desenvolvimento e a prosperidade da Irmandade, e 

praticar todos os actos que a sua administração ou as leis, exijam, permitam e aconselhem, e 

não seja da competência de outro órgão estatutário da Instituição. 

Neste sentido e cumprindo os Estatutos da Irmandade, apresentamos o Programa de Acção e 

Orçamento para o Ano de 2013.  

Infelizmente, a Santa Casa da Misericórdia das Lajes tem uma história de vida muito curta e tendo em 

ponderação o contexto da grave situação económica que vive, devido a uma má gestão dos anos 

anteriores, da grave crise económico-financeira por que passa o nosso país e região e do consequente 

panorama de instabilidade social que se vive, não é tarefa fácil elaborar programas e orçamentos 

realistas e credíveis. 

Um outro ponto a ter em consideração na elaboração do Programa de Acção e Orçamento para 2013 é 

a dívida à Empresa Castanheira & Soares que segundo dados da contabilidade é de 340.234,12€ 

(Trezentos e quarenta mil, duzentos e trinta e quatro Euros e doze cêntimos), faltando ainda juntar os 



juros de mora que neste momento são de 146.559,89€ (Cento e quarenta e seis mil, quinhentos e 

cinquenta e nove Euros e oitenta e nove cêntimos), totalizando 486.794.01€ (Quatrocentos e oitenta e 

seis mil, setecentos e noventa e quatro mil e um cêntimos), dívida que é um peso muito grande para a 

Instituição, com uma história muito curta e que tenta a todo o custo sobreviver.  

Importa realçar a propósito, que a Santa Casa contratou advogados que têm estado e continuarão a 

realizar o trabalho de defesa dos interesses da Instituição. 

Tendo em consideração os factores antes mencionados, a Santa Casa da Misericórdia das Lajes vive 

no presente momentos muito difíceis, que se agravaram com o entra e sai de Direcções, que acabaram 

por ser negligentes, ou se não, pelo menos em vários casos ineficazes e colocaram assim a casa em 

grave risco de sustentabilidade e continuidade. De realçar que a última Direcção, ainda que só já com 

três elementos e com um período de trabalho muito curto nesta formulação, acabou por tomar 

medidas que salvaram a Instituição de situações muito graves. 

Cientes de todas estas dificuldades, procuramos construir os documentos que aqui apresentamos com 

o maior rigor e probidade, quer elencando no programa apenas as actividades que se nos afiguram 

adequadas às receitas estimadas, quer elaborando o orçamento com base na execução orçamental do 

corrente ano económico, cuja contabilidade, até ao mês de Setembro findo, se acha fechada, tendo 

sido tomados também em conta, sempre que elucidativos e úteis, os elementos contabilísticos de 

exercícios anteriores, incluindo medidas no sentido de arrecadar mais receita para pagar os 

compromissos assumidos e lutando por uma consolidação financeira e de integração dos serviços 

internos e externos, com a melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes e a criação de condições 

de reinserção social dos mais carenciados. 

Ao longo destes últimos seis meses, este comissariado procurou estabelecer seis objectivos que 

consideramos importantes para a continuidade da Instituição: 

1. Melhorar a imagem da Instituição junto dos utentes e irmãos, do Governo Regional dos 

Açores, das instituições e sociedade florentinas e das trabalhadoras;  

2. Envolver e motivar toda a equipa (Irmãos, Direcção e Trabalhadoras); 

3. Clarificar as responsabilidades;  

4. Permitir, de forma contínua, a eficiência interna; 

5. Assegurar maior participação dos utentes/famílias e aumentar a competitividade.  

Importa ainda salientar que, para nós Comissários, a inovação e a qualidade, mais do que uma opção, 

são um imperativo para a sobrevivência e uma exigência, face à natureza dos objectivos que a Santa 

Casa da Misericórdia das Lajes das Flores tem definidos estatutariamente, aos seus Valores e Missão. 

A necessidade de mudança e de melhoria contínua exigida à Direcção e a todos os Irmãos, não pode 

ser uma iniciativa contra algo ou alguém, mas um amplo processo sustentado por todos, Irmãos, 

Direcção, Trabalhadoras, Utentes e Comunidade. 

Desta forma, entende-se a qualidade como um conjunto vasto de princípios que regem o quotidiano da 

Instituição e exigem desta uma capacidade de ruptura com a tradicional dicotomia gestão/execução, 

substituindo as relações hierárquicas tradicionais pela responsabilização e autonomia. 

A qualidade pode ser considerada como a matriz de todas as iniciativas estratégicas e ser entendida, 

como um caminho a ser percorrido, para bem da Instituição e da sua sustentabilidade. A qualidade é 

uma acção continuada, centrada na satisfação das necessidades dos utentes e na melhoria contínua dos 

produtos ou serviços, nos processos de trabalho e tecnologias, nas condições de trabalho, nas relações 

pessoais e motivação das trabalhadoras e ainda na satisfação dos utentes internos e externos. 



Nós, neste momento como no futuro, não prometemos fazer mais do que uma gestão equilibrada e 

ponderada, de modo a não colocar em risco a sustentabilidade económica e financeira da Santa Casa 

da Misericórdia. 

Por último, e na melhoria da imagem da Santa Casa da Misericórdia, pretendemos desenvolver 

actividades no sentido de atingir o público externo, mas também interno. Neste sentido, pretendemos 

retomar o Boletim Informativo, permitindo compreender melhor o funcionamento da Instituição, 

assim como a importância do seu papel junto da Comunidade. 

Com a crise económica que se faz sentir e direccionado para os irmãos e sociedade, é objectivo 

também a realização de uma campanha que aposte na solidariedade, que é a base da Instituição. Por 

outro lado, também deverá realizar-se uma campanha de angariação de fundos que poderá ser em 

dinheiro ou géneros. 

Continuar-se-á ainda a apostar na informação, com a actualização regular da página da internet e 

apostar-se-á na promoção de eventos desta Santa Casa, de forma a que esta se torne efectivamente de 

todos e não só de alguns. 

Com o trabalho, zelo e dedicação das nossas Trabalhadoras, com o apoio dos nossos Irmãos e 

Benfeitores, com a ajuda preciosa do voluntariado e com a protecção da Santíssima Virgem Nossa 

Senhora da Misericórdia, esperamos sinceramente poder continuar a cumprir as obras da misericórdia 

que são a razão de ser desta Santa Casa da Misericórdia. 

 

Fraternas saudações. 

 

 

Lajes das Flores, 13 de Novembro de 2012 

 

 

P.e Davide de Jesus Rocha Barcelos

 
Comissário 

P.e Rúben Medeiros Sousa 

 
 

Sub-Comissário 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Objectivos para o Ano de 2013 

1- Reforçar a consolidação económico-financeira da Instituição, numa lógica de sustentabilidade 

dos projectos sociais; 

 

2- Promover a sensibilização interna e externa para a redução de custos em diversas rubricas, 

nomeadamente, electricidade, comunicações, combustíveis e outros bens e serviços; 

 

3- Prosseguir a intervenção junto do Governo Regional dos Açores, concretamente com a 

Secretaria Regional da Segurança Social, pela adequação dos modelos e conceitos de 

financiamento à realidade dos custos reais de funcionamento; 

 

4- Promover acções de formação, de forma a assegurar a melhoria contínua da qualidade aos 

utentes e seus familiares; 

 

5- Consolidar o processo de integração de serviços, de recursos e de centralização das aquisições 

de bens e serviços comuns, incrementando as sinergias e as economias de escala obtidas; 

 

6- Aumentar as condições de conforto e humanismo de todos os utentes, com a racionalização da 

gestão dos recursos; 

 

7- Apostar em novas iniciativas, como a Valência Centro de Dia; 

 

8- Assegurar que as actividades e iniciativas da Instituição se pautem por princípios e condutas 

que dignifiquem o seu prestígio e imagem externa, sempre num espaço de intervenção cívica 

na defesa social da Doutrina da Igreja, assente na cultura da solidariedade; 

 

9- Criar condições, a nível de recursos humanos e materiais, para ampliar a rede de prestação do 

serviço de Apoio ao Domicílio; 

 

10- Divulgar a acção da Instituição e simultaneamente promover a inscrição de novos irmãos; 

 

11- Desenvolver acções de animação de carácter lúdico, recreativo e cultural com participação 

dos utentes, familiares, irmãos e outras entidades; 

 

12- Implementar e aplicar o processo de avaliação e desempenho profissional das trabalhadoras; 

 

13- Desenvolver uma política de (re) negociação de Acordos de Cooperação com o Instituto de 

Desenvolvimento Social dos Açores, tendo em conta o princípio da sustentabilidade das 

respostas sociais em funcionamento, conjugado com a solidariedade perante os mais 

desfavorecidos e necessitados; 

 

14- Implementar Actividades Socioculturais, com o objectivo de actuar em todos os campos de 

desenvolvimento da qualidade de vida dos idosos, bem como o estímulo permanente à vida 

mental, física e afectiva de todos; 

 

15- Implementar um plano de nutrição e acompanhamento alimentar aos utentes internos e 

externos. 



4- Vale ncia Centro de Dia 

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de 

serviços que contribuem para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, visando a 

promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência ou o seu agravamento. De entre os 

serviços prestados pelo Centro de Dia, salienta-se também a possibilidade do desenvolvimento do 

Serviço de Apoio Domiciliário.  

Simultaneamente o Centro de Dia é uma resposta que possibilita às pessoas novos relacionamentos e 

elos de ligação com o exterior, através do estabelecimento de contactos com os colaboradores, 

voluntários, utentes e pessoas da comunidade, donde a qualidade da intervenção deve ser uma 

exigência a ter em conta permanentemente na gestão desta resposta social.  

Para que haja um aproveitamento das sinergias que se desenvolvem no contexto do Centro de Dia, 

tendo em consideração as pessoas, os colaboradores, a estrutura e o funcionamento, torna-se 

necessário que resulte deste conjunto uma intervenção pautada por critérios de qualidade, de que se 

destacam os seguintes: 

1. Garantir o exercício de cidadania e os direitos humanos dos utentes, por exemplo: autonomia, 

privacidade, participação, confidencialidade, individualidade, dignidade, igualdade de 

oportunidades;  

2. Respeitar as diferenças de género, socioeconómicas, religiosas, culturais, sexuais dos utentes 

e/ou pessoas próximas; 

3. Respeitar o projecto de vida definido por cada utente, bem como os seus hábitos de vida, 

interesses, necessidades e expectativas; 

4. Transmitir e garantir aos utentes um clima de segurança afectiva, física e psíquica durante a 

sua permanência na resposta social; 

5. Estabelecer uma parceria e articulação estreita com o utente e/ou pessoa (s) próxima (s), a fim 

de recolherem a informação necessária sobre as necessidades, expectativas, capacidades e 

competências; 

6. Co-responsabilizá-los no desenvolvimento de actividades/acções no âmbito de serviços 

prestados; 

7. Participar na gestão da resposta social;  

8. Desenvolver os cuidados ao nível da qualidade das relações que o utente vai estabelecer com 

todos os intervenientes (colaboradores internos e externos, voluntários, entre outros), para que 

os utentes possuam segurança e sentimento de pertença, assim como se sintam valorizadas 

para aderir ao processo de cuidados. Este sentimento é sustentado pelo respeito mútuo e pelo 

desenvolvimento de relações afectivas humanas, calorosas e recíprocas entre o utente e os 

intervenientes dos cuidados (colaboradores internos e externos, voluntários, outros); 

9. Compreender a individualidade e personalidade de cada utente para criar um ambiente que 

facilite a interacção, a criatividade e a resolução de problemas por parte destes. Só desta 

forma o utente se pode sentir bem no âmbito dos cuidados prestados pela resposta social, isto 

é, se os mesmos tiverem em conta a sua maneira de ser e estar, identidade, hábitos de vida, 

religião, cultura, condições de vida, entre outros aspectos. 

Isto implica: 

a) Pensar o utente como um ser afectivo e activo, que, independentemente da idade ou situação 

de dependência, possui um projecto de vida e gosta de ser respeitado na sua maneira de ser e 

estar. Personalizar os serviços, afigura-se como um imperativo; 



b) Dinamizar acções que proporcionem oportunidades para que o utente possa comunicar os 

seus sentimentos e pensamento; 

c) Criar um ambiente calmo, flexível e responsável que possa ser adaptado aos interesses e 

necessidades de cada utente, promovendo o acesso a um leque de oportunidades de escolhas, 

que lhe permita continuar o seu desenvolvimento individual, de acordo com as suas 

expectativas.  

Descrição 

(Objectivo) 
Acção a Desenvolver 

Recursos 

Humanos 

Estratégia de 

Financiamento 
Iniciar o Serviço do 

Centro de Dia. 
 Promover junto da 

sociedade a valência; 

Animadora Social 

Direcção 

Trabalhadoras 

Segurança Social 

Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal 

Percentagem da reforma dos 

utentes 

Ofertas e donativos 

Acompanhamento do 

utente/cooperar na 

identificação de 

necessidades a nível 

de saúde dos utentes 

 Identificar situações de 

cuidados de saúde, dando 

indicação do seu diagnóstico 

aos familiares responsáveis 

pelo utente; 

Animadora Social 

Direcção 

Trabalhadoras 

Segurança Social 

Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal 

Percentagem da reforma dos 

utentes 

Ofertas e donativos 

Número de trabalhadoras: 1 (Uma) 

Nome da Trabalhadora:  

Débora Rute Moura de Vasconcelos (Licenciatura em Educação Social, pela Escola Superior de 

Educação do Porto) – Programa Estagiar L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Serviço de Apoio ao Domicí lio 

O Serviço de Apoio ao Domicílio é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando por motivo de doença, 

deficiência, velhice ou outro impedimento, não possam assegurar temporária e ou permanentemente, a 

satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária. 

 

Objectivos:  
 

1. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e suas famílias;  

2. Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, 

de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem - estar;  

3. Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia;  

4. Colaborar e ou assegurar o acesso dos utentes à prestação de cuidados primários de saúde;  

5. Contribuir para evitar ou retardar a institucionalização;  

6. Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares;  

7. Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades e actividades da vida diária. 

 

Descrição 

(Objectivo) 
Acção a Desenvolver 

Recursos 

Humanos 

Estratégia de 

Financiamento 
Continuar a prestar o 

Serviço de Apoio ao 

Domicílio. 

 Fornecimento de refeições, 

higiene pessoal ao utente, 

tratamento de roupas, 

higiene habitacional, auxílio 

em pequenas tarefas 

domésticas na residência do 

utente, como o pagamento de 

água, electricidade, 

marcação de exames, etc; 

 Promoção e organização das 

actividades de manutenção 

aos utentes, duas vezes por 

semana; 

 Promover festas de 

aniversário no domicílio ou 

na sede da Instituição dos 

utentes; 

Animadora Social 

Direcção 

Trabalhadoras 

Segurança Social 

Percentagem da reforma dos 

utentes 

Ofertas e donativos 

Acompanhamento 

do utente/cooperar 

na identificação de 

necessidades a nível 

de saúde dos utentes 

 Visita da animadora social 

ou da enfermeira para 

identificar situações de 

cuidados de saúde, dando 

indicação do seu diagnóstico 

aos familiares responsáveis 

pelo utente. 

Animadora Social 

Enfermeira  

Direcção 

Trabalhadoras 

Segurança Social 

Percentagem da reforma dos 

utentes 

Ofertas e donativos 

Número de trabalhadoras: 3 (Três) 

Nome das Trabalhadoras:  

Alexandra Patrícia Gomes Andrade (Licenciatura em Enfermagem) – Estagiar L 

Débora Rute Moura de Vasconcelos (Licenciatura em Educação Social, pela Escola Superior de 

Educação do Porto) – Programa Estagiar L 

Otília dos Santos Pereira Costa (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso 2.ª/AFD) 

 



6- Vale ncia Lar 

A Valência Lar é um sector que merece muita atenção, quer pela procura da comunidade do Concelho 

das Lajes das Flores, quer mesmo ao nível de ilha. 

 

Trata-se, assim, de um pilar importante ao nível das nossas respostas sociais e da nossa missão como 

Instituição Social, que procura estar atenta às necessidades da população, oferecendo um serviço de 

qualidade, marcando o seu lugar pelo trabalho humano, profissional, com equipamentos e instalações 

adaptados que garantam o conforto e bem-estar de todos os utentes, responsáveis, familiares e 

trabalhadoras. 

 

É nosso dever procurar honrar o compromisso que recebemos de manter esta Instituição sempre viva e 

actual, com espírito de solidariedade, visando garantir sempre a sua sustentabilidade.  

 

O envelhecimento tem que ser encarado como uma etapa natural da vida humana e deve ser tratado e 

respeitado como tal, diferente, mas não insignificante.  

 

As pessoas idosas desejam aprender, participar em actividades, sentirem-se incluídas, desejam ser 

“pessoas de corpo inteiro”. Os mais dependentes, por motivo de doença ou incapacidade, por seu lado, 

merecem todo o nosso carinho de forma a garantir o seu conforto e o seu bem-estar.  

 

Esta instituição pretende ser um bom exemplo na promoção do respeito e da qualidade de vida de 

todas as pessoas idosas. 

 

Actividades de Animação, para os utentes internos: 
 

1. “Dar mais vida ao sector”- decoração de espaços com trabalhos realizados pelos utentes, 

decoração dos espaços de acordo com a época festiva e comemoração dos dias lembrados; 

2. Confecção de doces tradicionais; 

3. Trabalhos de costura e bordados tradicionais; 

4. Passeios às festas locais, jogos e visionamento de filmes; 

5. Trabalhos manuais (recortes/colagens/pintura) e ginástica; 

6. Terapia de grupo (diálogo entre utentes/ crítica e discussão de assuntos a melhorar); 

7. Comemoração dos aniversários; 

8. Exposição e venda de trabalhos; 

9. Visita ao Museu de Santa Cruz, Lomba, Fajã Grande, Fajãzinha e Lajes das Flores; 

Número de trabalhadoras: 9 (Nove) 

Nome das Trabalhadoras:  

Antónia Fernandes de Chaves Bairos Pimentel (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso Principal) 

Carla Susete Mendonça Moreno (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso de 1.ª) 

Fátima Maria Tavares Freitas Mateus (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso de 1.ª) 

Maria de Lurdes de Oliveira Andrade (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso Principal) 

Maria do Santo Cristo Mecias Arraial Medeiros (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso de 2.ª)  

Matilde Maria dos Santos Neto Rosário (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso Principal) 

Maria Rosalina Trigueiro da Câmara Silva (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso de 2.ª) 

Nélia Maria Tavares Escobar (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso de 1.ª) 

Paula Cristina dos Santos Pereira Ramos (Trabalhadora Auxiliar de Apoio ao Idoso de 1.ª) 



7- Economato - Armaze m 

A função do economato consiste em obter os melhores produtos ao melhor preço. Dentro deste 

compromisso surge outra realidade, a necessidade de evitar todo o desperdício, o que será atingido 

pela criação de regras e procedimentos de utilização de produtos, bem como pela gestão rigorosa dos 

stocks, evitando a acumulação dos mesmos. 

Durante os últimos seis meses foram tomadas medidas que permitiram a diminuição de alguns custos 

com a cozinha, parafarmácia, serviços gerais e utentes. Tal resultou de condições de mercado, que 

permitiram alguma vantagem para a Misericórdia, bem como a atenção prestada ao mercado e à 

evolução dos preços dos produtos, incorporando-se nas decisões operacionais esta informação 

relevante. 

A centralização de alguns centros de custos e de produção, nomeadamente os previstos ao nível da 

cozinha e lavandaria permitirão uma melhoria da produtividade e uma melhor gestão dos recursos, 

mas ainda há um longo caminho a fazer. 

A adopção de fichas de controlo permitirá uma gestão ainda mais próxima, bem como uma avaliação 

dos preços e escolha dos fornecedores, para permitir uma gestão mais activa e proactiva das compras, 

com os necessários ganhos que daí advirão necessariamente. Igualmente se prevê uma gestão ainda 

mais criteriosa dos stocks dos artigos de consumo, não só de matérias primas para confecção da 

alimentação, como de outros produtos, designadamente de higiene e limpeza, com os evidentes 

ganhos ao nível financeiro. 

Um esforço relevante será tomado ao nível da definição dos procedimentos, ao nível dos consumos e 

regras de trabalho, que determinará uma maior homogeneização da qualidade de trabalho nos diversos 

sectores, contribuindo para a qualidade dos serviços e melhoria do funcionamento da Instituição. 

Deverá diligenciar-se por implementar todas as acções e orientações recolhidas na acção de formação 

realizada. 

Número de trabalhadoras: 1 (Uma) 

Nome da Trabalhadora:  

Cristina Fernanda de Freitas Azevedo (Encarregada Geral) 

 

 

 

 

 

  



8- Serviços Gerais 

Os serviços Gerais também são um sector que merece atenção, até pela diversidade de trabalhos que 

pode prestar.  

 

Assim para o ano de 2013 pretendemos continuar a reforçar a qualidade do serviço na acção da 

limpeza e arrumação das instalações, no arrumo e limpeza dos quartos ou enfermarias, bem como os 

respectivos acessos. Assegurar o transporte de alimentos e outros artigos; servir refeições no 

refeitório; desempenhar outras tarefas não específicas que se enquadram no âmbito da categoria 

profissional como, por exemplo, o tratamento de roupa. 

 

Neste sector, temos como principal objectivo rentabilizar a lavandaria, como um meio para adquirir 

receita para ajuda da sustentabilidade da Instituição. 

 

Número de trabalhadoras: 5 (Cinco) 

Nome das Trabalhadoras:  

1. Alexandra Teresa Sousa Pimentel (Programa Estagiar T) 

2. Fernanda Maria Pimentel Vieira Faria (Programa CTTS) 

3. Janete Ferreira Gomes Borges Almeida  

4. Lisa Alexandra Mota Freitas (Programa CTTS) 

5. Virgínia Pablo Cedrá (Programa PROSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9- Cozinha 

Numa ligação com o Economato, a Cozinha é outra das valências muito importantes. Dentro da 

dinâmica da qualidade e da necessidade de evitar todo o desperdício, ter-se-á de implementar e 

reforçar a criação de regras e procedimentos de utilização dos produtos. 

Todas as ementas serão elaboradas mensalmente por um nutricionista, que procurará intervir de 

acordo com as necessidades que vão surgindo e quadro clínico de cada utente, procurando-se, tanto 

quanto possível, incluir na ementa os pratos tradicionais a que os utentes estavam habituados antes da 

sua vinda para a Instituição. 

As ementas das festas tradicionais terão em conta, também, as tradições locais.  

  

Número de trabalhadoras: 4 (Quatro) 

Nome das Trabalhadoras:  

1. Ana Cristina Azevedo Silva Melo (Ajudante de Cozinha) 

2. Fernanda Maria Cabral Inácio (Cozinheira de 3.ª) 

3. Mónica Sofia de Freitas Silva (Ajudante de Cozinha) 

4. Zélia da Conceição Melo Rezendes Furna (Cozinheira de 2.ª) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10- Serviços Administrativos 

O Plano de Actividades dos Serviços Administrativos pretende ser um instrumento de trabalho, no 

qual se pretende uma melhoria dos serviços, tendo em conta os seguintes objectivos: 

1. Reestruturação do espaço físico dos Serviços Administrativos, em ordem a melhorar o 

ambiente de trabalho, proporcionando desta forma criar condições de trabalho tanto quanto 

possível ideais aos nossos colaboradores e um atendimento mais personalizado ao público em 

geral. Para o efeito prevê-se, para o ano de 2013, apenas a reestruturação da zona de 

atendimento ao público, criando também um espaço para a Técnica de Acção Social. 

2. Elaboração de um Plano de Arquivo, que se torna indispensável para acabar com o caos que 

constituiu, durante anos, a falta de guarda de documentos ou pelo menos a sua conservação 

em termos de poderem ser encontrados quando necessários, o que irá contribuir para a 

melhoria dos procedimentos presentes e futuros, no relacionamento com as demais 

instituições e também necessário para facilitar a comunicação interna e o trabalho produtivo e 

fundamentado, não só dos órgãos, como do pessoal; 

3. Compra de um novo computador para a Secretaria, para agilizar os diversos procedimentos da 

mesma; 

4. Instalação de um programa de facturação para elaboração e controlo mais rigoroso dos 

pagamentos, tanto dos utentes do lar, como dos utentes do Serviço de Apoio ao Domicílio e 

até das quotas dos irmãos; 

5. Instalação de um Software específico para a economia social, através de aquisição de 

programa à empresa “F3M Informação Systems, S.A”, como mais uma medida de aumento 

da competitividade da Instituição e aposta na melhoria contínua dos processos 

organizacionais de cada sector. 

6. Promover reuniões quinzenais com a trabalhadora dos Serviços Administrativos e, também 

com as responsáveis dos restantes Sectores. 

7. Diligenciar por implementar todas as acções e orientações recolhidas na acção de formação 

realizada. 

 

Número de trabalhadoras: 1 (Uma) 

Nome da Trabalhadora:  

Renata Diana da Silva Oliveira (Escriturária de 3.ª) 

 

 

 

 

 

 

 



11- Te cnica de Acça o Social 

Em 2011 a Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social, facilitou a colocação na 

Instituição de uma técnica superior, com o intuito de especialmente ajudar na gestão do pessoal e nas 

diversas tarefas administrativas, podendo também contribuir como elo de ligação entre a Instituição e 

todos os serviços parceiros com a Santa Casa da Misericórdia. 

Esta unidade tem as seguintes funções, que exercerá de acordo com as orientações da direcção: 

1. Dinamizar e coordenar as actividades, elaborar as ementas e supervisionar as acções; 

2. Coordenar e supervisionar todo o pessoal, quer do Serviço de Apoio ao Domicílio, quer do 

Centro de Dia, quer das restantes respostas socias que venham a funcionar e estejam 

consagradas nos Estatutos; 

3. Promover o aperfeiçoamento técnico-profissional do pessoal, quer directamente quer em 

articulação com serviços de formação; 

4. Promover a inserção da Santa Casa na Comunidade, sensibilizando-a para os problemas 

gerontológicos e demais problemas da sua acção; 

5. Colaborar com entidades locais e grupos organizados, especialmente nas iniciativas de 

carácter social; 

6. Proporcionar um clima saudável na Instituição, na articulação das diversas respostas sociais e 

na boa integração dos utentes; 

7. Elaborar um programa anual de actividades, submetendo à aprovação a Direcção; 

8. Informar a Direcção e dar parecer para o processo da admissão de utentes; 

9. Elaborar e propor à Direcção os horários de trabalho e plano de férias de todo o pessoal, de 

acordo com a legislação em vigor e interesse da Instituição; 

10. Manter sempre actualizadas as fichas individuais dos utentes; 

11. Participar nas reuniões da Direcção, sempre que solicitada e sem direito a voto; 

12. Implementar as acções resultantes das acções de formação. 

 

Número de trabalhadoras: 1 (Uma) 

Nome da Trabalhadora:  

Ana Paula Nunes Nóbrega (técnica Superior Serviço Social - Coordenadora) 

 

  



12- Enfermagem 

Para o ano 2013, o serviço de Enfermagem prevê continuar a prestar cuidados de Saúde aos idosos do 

Lar e do Serviço de Apoio ao Domicílio.  

Pretende-se continuar as funções a nível da marcação, acompanhamento às consultas de vigilância de 

saúde, à marcação, colheita e transporte de espécimes para análises clínicas e disponibilidade em 

situações de urgência.  

A constante ligação da enfermeira com os profissionais de saúde, com o Centro de Saúde de Santa 

Cruz das Flores, evita deslocações desnecessárias, não só reduzindo os custos, mas também 

contribuindo para o conforto dos utentes. 

O objectivo principal é melhorar a qualidade de vida dos utentes através da prevenção, tratamento de 

doenças e gestão da dor. 

 

Número de trabalhadoras: 1 (Uma) 

Nome da Trabalhadora:  

Alexandra Patrícia Gomes Andrade (Licenciatura em Enfermagem) – Estagiar L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13- Plano de Nutriça o 

O papel da Nutrição é bastante amplo e diversificado, envolvendo mesmo alguma complexidade, uma 

vez que funciona de acordo com as mais variadas faixas etárias e estados de saúde dos utentes. Actua 

na formação de utentes e trabalhadoras, na restauração colectiva, higiene, segurança e qualidade 

alimentar, na promoção e manutenção da saúde, educação alimentar e nutrição clínica.  

 

No âmbito da nutrição clínica, temos como objectivos: 
 

1. Dar início à intervenção nutricional individualizada, aos utentes, prescrição de planos 

alimentares e ao seu acompanhamento e monitorização. 

2.  Proceder à avaliação nutricional individualizada dos utentes em risco de desnutrição ou 

desnutrido e/ou com patologias graves e posterior adequação do suplemento nutricional.  

 

A nível da educação alimentar, proceder-se-á à realização de diversas actividades com os idosos da 

Santa Casa da Misericórdia e da valência do Serviço de Apoio ao Domicílio. 

  

No âmbito da gestão do serviço de alimentação, serão elaboradas ementas, mensalmente, tendo em 

conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e dias ou 

épocas festivas. 

 

Número de colaboradores: 1 (Um) 

Nome do Colaborador:  

Nutricionista do Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14- Assiste ncia Espiritual e Religiosa 

No ano de 2013, dar-se-á continuidade às actividades de carácter religioso designadamente: Missa 

Semanal, Oração Mensal do Santo Terço e Confissão Sacramental.  

 

Os nossos objectivos são: 
 

1. Celebração de Missas de sufrágio por alma dos irmãos, benfeitores, utentes e trabalhadoras. 

2. Ao longo do ano realizar-se-ão diversas iniciativas, com vista à comemoração de datas de 

maior importância para a Instituição, nomeadamente o Dia do Idoso, Dia de Nossa Senhora 

de Fátima, Santa Unção, Dia do Doente, Dia dos Fiéis Defuntos. 

 

Durante a nossa permanência na Instituição, e para que não haja conflito de interesses, o P.e José 

Alves Trigueiro irá prestar assistência espiritual e religiosa aos utentes e às trabalhadoras da 

Instituição, bem como a realização dos actos ao exercício do culto divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15- Polí tica de Incentivos 

No dia 1 de Agosto de 2012, entrou em vigor a lei n.º 23/2012 que procede à terceira alteração ao 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, a actual Direcção da Santa 

Casa da Misericórdia das Lajes das Flores, entende que todas as trabalhadoras são parte importante na 

vida e progresso da Instituição, que não inclui apenas bons serviços, mas também prestígio.  

Assim determinou-se que: 

1. As trabalhadoras que efectuarem serviço em dia feriado, continuarão a gozar de um dia 

inteiro; 

2. As trabalhadoras que forem chamadas para efectuar trabalho, em dia de descanso 

compensatório ou obrigatório, continuarão a ter direito a um dia de descanso para além da 

renumeração completa.  

3. As trabalhadoras terão direito a gozar o seu dia de aniversário em casa. Este dia não é 

considerado nem descanso obrigatório nem compensatório, é um dia livre oferecido pela 

Instituição, sem perda de subsídio de refeição, mas não podendo ser alterado. 

4. Todas as trocas realizadas entre as trabalhadoras são da responsabilidade das mesmas. No 

caso de ser a Instituição a pedir, as trocas serão da responsabilidade da Instituição. 

 

Importa considerar que é muito importante para o sucesso da nossa Instituição, que o ânimo, a 

confiança em nós mesmos, a segurança nos princípios, a forma de gostarmos de cuidar de nós, o bom 

senso e o sentido de humor nos ajudarão a viver o trabalho e a vida com toda a força do optimismo e a 

ilusão do realismo. Já Tagore dizia: “A vida merece ser vivida com todo o entusiasmo e alegria. É o 

dom mais precioso que temos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16- Voluntariado 

A Santa Casa da Misericórdia das Lajes tem como missão promover o desenvolvimento de respostas 

sociais nas suas diversas valências, dando ênfase aos grupos mais vulneráveis. Neste sentido, o 

voluntário que se compromete de forma livre, responsável e desinteressada com uma organização, 

desempenha um papel determinante na prossecução desta missão. No entanto, o voluntariado assenta 

em princípios enquadrados, em direitos e deveres que devem ser claramente definidos, bem como os 

seus objectivos e os seus alvos. Este deverá ser um compromisso assumido por todos, de modo a ser o 

mais benéfico e eficaz possível para os seus intervenientes.  

Assim sendo, esta Instituição pretende organizar um programa de voluntariado assente numa base 

consolidada, forte e responsável, que culmine com o arranque deste programa no próximo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17- Conclusa o 

Estes são os nossos objectivos para o ano de 2013, como Comissários na gerência da Instituição. Para 

a concretização dos mesmos contamos com a especial confiança dos irmãos no projecto institucional 

que agora vos apresentamos e que traduz a nossa disponibilidade e forma como nos dispomos a 

continuar a servir esta Casa e a prosseguir a nossa missão que nos foi confiada pelo Bispo Diocesano. 

A aprovação do Programa de Acção (muito mais desenvolvido e pormenorizado que nunca) e do 

Orçamento que ora submetemos à discussão e consideração dos irmãos, serão tomados como sinal de 

concordância da forma como nos propomos executá-los. 

Ao longo do ano, e tendo em vista a operacionalização destas propostas e a melhoria contínua daquilo 

que fazemos, queremos continuar a contar com a colaboração institucional dos órgãos sociais da 

Instituição, a disponibilidade de todos os colaboradores, o profissionalismo de todas as trabalhadoras, 

com a presença interessada dos familiares e com a preciosa ajuda dos voluntários, para que juntos 

consigamos fazer mais e melhor pelos nossos utentes. 

Certos de que só com o trabalho empenhado de cada um conseguiremos a satisfação e o bem-estar de 

todos aqueles que nos procuram. 

No fim do ano pretende-se efectuar e apresentar uma avaliação do Programa de Acção, através da 

análise dos resultados obtidos e das falhas que porventura surjam ao longo do processo, bem como a 

avaliação de desempenho do pessoal envolvido, com o objectivo da introdução de correcções, quando 

necessário, e o reforço das medidas que sejam consideradas positivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18- Orçamento para o Ano de 2013 

ORÇAMENTO PARA 2013 UNIDADE: EUROS € 

CONTA GASTOS Valores em euros 

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 

61.1  Mercadorias       1.680,00 €   

61.2 Matérias primas     53.200,00 €   

           54.880,00 € 

62 Fornecimentos e serviços externos       

62.2.1 Trabalhos especializados 1.100,00 €   

62.2.2 Publicidade e propaganda 180,00 €   

62.2.4 Honorários 9.750,00 €   

62.2.6 Conservação e reparação 5.800,00 €   

62.2.7 Serviços bancários 290,00 €   

62.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1.590,00 €   

62.3.2 Livros e documentação técnica 100,00 €   

62.3.3 Material de escritório 2.200,00 €   

62.3.5 Encargos de saúde com utentes 490,00 €   

62.3.8 Outros 60,00 €   

62.4.1 Electricidade 24.300,00 €   

62.4.2 Combustíveis 6.300,00 €   

62.5.1 Deslocações e estadas 3.400,00 €   

62.6.2 Comunicações 2.200,00 €   

62.6.3 Seguros 1.700,00 €   

62.6.5 Contencioso e notariado 3.600,00 €   

62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 8.750,00 €   

62.6.8 Outros serviços 60,00 €   

       71.870,00 €  

63 Gastos com o pessoal     

    235.400,00 €   

      235.400,00 €  

68 Outros gastos e perdas     

    460,00 €   

    460,00 €  

69 Gastos e perdas de financiamento     

69.1 Juros 20.000,00 €   

         20.000,00 €  

            

    SOMA DOS GASTOS 382.610,00 € 

        

        
43 Activos fixos tangíveis 

 Verba prevista para investimento em equipamentos      10.000,00 €    

         10.000,00 €  

              

        

    TOTAL 392.610,00 € 



ORÇAMENTO PARA 2013 MOEDA: EUROS € 

CONTA RENDIMENTOS Valores em euros 

71 Vendas             

 Parafarmácia       2.000,00 €   

           2.000,00 € 

72 Prestações de Serviços           

72.1 Matrículas e mensalidades dos utentes 132.500,00 €   

72.1.2.4 Refeitório 260,00 €   

72.1.2.5 Apoio ao Domicílio 13.200,00 €   

72.2 Quotizações e jóias 4.800,00 €   

         150.760,00 € 

75 Subsídios, doações e legados à exploração     

75.1 Subsídios do Estado e outros entes públicos     235.900,00 €    

75.2.1 Particulares            950,00 €    

      236.850,00 € 

78 Outros rendimentos     

  Aluguer de equipamentos         3.000,00 €    

        3.000,00 € 

                

    TOTAL DOS RENDIMENTOS 392.610,00 € 

 


