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515 ANOS A 
SUSTENTAR BOAS 
CAUSAS COM BOAS 
PESSOAS. 
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
orgulha-se de contribuir para um 
desenvolvimento social mais sustentável 
desde há 515 anos.
Uma história que nasceu por iniciativa da 
Rainha D. Leonor e cujo Compromisso 
Originário começou por ser posto em 
prática com cem homens «de boa fama, 
sã consciência e honesta vida», e que tem 
sido prolongado, ao longo de mais de cinco 
séculos, por milhares de pessoas.
É a todas estas pessoas, que representam 
o valor humano das Boas Causas, que o 

presente relatório quer prestar homenagem. 
Por isso, e de forma simbólica, relembramos 
aleatoriamente, na capa e nos separadores, 
alguns nomes que representam os 
muitos «desconhecidos e anónimos» que 
contribuíram para a história da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, numa apresentação 
gráfica alinhada com as preocupações de 
sustentabilidade ambiental, onde são as 
pessoas e as ações que se destacam.
Uma homenagem que parecerá certamente 
pequena perante 515 anos de histórias, de 
pessoas e de obras que não cabem em todas 
nestas páginas, mas a quem desejamos 
consagrar o devido reconhecimento.

515 ANOS A 
SUSTENTAR BOAS 
CAUSAS COM BOAS 
PESSOAS. 
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NOTA DE
ABERTURA
DO PROVEDOR
Um dos objetivos estratégicos definidos 
por esta Administração para a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa foi o de 
se alcançar, durante o seu mandato, um 
novo posicionamento de modernidade e 
proximidade, no quadro da responsabilidade 
social que a instituição assume.

A ideia de lançar uma estratégia 
de sustentabilidade surgiu, neste 
enquadramento, como um passo natural. 
Optar pelo caminho da Sustentabilidade 
significa optar por um caminho responsável, 
inclusivo e de compromisso com o futuro. 
Significa que nos preocupamos com as 
pessoas de hoje, mas também com as pessoas 
para quem queremos estar disponíveis 
amanhã. Significa que queremos continuar 
a fazer aquilo que melhor sabemos fazer, 
desde há séculos, respeitando o ambiente, 
envolvendo ainda mais a sociedade e 
inovando para ultrapassar os obstáculos e 
melhorar a qualidade das nossas respostas.
Para o concretizar, lançámos, em 2012, 
a Estratégia de Sustentabilidade da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
materializada num conjunto de iniciativas 
que nos trazem, hoje, até ao primeiro 
Relatório de Sustentabilidade da instituição.

Nele estão espelhados os primeiros passos 
dados pela Santa Casa, de forma integrada e 
sistemática, em matéria de Sustentabilidade. 

No processo de estruturação da estratégia, 
identificou-se a existência de muitas 
práticas, em vigor, que puderam nela ser 
integradas; assinalaram-se outras, onde 
foram identificadas oportunidades para 
melhorar; e arregaçaram-se as mangas em 
áreas nas quais foi necessário começar quase 
do zero.

Deste trabalho, destacam-se, por exemplo, 
as apostas na melhoria da performance 
ambiental da instituição, na criação de 
novas estruturas e mecanismos de apoio 
aos seus colaboradores, no apoio à cultura 
e ao património nacionais, bem como no 
incentivo à investigação, e em especial à 
investigação científica nas áreas das lesões 
vertebro-medulares e das patologias de 
origem neurodegenerativa. 

Lançámos, igualmente, um processo de 
auscultação às nossas partes interessadas, 
porque os nossos futuros se cruzam e porque 
a sua opinião ajudar-nos-á a construir uma 
instituição mais sólida e eficaz.
Temos consciência de que ainda há muito 
para fazer, mas publicamos este Relatório 
com a certeza de que, desde 2012, demos uns 
pequenos, mas muito significativos, passos, 
para uma Santa Casa mais sustentável, mais 
moderna e responsável.

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Pedro Santana Lopes
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No ano em que comemora 515 anos de 
atividade, 2013, a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa  apresenta o seu primeiro Relatório 
de Sustentabilidade.

Com este relato,  e o compromisso de futuras 
publicações,  a Instituição propõe-se a 
avaliar e a comunicar o seu contributo para 
o desenvolvimento sustentável, respondendo 
às expectativas dos seus stakeholders.

As informações e os resultados divulgados 
neste relatório pretendem representar a 
globalidade da Instituição. Alguns dos 
indicadores reportados não abrangem a 
totalidade dos edifícios da Instituição, mas as 
exclusões são aí devidamente mencionadas.

Os dados quantitativos referem-se ao período 
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, 
incluindo-se, sempre que possível, apropriado 
e relevante, informação relativa aos principais 
indicadores para o ano de 2012, de forma a 
permitir uma perspetiva comparativa da 
evolução recente da Instituição.

O presente relatório foi elaborado de acordo 
com as Diretrizes de Elaboração de Relatórios 
de Sustentabilidade da Global Reporting 

Initiative (GRI), na sua mais recente versão, 
GRI 4.0, lançada em maio de 2013. 

Para dar resposta às novas diretrizes GRI,  
a Misericórdia de Lisboa construiu uma 
matriz de materialidade com base nos 
resultados do processo de auscultação 
de stakeholders externos (realizado em 
2013), e na importância dos vários temas 
de sustentabilidade para a Instituição. Esta 
matriz ilustra a materialidade dos vários temas 
dos pilares social, ambiental e da inovação, 
e serviu de base à seleção da informação 
 a considerar nesta publicação.

A CAUSA DESTE 
RELATÓRIO

Como resultado da análise de 
materialidade, destacam-se os 
seguintes temas materiais para  
a Instituição e os seus stakeholders:

• Ética e transparência
• Promoção da diversidade e da inclusão
• Apoio às comunidades locais
• Gestão do consumo de energia e das 
emissões de CO2 associadas
• Gestão de resíduos
• Cadeia de abastecimento sustentável
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A SANTA
CASA DA 
MISERICÓRDIA
DE LISBOA1





A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa1 
tem como fins estatutários a realização 
da melhoria do bem-estar das pessoas, 
prioritariamente dos mais desprotegidos, 
abrangendo as prestações de ação social, 

Os valores que têm norteado a atuação 
da Santa Casa ao longo dos seus 515 anos 
de história estão alicerçados nas 14 Obras 
de Misericórdia do seu Compromisso 
originário, que no seu espírito, se mantêm 
atuais.

Objetivos Estratégicos 2013:
• Inspirados na matriz cristã da Santa Casa, 
apoiar os mais carenciados descobrindo os que 
se refugiam na solidão e estando atentos às novas 
formas de pobreza trazidas pela crise atual;
• Novo posicionamento de modernidade e 
proximidade, no quadro da responsabilidade 
social que assume;
• Dar a conhecer a Obra da Santa Casa, 
transmitindo, assim, um testemunho da 
esperança de que tantos necessitam;

A SANTA CASA
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fundada 
em 15 de agosto de 1498, é uma pessoa coletiva de 
direito privado e utilidade pública administrativa, 
nos termos dos respetivos Estatutos, aprovados 
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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.

FINS ESTATUTÁRIOS, VALORES 
E  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PARA QUE EXISTIMOS?

DE  QUE FORMA PRETENDEMOS ATUAR  JUNTO DOS NOSSOS  STAKEHOLDERS?

PARA  ONDE VAMOS?

saúde, educação e ensino, cultura e promoção 
da qualidade de vida, de acordo com a 
tradição cristã e as obras de misericórdia do 
seu compromisso originário, e da sua secular 
atuação em prol da comunidade, bem como 

7 Obras Espirituais, mais orientadas para 
questões morais e religiosas:
Ensinar os simples
Dar bom conselho
Corrigir com caridade os que erram
Consolar os que sofrem
Perdoar os que nos ofendem
Sofrer as injúrias com paciência
Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos.

• Gestão financeiramente equilibrada, apesar 
das novas responsabilidades com equipamentos 
transferidos pela Segurança Social e do aumento 
das solicitações;
• Modernização dos processos administrativos 
internos e da relação com o exterior. Prioridade 
para a rede informática, a gestão documental e as 
compras;
• Atualizar a oferta legal dos Jogos Sociais, no 
quadro das orientações definidas pelo Estado, 
por forma a assegurar a proteção da ordem 

a promoção, apoio e realização de atividades 
que visem a inovação, a qualidade e a 
segurança na prestação de serviços e, ainda, o 
desenvolvimento de iniciativas no âmbito da 
economia social.

7 Obras Corporais, relacionadas, sobretudo, 
com preocupações materiais:
Remir os cativos e visitar os presos
Curar e assistir os doentes
Vestir os nus
Dar de comer a quem tem fome
Dar de beber a quem tem sede
Dar pousada aos peregrinos
Sepultar os mortos.

pública, a preservação do património das 
famílias e a prevenção do jogo excessivo;
• Reabilitar o Património, honrando a confiança 
dos que nos transmitiram os seus pertences e as 
responsabilidades perante a Comunidade;
• Apoiar a Cultura nacional;
• Clarificar, por uma vez, a relação formal com 
o Estado no respeito pela História secular da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da sua 
respeitada identidade.

1 Adiante também designada por Santa Casa ou Misericórdia de Lisboa.



A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é a 
mais antiga e reconhecida das misericórdias 
portuguesas. Desde a sua fundação, em 
15 de agosto de 1498, impulsionada pela 
Rainha D. Leonor, tem desempenhado 
um papel ímpar no desenvolvimento social 
em Portugal e, em particular, em Lisboa, 
onde sempre assumiu a responsabilidade 
de contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida e do bem-estar da população, 
e sobretudo dos mais carenciados e 

vulneráveis, em diferentes 
vertentes de intervenção, que 
consideram a pessoa no seu 
todo.
515 anos depois, a Instituição 
detém uma marca indelével 
na história do país, e continua 
a ser a referência nacional na 

área da ação social. Mantendo-se fiel ao 
espírito do seu compromisso originário, 
soube adaptar-se continuamente aos 
novos desafios e inovar e ampliar as suas 
respostas, procurando sempre melhorar a 
sua intervenção e chegar a mais pessoas, 
e de uma forma cada vez mais próxima 
e eficiente. Pautando a sua atividade 
pelos valores da ética, da cidadania e da 
responsabilidade social, a Santa Casa 
empenha-se todos os dias para que a sua 
ação contribua, de forma efetiva, para o 
bem comum e para a coesão e justiça social. 
O mesmo é dizer, para um desenvolvimento 
mais sustentável.

515 anos de história 
por Boas Causas e pelo 
desenvolvimento social



ÁREA GEOGRÁFICA 
DE ATUAÇÃO 

Nota: O mapa não reflete os 33 equipamentos de ação 

social do Instituto de Segurança Social cedidos à Santa 

Casa em 2011, através da celebração de um contrato de 

gestão por um período inicial de 3 anos.

PORTO  1

MAFRA  2
SINTRA  1

CASCAIS  6
LISBOA  101
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CULTURA SAÚDE PATRIMÓNIO

AÇÃO SOCIAL

EMPREENDEDORISMO 
E ECONOMIA
SOCIAL

DIREITO 
EXCLUSIVO DOS 
JOGOS SOCIAIS

Ao longo dos seus mais de cinco séculos de 
existência, a Santa Casa da Misericórdia tem 
trabalhado diária e incessantemente para um 
mundo melhor, mais justo, mais equilibrado 
e mais inclusivo. É neste esforço que se 

Promoção do património cultural e 
artístico da Santa Casa como instrumento 
do desenvolvimento humano e da coesão 
social, colocando-o ao serviço e fruição da 
comunidade.
Igreja de São Roque e Museu de São Roque
Arquivo Histórico
Biblioteca
Centro Editorial

Em 2013:
37   Eventos realizados
1.743   Visitas guiadas, worshops e ateliers
26.969   Total de espetadores/ visitantes
Por equipamento cultural:
24.327   Museu de São Roque
523   Arquivo Histórico
761   Biblioteca
1.358   Outros edifícios com valor 
patrimonial (Hospital de Sant’Ana, 
Convento de São Pedro de Alcântara, 
Palácio Marqueses das Minas)

Realização de um trabalho fundamental 
na área da saúde comunitária de Lisboa, 
na vertente preventiva, curativa e de 
reabilitação, da saúde infantil e juvenil, e da 
saúde do adulto/idoso.
Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
Hospital de Sant’Ana (HOSA)
Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão (CMRA)
Unidade de Saúde Maria José Nogueira 
Pinto
7   Unidades de saúde e  3   Extensões
2   Unidades móveis “Saúde Mais Próxima"

Em 2013:
26.624   Utentes
184   Ações de Educação para a Saúde
CMRA:
10.159   Consultas Médicas
51.763   Dias de internamento
HOSA:
33.707   Consultas Médicas
1.857   Intervenções Cirúrgicas 
Convencionais 
328   Intervenções Cirúrgicas em Ambulatório

Gestão do vasto e diversificado património 
imobiliário da Instituição, distribuído por 
todo o país, mas com particular incidência 
em Lisboa, com vista à sua valorização e 
rentabilização.

Em 2013
Património Imobiliário da Santa Casa
456   Imóveis Urbanos:    
258   Prédios: 35 (afetos à atividade) e 223 
(afetos ao rendimento)
180   Frações Autónomas: 49 (afetos à 
atividade) e 131 (afetos ao rendimento)
18   Terrenos Urbanos: 1 (afetas à atividade) e 
17 (afetos ao rendimento)
151   Imóveis Rústicos: 4 (afetas à atividade) e 
147 (afetos ao rendimento)

Património arrendado/cedido à Santa Casa
• Propriedade Arrendada à Santa Casa:
5 Edifícios   30 Frações   1 Rústicos 
• Propriedade Cedida à Santa Casa:
23 Edifícios e  9 Frações Instituto de Segurança Social
36 Câmara Municipal de Lisboa  15 Outras Entidades

Reabilitação 
6 prédios reabilitados
5 edifícios em reabilitação
3 obras de reabilitação em fase de preparação  
>8 milhões € investidos diretamente pela 
Santa Casa 
13.800 m2 de área bruta de construção

Promoção da intervenção social junto dos 
mais desprotegidos, em particular da região 
de Lisboa, através da gestão dos serviços e 
equipamentos de ação social, promovendo a 
autonomia e inclusão social da pessoa.
Para consulta de indicadores da Ação Social, vide as 
páginas seguintes.

Promoção, apoio e divulgação de iniciativas 
no âmbito do empreendedorismo e da 
economia social.
Banco de Inovação Social (BIS)

Programa de Empreendedorismo Social 
(do BIS)
30   Projetos selecionados
19   Projetos ativos

Exploração dos Jogos Sociais do Estado 
desde 1783, como garantia da ligação 
dos Jogos em Portugal a objetivos de 
responsabilidade social

28%   Percentagem dos resultados líquidos e 
financeiros anuais de exploração dos jogos 
sociais, legalmente fixada, que é afeta às 
outras áreas de intervenção da Instituição, 
para que esta possa prosseguir a sua missão

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO

enquadra todo o seu trabalho nas áreas social, 
da saúde, da cultura, do empreendedorismo 
social, do património e dos jogos sociais. Dada 
a sua dimensão e o trabalho ímpar que vem 
desenvolvendo, a sua história e a experiência 

adquirida, a Santa Casa é uma Instituição de 
referência na sociedade portuguesa em todas 
as suas áreas de intervenção:



A IMPORTÂNCIA DA SANTA 
CASA NO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA SOCIEDADE
A amplitude de intervenção da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa exige uma gestão 
responsável, um investimento contínuo e 
uma perspetiva a longo prazo. A procura 
de um futuro mais sustentável assume 
um significado ainda maior quando, por 
esta via, a Instituição defende, também, 
um futuro mais sustentável para aqueles 
por quem trabalha no seu quotidiano, 
sobretudo quando a Santa Casa é o 
principal prestador de apoios, no âmbito da 
Ação Social, em Lisboa.
72,4% dos gastos da Santa Casa* são 
investidos em Ação Social e Saúde,  e 
milhares de pessoas beneficiam da sua 

ajuda, na área de Lisboa. Ajuda que, ao longo 
dos séculos, tem sido prestada de forma 
contínua e resiliente, por parte dos nossos 
Serviços de Ação Social e Saúde, que têm 
sabido adaptar as respostas às diferentes 
necessidades de cada tempo, graças a uma 
longa experiência, à capacidade constante 
para criar e inovar e a uma sustentabilidade 
que se tem revelado inata. Nos dias de 
hoje, este know-how faz da Santa Casa da 
Misericórdia um player estratégico não só 
na ação, como na definição das políticas 
sociais: tem assento no grupo de trabalho 
do Programa de Emergência Social, que 
funciona sob a dependência do Ministro 

da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social, participa no Plano Municipal de 
Emergência e no Plano de Desenvolvimento 
Social de Lisboa, onde coordena dois grupos 
de missão, e desenvolve parcerias com 
diversas entidades, como é o caso da EAPN 
Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza, do 
Conselho Local de Ação Social de Lisboa, 
a Fundação Calouste Gulbenkian ou a 
Fundação Aga Khan.

*Estes valores excluem as contas do Departamento de 
Jogos, do Hospital Ortopédico de Sant’Ana, do Centro de 
Medicina de Reabilitação de Alcoitão e da Escola Superior 
de Alcoitão, que têm orçamento e contas próprias.
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EM 2013:

INFÂNCIA E 
JUVENTUDE

ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E 
ADOPÇÃO

EXEMPLOS DE 
RESPOSTAS 
DIFERENCIADORAS

APOIO A
PÚBLICOS 
VULNERÁVEIS

APOIO A
PESSOAS IDOSAS

INTERGERAÇÕES

APOIO A PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

OUTROS APOIOS

Creches | 30 Equipamentos 
2.597 Crianças
Creches Familiares | 9 Equipamentos
644 Crianças
Jardins-de-infância | 17 Equipamentos    
1.414 Crianças

Admissão no sistema de acolhimento |
97 crianças e jovens 
Acolhimento temporário | 7 equipamentos 
| 313 crianças e jovens
Lares de infância e juventude | 14 
equipamentos | 270 crianças e jovens
Residência de Pré-Autonomização |
1 equipamento | 2 jovens 
Apartamentos de Autonomização |
12 equipamentos | 41 jovens
Integração em Pré-Adoção | 41 crianças
Acompanhamento em Pré-Adoção|
25 crianças

Pé ante Pé   programa de acolhimento 
diurno de crianças, com carácter transitório 
e urgente, mas que tem como objetivo a sua 
integração na rede educativa;
Apoiar em Agosto   apoio a crianças e famílias 
em situação de risco/vulnerabilidade social 
e/ou impossibilidade de gozo de férias e sem 
uma rede social de suporte, durante o mês de 
agosto;
Babysitting   apoio a famílias socialmente 
mais vulneráveis, com dificuldade em 
conciliar os seus horários laborais e/ou 
formativos com o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos educativos;
Projeto ROMI desenvolvimento de 
competências pessoais e funcionais de 
mulheres de etnia cigana;
Projetos de Desenvolvimento Comunitário   
participação no Programa K’Cidade 
(Ameixoeira e Chelas), além das atividades que 
desenvolve no Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Bairro dos Lóios e o Centro 
de Promoção Social da PRODAC.

Mulheres
Acolhimento a Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica | 1 equipamento |
69 utentes
Acolhimento Temporário a Mulheres com 
filhos| 1 equipamento |
112 utentes admitidas

Pessoas com Domicílio Instável
Centros de Apoio Social  | 2 equipamentos 
| 505 utentes, em ateliers ocupacionais 
Acolhimento Noturno | 2 equipamentos | 
352 utentes em alojamento de emergência 
e 180 utentes em alojamento temporário
Refeitório Social | 1.097 utentes |
158.040 refeições
Atendimento de Emergência | 2.300 
utentes atendidos

Pessoas infetadas com VIH/SIDA
Apartamentos Terapeuticamente 
Assistidos | 15 apartamentos | 98 utentes
Acompanhamento e Vigilância
Terapêutica | 589 utentes
Apoio Residencial | 82 utentes
Centro de Dia | 120 utentes
Apoio Domiciliário | 104 utentes

Centros de Dia | 26 equipamentos
1.936 utentes
Lares de idosos | 14 equipamentos
743 utentes
Residências Temporárias | 3 equipamentos    
146 utentes
Residências Assistidas | 7 equipamentos
 141 utentes
Apoio Domiciliário | 25 equipamentos    
3.447 utentes
Apoio Domiciliário Integrado |
20 equipamentos    769 utentes

Em 2012 foi lançado o Programa 
Intergerações, com o objetivo de diagnosticar 
e atuar preventivamente sobre as situações 
de isolamento e solidão de idosos residentes 
em Lisboa. Durante este Programa, foram 
inquiridos mais de 22.800 idosos, de entre os 
quais foram sinalizados 542 casos urgentes, 
aos quais a Instituição deu rápida resposta. 
De entre os diferentes encaminhamentos, 
definidos consoante as necessidades 
específicas de cada caso, 28% foram 
direcionados internamente para serviços da 
Santa Casa.
Em 2013, o Intergerações ampliou o seu 
contributo para a renovação do conhecimento 
da realidade social de Lisboa e para a procura 
de novas respostas sociais, através da 
iniciativa Intersituações.

Lares residenciais | 3 equipamentos|
141 utentes
Centros de atividades ocupacionais |
2 equipamentos | 153 utentes
Reabilitação – Apoio Residencial |
2 equipamentos | 95 utentes
Reabilitação – Apoio Ambulatório|
1 equipamento | 698 utentes
Intervenção Precoce | 2 equipamentos |
263 utentes

Produtos de Apoio | 5.032 produtos de apoio 
Rendimento Social de Inserção | 4.596 
acordos de inserção assinados 
Desenvolvimento Comunitário | 4 projetos | 
2.726 utentes
Formação e Certificação | 39 cursos |
1.756 certificações de frequência/conclusões/
validações de competências
Atividades de Férias | 4.314 beneficiários

AÇÃO SOCIAL
Em 2013:



DESEMPENHO 
ECONÓMICO
Em 2013, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa gerou um valor 
económico de 217,6 milhões de euros, tendo 207,8 milhões de euros sido 
distribuídos pelos vários stakeholders.2

217,6
MILHÕES
DE EUROS

MILHÕES DE EUROSMILHÕES DE EUROS

MILHÕES DE EUROS

MILHÕES DE EUROS

MILHÕES DE EUROS

MILHÕES DE EUROS

MILHÕES
DE EUROS

MILHÕES
DE EUROS

VALOR 
ECONÓMICO 
DIRETO 
GERADO 

VALOR 
ECONÓMICO 
DIRETO 
DISTRIBUÍDO

VALOR 
ECONÓMICO 
ACUMULADO

207,8 9,8

217,6 Em Receitas 105,8 Salários e benefícios de colaboradores

97,9 Outros custos operacionais

4,1 Pagamentos a fornecedores de capital

0 Pagamentos de juros e custos similares

0 Pagamentos ao Estado

*
2 - A informação apresentada no presente capítulo 
corresponde às contas consolidadas da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (ou seja, sem Departamento de 
Jogos).
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INVESTIMENTOS NA COMUNIDADE
Uma vez que a Santa Casa tem como fins estatutários a realização da melhoria 
do bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos, abrangendo 
as prestações de ação social, saúde, educação e ensino, cultura e promoção da 
qualidade de vida, o valor do investimento na comunidade está espelhado nos 
“outros custos operacionais”.



FORNECEDORES
DA SANTA CASA

A Santa Casa adquire vários bens e serviços 
externamente, que assumem um carácter 
fundamental para o sucesso das suas atividades.

As principais aquisições efetuadas pela Santa 
Casa estão relacionadas com:
• Refeições confecionadas (as quais são 
fornecidas aos equipamentos sociais da Santa 
Casa, ao HOSA e ao CMRA);
•  Honorários de pessoal externo à Santa Casa, 
no âmbito dos serviços prestados pela Ação 
Social e docentes da ESSA;
• Trabalhos especializados de informática 
e restauro de obras de arte, serviços de 
consultadoria, entre outros;
• Serviços de obras de conservação preventivas 
de edifícios e equipamentos da Santa Casa.

Nota: As compras por tipologia de bens ou serviços 
apresentadas neste gráfico correspondem apenas aos 
fornecimentos e serviços externos das contas consolidadas 
superiores a 500 mil euros

Em 2013, a Santa Casa contou com 
2.207 fornecedores com movimentos no 
decorrer do ano.
O volume de compras e serviços externos em 
2013 correspondeu a 65,2 milhões de euros.3

QUEM SÃO  OS 
FORNECEDORES DA SANTA CASA?

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS  POR 
TIPOLOGIA DE BENS  OU SERVIÇOS (EUROS)

2.207 Fornecedores com movimentos em 2013 

65,2 Milhões de euros em compras  e serviços externos

Refeições confecionadas

Honorários 

Trabalhos especializados

Conservação e Reparação

Limpeza das instalações

Vigilância e segurança

Rendas e alugueres

Eletricidade

Outros

Encargos com saúde de utentes 

Licenças software 

Comunicações

Combustíveis e outros fluidos 

Trabalho temporário

Consumíveis 

Outros encargos com a atividade

Deslocações, estadas e transportes

Água

Outros artigos e bens de baixo valor 

12.425.539
7.330.424

5.598.641
5.189.919

4.561.434
3.627.021

2.543.089
2.457.867
2.420.605

2.335.141
1.794.334

1.640.833
1.576.357
1.455.294

1.133.206
1.129.227
942.625

762.867
616.903

3 - A informação apresentada no presente capítulo corresponde às contas consolidadas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (ou seja, sem Departamento de Jogos).



Para a aquisição de bens e serviços a Santa Casa conta com uma multiplicidade de fornecedores. Em 
31 de dezembro de 2013, o top 10 de fornecedores de bens e serviços totalizou 27.654.705 euros em 
compras (por faturação emitida), distribuídos pelos seguintes fornecedores:

Dado que a Santa Casa regista um elevado volume de compras (em 2013 este valor correspondeu 
a 65,2 milhões de euros), a Instituição tem procurado construir relações sustentáveis com os 
seus fornecedores, tendo por exemplo, em consideração, critérios e cláusulas de responsabilidade 
ambiental nos seus procedimentos aquisitivos.

Para saber mais sobre a “Gestão da cadeia de abastecimento de forma responsável”,  veja o capítulo 
4. Minimizar a Pegada Ecológica – Gestão da cadeia de abastecimento de forma sustentável.

TOP 10  DE FORNECEDORES
DE BENS E SERVIÇOS (EUROS)

Gertal - Companhia Geral de 
Restaurantes e Alimentação S.A.

Charon - Prestação de Serv. de 
Segurança e Vigilancia, S.A.

ISS Facility Services - Gestão e 
Manutenção de Edificios, Lda

Clece, SA  - Sucursal em Portugal 
(Limpeza e Conservação)

Iberlim - Sociedade Técnica de 
Limpezas S.A.

EDP Serviço Universal, S.A.

Accenture - Consultores de 
Gestão, S.A.

Novabase e IMS Infraestruturas 
& Serviços de Gestão, S.A.

Sap Portugal - Sistemas, Aplicações 
Produtos Informaticos, Unip, Lda

Edp Comercial-Comercialização 
de Energia, S.A.

12.567.420

4.145.271

1.862.282

1.835.577

1.399.839

1.286.377

1.251.821

1.241.539

1.228.597

835.982
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JANEIRO

JULHO

OUTUBRO

ABRIL

FEVEREIRO

AGOSTO

NOVEMBRO

MAIO

MARÇO

SETEMBRO

DEZEMBRO

JUNHO

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desenvolve, ao longo de todo 
o ano, um extenso programa de eventos e iniciativas, seja promovendo 
a sua realização diretamente, seja participando ou apoiando os 

Exposição Lotaria à Portuguesa

Um mês, uma Peça no Museu de São Roque 
(atividade desenvolvida ao longo de todos os 
meses de 2013)

Comemorações do 515.º Aniversário da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Participação no Festival MEO Marés Vivas 
2013

Jornadas de Integração Sensorial

Participação no Festival Greenfest

Sessão de lançamento da Obra Completa do 
Padre António Vieira

Itinerários em Lisboa Os Edifícios Históricos 
da Companhia de Jesus

Comemorações do Dia Mundial do Livro

Lançamento do BIS – Banco de Inovação 
Social

Sessão de Entrega dos Prémios Lotaria à 
Portuguesa 

Participação no Festival MEO Sudoeste 2013

Sessão de assinatura do Protocolo para apoiar a 
reabilitação da Igreja da Conceição Velha

Sessão de lançamento do Fundo de Investimento 
Social do Banco de Inovação Social no Porto

Lançamento da campanha de doação 
de produtos de apoio

Início da REPARAR - Ação de Voluntariado 
de Reparações Solidárias 2013

Sessão Comemorativa do 1.º Aniversário da 
Saúde Mais Próxima

Participação na Feira do Livro de Lisboa

Sessão de Apresentação dos Prémios Santa 
Casa Neurociências

Encontros Com Vida (atividade desenvolvida 
ao longo dos meses seguintes de 2013)

Exposição Prémio Nacional de Reabilitação 
Urbana

25ª Temporada de Música em São Roque

Participação no Festival Caixa Alfama 2013

Lançamento do projeto Segurança 65+

Sessão de entrega dos Prémios Santa Casa 
Neurociências

Sessão de homenagem aos voluntários da 
Santa Casa

Ação de Contagem dos Sem-Abrigo de 
Lisboa

Festividades de Natal da Santa Casa

Sessão de Entrega dos Prémios Nunes 
Correa Verdades de Faria 2012

Inauguração da Exposição A Encomenda 
Prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de 
São João Batista

Apresentação das candidaturas selecionadas 
para o BIS – Banco de Inovação Social

EVENTOS  EM 
DESTAQUE EM 2013

promovidos por outras entidades. São exemplos relevantes dos 
eventos e iniciativas em que a Santa Casa esteve envolvida em 2013, 
os seguintes:



PRÉMIOS E 
RECONHECIMENTOS

PRÉMIOS HOSPITAL DO 
FUTURO DISTINGUEM 
PROGRAMA INTER-GERAÇÕES 
O programa Inter-Gerações da Santa Casa foi distinguido com o primeiro 
prémio na categoria “Grande Idade”, nos Prémios Hospital do Futuro 
2012/2013. 
Estes prémios, organizados pelo Fórum Hospital do Futuro e pela Sinase, 
têm como objetivo destacar e galardoar as pessoas e organizações que 
mais contribuíram para o desenvolvimento nas organizações da saúde 
em Portugal.

PRÉMIO DE CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO DA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE MUSEOLOGIA 
DISTINGUE O TRABALHO DE 
RESTAURO NA CAPELA DE SÃO 
JOÃO BATISTA
Em 2013, a Santa Casa recebeu o Prémio de Conservação e Restauro da 
Associação Portuguesa de Museologia (APOM) pelo trabalho de restauro 
na Capela de São João Baptista, desenvolvido com o Instituto dos Museus 
e da Conservação.
Os Prémios APOM são atribuídos anualmente e têm como objetivo 
incentivar e premiar a imaginação e a criatividade dos museólogos 
portugueses e, também, dar visibilidade ao que de melhor se faz no 
âmbito da museologia.

 “Este prémio reconhece o esforço 
e o investimento da Santa Casa na 
preservação do seu património artístico 
e cultural, assim como o rigor da 
intervenção de restauro da Capela, que 
contou com o contributo dos melhores 
especialistas, nacionais e estrangeiros”.
Margarida Montenegro, diretora da Cultura
in www.scml.pt

EXPOSIÇÃO A ENCOMENDA 
PRODIGIOSA, DA PATRIARCAL 
À CAPELA REAL DE SÃO JOÃO 
BAPTISTA ELOGIADA PELA 
REVISTA BURLINGTON
A exposição A Encomenda Prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de 
S. João Baptista, que esteve patente no Museu de São Roque (de 27 de 
junho a 29 de setembro) e no Museu Nacional de Arte Antiga (de 29 
de setembro a 20 de outubro) de 2013, foi considerada “excelente” pela 
prestigiada revista britânica de arte Burlington.

“Esta distinção dá um enorme prestígio 
a uma Instituição como a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, que está a apostar 
e a investir na cultura nacional, num 
nível internacional”.
Teresa Morna, diretora do Museu de São Roque
in www.scml.pt
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MODELO
DE
GOVERNO2





MODELO DE 
GOVERNO  DA 
SANTA CASA
A Mesa e o Provedor são os órgãos de 
administração da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa. A Mesa é composta pelo Provedor, 

O Provedor é nomeado por despacho conjunto 
do Primeiro-Ministro e do membro do 
Governo que superintende a área da segurança 
social, o qual exerce a tutela sobre a Instituição 
- atualmente, o Ministro da Solidariedade, 
Emprego e Segurança Social.
O Vice-Provedor e os Vogais da Mesa são 

pelo Vice-Provedor e pelos Vogais. 
A Instituição tem, ainda, os seguintes órgãos 
consultivos e de fiscalização: o Conselho 

MESA

NOMEAÇÃO DOS  ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, CONSULTIVOS
E DE FISCALIZAÇÃO

ÓRGÃOS 
CONSULTIVOS E DE 
FISCALIZAÇÃO

VICE-
PROVEDOR

 CONSELHO INSTITUCIONAL (ÓRGÃO CONSULTIVO)

 CONSELHO DE JOGOS (ÓRGÃO CONSULTIVO)

 CONSELHO DE AUDITORIA (ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO)

PROVEDOR

VOGAL VOGAL VOGAL

nomeados por despacho da tutela, ouvido o 
Provedor.
O mandato do Provedor, do Vice-Provedor e dos 
membros da Mesa é de 3 anos, renovável por 
iguais períodos.
Os membros do Conselho Institucional, do 
Conselho de Jogos e do Conselho de Auditoria são 

indicados pelas entidades que representam, pelo 
período de três anos, renovável. O Revisor Oficial 
de Contas (Conselho de Auditoria) é nomeado 
pelo membro do Governo que exerce a tutela. 

ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO

Institucional, o Conselho de Jogos e o Conselho 
de Auditoria.
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Secretaria-geral
Departamento de Gestão Imobiliária e Património
Direção da Cultura
Direção de Aprovisionamento
Direção de Comunicação e Marketing
Direção Financeira
Gabinete de Estudos e Planeamento
Gabinete de Relações Internacionais

Departamento da Qualidade e Inovação
Direção de Assuntos Jurídicos
Direção de Recursos Humanos
Gabinete de Auditoria Interna

Departamento de Ação Social e Saúde – 
Direção de Saúde de Proximidade
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

Departamento de Jogos
Direção de Sistemas e 
Tecnologias de Informação

Em 2013, os membros da Mesa da Santa Casa tinham os seguintes pelouros de competência:

PELOUROS DA COMPETÊNCIA
DOS  ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROVEDOR
PEDRO  SANTANA  LOPES

VOCAL
PAULO MATEUS  CALADO

VOCAL
HELENA  LOPES DA COSTA

VICE-PROVEDOR
FERNANDO PAES AFONSO

Departamento de Ação Social e Saúde - 
Direção de Ação Social 
Departamento de Empreendedorismo e 
Economia Social
Centro de Investigação Científica e Aplicada

VOCAL
RITA VALADAS



PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 
DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DE 
FISCALIZAÇÃO

O MODELO DE GOVERNO
E A SUSTENTABILIDADE
A atual Mesa da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, na pessoa do seu Provedor, Pedro 
Santana Lopes, definiu logo no início da sua 
entrada em funções, no final de 2011, como um 
dos eixos estratégicos do seu mandato, a definição 

e aplicação da Estratégia de Sustentabilidade da 
Instituição, que atribuiu ao Departamento da 
Qualidade e Inovação. Neste âmbito, definiu como 
áreas prioritárias, as da promoção da eficiência 
energética das instalações e equipamentos, a 

utilização de energias alternativas e a gestão de 
resíduos. A operacionalização da estratégia ficou, 
a partir de 2013, sob a competência do Vogal da 
Mesa, Paulo Mateus Calado.

O Conselho Institucional é presidido pelo 
Provedor e composto por:

2 
1 Representante do Ministério da Saúde

1 Representante do Ministério da Economia

1
1
3

COMPETÊNCIAS
Dar parecer sobre os planos de atividades e os 
orçamentos no âmbito da ação social, da saúde, 
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.

O Conselho de Jogos é presidido pelo 
Provedor e composto por:

1
1 Representante do Ministério das Finanças

1
1 Representante do Ministério da Saúde;

1
1 Representante do Ministério da Cultura

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.

O Conselho de Auditoria é composto por:

1
1
1 Revisor Oficial de Contas

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.

Representantes do Ministério da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Representante da área governamental que 
tutela a administração local

Representante da Irmandade da 
Misericórdia e de São Roque

Elementos de reconhecido mérito 
designados pelo provedor

Representante do Ministério da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Representante do Ministério da 
Administração Interna

Representante do Ministério da 
Educação e Ciência

Representante do Ministério das Finanças, 
que preside

Representante do Ministério da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social
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CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS 
DOS TRABALHADORES

TRANSPARÊNCIA
NOS JOGOS SANTA CASA

Uma vez que a Missão e os Valores de uma 
organização se materializam na sua atuação 
quotidiana, de acordo com práticas éticas, 
deontológicas e organizacionais consensuais, 
importa fortalecer estas práticas junto 
daqueles que constituem o seu capital vital, e 

A sustentabilidade da organização e exploração 
dos Jogos Sociais do Estado decorre do equilíbrio 
entre a disponibilização de jogos que satisfaçam 
os apostadores, de forma saudável e responsável, 
e a preservação de valores como a manutenção 
da ordem pública e a proteção do património das 
famílias, por um lado, e, por outro lado, a prevenção 
de práticas ilícitas tais como a fraude e o crime de 
branqueamento de capitais. O Departamento de 
Jogos da Santa Casa garante a todos os apostadores 

O resultado líquido dos Jogos Sociais do Estado é devolvido à 
sociedade para o financiamento de boas causas. A repartição dos 
resultados da exploração dos Jogos da Santa Casa contempla várias 
causas sociais, conforme atesta o artigo 3.º do DL 56/2006, de 15 
de Março, nas várias alterações, que identifica as várias entidades 
beneficiárias e as respetivas finalidades (utilidade social do Jogo). 

Departamento de Jogos da Santa Casa atualiza metodologia de seleção 
dos Mediadores dos Jogos Santa Casa
Com o objetivo de simplificar procedimentos, mantendo o rigor e 
transparência que sempre pautaram a seleção dos Mediadores dos 
Jogos Santa Casa, no início de 2013 o Departamento de Jogos atualizou 
a metodologia usada para a sua seleção, que passa a estar sujeita a um 
regulamento específico, que define os critérios, regras e procedimentos a 
seguir para apresentação de candidatura a Mediador.

asseguram o cumprimento dos seus desígnios, 
os colaboradores. Neste sentido, a Santa Casa 
elaborou em 2013 o seu “Código de Boas Práticas 
dos Trabalhadores”. Este código assenta numa 
cultura de responsabilidade e de excelência, com o 
objetivo principal de dar a conhecer a cada um os 

as mesmas hipóteses de ganho, difundindo os seus 
planos de prémios, evidenciando, desta forma, 
dois princípios fundamentais na organização 
dos Jogos, a igualdade e a transparência. A 
segurança e a integridade do jogo encontram-
se igualmente garantidas, sendo utilizados na 
conceção e organização dos Jogos os meios 
tecnológicos e humanos mais adequados, em 
estrito cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. A estratégia de Jogo 

princípios e as práticas que devem orientar a sua 
atuação enquanto colaborador da Misericórdia de 
Lisboa.  Pretende ser uma referência do padrão 
de conduta aceite pela Instituição e de orientação 
para o cumprimento dos seus fins estatutários, sob 
princípios de:

Responsável do Departamento de Jogos da Santa 
Casa assenta numa informação clara sobre os 
Jogos Sociais, pela proibição do jogo a menores 
de 18 anos, pela segurança nas transações, pela 
investigação da realidade e impacto dos Jogos 
Sociais do Estado na sociedade, e pela prevenção 
da fraude e do crime, em especial, do jogo ilegal 
e de branqueamento de capitais, pela oferta de 
jogos moderados em ambiente controlado e pela 
prevenção do jogo excessivo.

Este Código, que entrará em vigor em 2014, deverá ser compreendido, interiorizado e aplicado por todos os colaboradores.

ÉTICA E 
TRANSPARÊNCIA

Transparência        Confiança        Qualidade        Isenção



ESTRATÉGIA
DE
SUSTENTABILIDADE3





UMA ESTRATÉGIA DE 
SUSTENTABILIDADE
PARA  O SÉCULO XXI
Ainda que a Santa Casa só tenha definido  
a sua estratégia de sustentabilidade em janeiro 
de 2012, a Instituição trabalha há mais  
de quinhentos anos em prol de um 
desenvolvimento social mais sustentável, 
evidenciando as suas preocupações sociais e 
ambientais e também a importância que atribui 
à inovação e ao empreendedorismo social. 
O lema “Fazemos do insustentável, sustentável. 

Todos os dias. Desde sempre” que a Instituição 
criou recentemente para comunicar a sua 
estratégia de sustentabilidade pretende ilustrar 
exatamente o espírito de atuação da Santa Casa 
desde sempre; o de que a sustentabilidade faz 
parte do seu ADN desde o início, há 515 anos.
A estratégia de sustentabilidade da Santa 
Casa concentrou-se, num primeiro momento, 
fundamentalmente no pilar ambiental, por se 

considerar que era este aquele em que existiam 
mais oportunidades, e mais urgentes, de 
correção e de melhoria. Porém, paralelamente 
foram também delineados objetivos,  
e concretizadas ações e iniciativas que vieram 
concorrer para o reforço da responsabilidade 
social e de inovação da Santa Casa, áreas que 
constituem, em si mesmas, as outras duas 
dimensões da sua estratégia de sustentabilidade.

MINIMIZAR A SUA 
PEGADA ECOLÓGICA

…POR UM MUNDO 
MAIS AMIGO
DO AMBIENTE 

CONTRIBUIR PARA 
O BEM-ESTAR DOS 
COLABORADORES E DAS 
COMUNIDADES LOCAIS

… POR UM MUNDO 
MAIS JUSTO, MAIS 
SOLIDÁRIO E MAIS 
INCLUSIVO

PROMOVER 
A INOVAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO 

… POR UM 
MUNDO MAIS 
INOVADOR
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NA SUA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE,  
A INSTITUIÇÃO ASSUMIU O COMPROMISSO DE:



COMPROMISSO DA SANTA
CASA COM  O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
OS PRIMEIROS  
PASSOS…

POR UM MUNDO 
MAIS AMIGO DO 
AMBIENTE…
Eixos Estratégicos
• Gestão do consumo de energia e das emissões 
de CO2 associadas
• Gestão de resíduos
• Cadeia de abastecimento sustentável
• Sensibilização e educação ambiental

OBJETIVOS
• Otimizar a performance ambiental da Santa 
Casa no que respeita aos seus consumos 
energéticos, em linha com as melhores práticas.
• 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, integrando critérios 
ambientais e sociais nos procedimentos 
aquisitivos, com o objetivo de privilegiar a 
compra de produtos e serviços com menores 
impactes, tanto no ambiente, como na 
sociedade.
• 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.

POR UM MUNDO 
MAIS JUSTO, MAIS 
SOLIDÁRIO E MAIS 
INCLUSIVO…
Eixos Estratégicos
• Valorização dos recursos humanos
• Promoção da diversidade e da inclusão
• Envolvimento com as comunidades locais
• Voluntariado
• Envolvimento com stakeholders

OBJETIVOS
• 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.

POR UM MUNDO 
MAIS INOVADOR…
Eixos Estratégicos
• Inovação
• Empreendedorismo e economia social
• Investigação e Desenvolvimento

OBJETIVOS
• 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.

O desafio de tornar a Santa Casa numa 
Instituição mais sustentável foi oficialmente 
lançado ao nível interno da Instituição em 15 
de fevereiro de 2012. A estratégia concentrou-

se, numa primeira etapa, fundamentalmente 
no pilar ambiental, tendo também em linha de 
conta o pilar social e o da inovação.

OBJETIVO 2012 -2015
Definir e iniciar a aplicação da Estratégia de Sustentabilidade nas 3 dimensões (Ambiental, Social e da Inovação).



De forma a concretizar o desafio assumido para 2012-2015, de definição e aplicação da sua Estratégia 
nas dimensões Ambiental, Social e da Inovação, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa considerou 
necessário o total envolvimento da comunidade interna, de todos os níveis hierárquicos e de todas 
as áreas de atividade, tendo nesse sentido envidado esforços para incentivar a sua participação ativa 
nas ações e iniciativas desenvolvidas.

Uma das primeiras ações realizadas para alcançar o objetivo proposto de envolvimento da 
comunidade interna consistiu na formação de uma equipa multidisciplinar e interdepartamental, 
para apoio à operacionalização das ações a desenvolver. Esta equipa é integrada por colaboradores 
dos diversos serviços estratégicos e instrumentais da Instituição que, neste contexto, desempenham 
o papel de interlocutores das áreas de atribuição a que estão afetos, e de facilitadores, propondo 
ideias, disponibilizando informação para os indicadores de sustentabilidade e coadjuvando a 
introdução de novos procedimentos e medidas.

O caminho para a 
sustentabilidade 

requer o 
envolvimento de 

todos os níveis da 
organização...

... e o envolvimento de todas as áreas/ departamentos
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MINIMIZAR
A PEGADA
ECOLÓGICA4





EIXOS DE ATUAÇÃO NA 
DIMENSÃO AMBIENTAL 
E PRINCIPAIS 
INICIATIVAS

A Santa Casa, pela diversidade de tipologias 
de serviços que presta, e pela quantidade  
e características construtivas dos edifícios que 
estão afetos à sua atividade ou constituem fontes 
de rendimento para a Instituição, tem uma 
pegada ecológica significativa.

Desta forma, as medidas e iniciativas que 
integram o pilar ambiental da sua estratégia de 
sustentabilidade cumprem objetivos específicos 
que procuram contribuir para a minimização 
do impacte ambiental da Instituição, em 4 eixos 
de atuação: gestão do consumo de energia e das 

1
• Realização de estudos para traçar o perfil 
energético do edificado
• Preparação da aplicação de medidas  
de eficiência energética

3
• Estruturação da Estratégia de Compras 
Sustentáveis da Santa Casa
• Introdução de critérios de 
responsabilidade ambiental para 
fornecedores em procedimentos aquisitivos
• Introdução de cláusulas ambientais para 
o fornecimento de bens e prestação de 
serviços em procedimentos aquisitivos 

2
• Cumprimento dos requisitos legais em 
matéria de gestão de resíduos
• Promoção da correta separação de resíduos
• Promoção do correto encaminhamento  
e valorização de resíduos

4
• Promoção de ações de sensibilização 
ambiental para os colaboradores
• Realização de ações de formação 
ambiental para os colaboradores

1

3

2

4

emissões de CO2 associadas; gestão de resíduos; 
gestão da cadeia de abastecimento de forma 
sustentável; e sensibilização e educação ambiental. 
Em 2013, várias ações e iniciativas foram 
desenvolvidas neste domínio, e em cada um dos 
eixos mencionados.

Gestão do consumo de energia
e das emissões de CO2 associadas

Gestão do consumo 
de energia e das 
emissões de CO2 
associadas

Gestão de cadeia 
de abastecimento 
de forma 
sustentável

Gestão de 
Resíduos

Sensibilização 
e educação 
ambiental

Gestão
de Resíduos

Gestão da cadeia
de abastecimento de forma sustentável

Sensibilização
e educação ambiental

MINIMIZAR A
PEGADA ECOLÓGICA
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O trabalho de compilação centralizada  
e sistematização da informação quantitativa 
sobre os consumos de energia da Santa 
Casa começou a ser feito, apenas, após 
o início da aplicação da estratégia de 
sustentabilidade da Instituição. Em 
2012, este trabalho circunscreveu-se  
à informação referente aos consumos 
verificados nos Serviços Centrais e num 
conjunto piloto de equipamentos sociais e 
de saúde. Em 2013 já foi possível estender 
a reunião e sistematização de informação à 
generalidade dos equipamentos que estão 
afetos à atividade da Instituição. 
O facto de não ter sido, ainda, possível apurar  
a informação sobre todas as fontes de energia, 
de todos os equipamentos da Instituição, neste 
ano, decorre da complexidade do edificado 
(número, tipologias e especificidades) e do 
facto de, à data, a informação existente estar 
dispersa e não estar tratada. 
Neste sentido, a opção escolhida para 
comunicação no primeiro relatório de 
sustentabilidade foi a de investir na obtenção da 
informação sobre os equipamentos que melhor 

refletem a atividade – e os impactes ambientais – 
da Santa Casa. Assim, o universo dos consumos 
de energia comunicados é composto pelos 
edifícios afetos à atividade do Departamento de 
Ação Social e Saúde, Departamento de Jogos 
(Lisboa), Hospital Ortopédico de Sant’Ana, 
Escola Superior de Saúde de Alcoitão, Centro 
de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e pelos 
Serviços Centrais da Instituição e o Museu  
e a Igreja de São Roque. Excluem-se deste relato 
de sustentabilidade, nomeadamente os 33 
equipamentos do Instituto de Segurança Social 
que estão desde 2011 sob gestão da Santa Casa, 

1

e o património imobiliário devoluto, inativo  
ou afeto a atividades de rendimento. 
Igualmente de fora deste âmbito, ficam os 
edifícios cuja propriedade não é da Santa Casa, 
mas que estão afetos à sua atividade através 
de regime de cedência por outras entidades 
e cujos contratos não preveem encargos com 
consumos energético.

OBJETIVO 1
Otimizar a performance ambiental da Santa Casa no que respeita 
aos seus consumos energéticos, em linha com as melhores práticas.

DESEMPENHO EM 2013
Consumo de energia dentro da organização | 100.729 GJ ˆ 5%
Emissões de CO2 | 7.282 t CO2e ˆ 5% 

1. GESTÃO DO CONSUMO DE 
ENERGIA E DAS EMISSÕES 
DE CO2 ASSOCIADAS

EVOLUÇÃO DO 
CONSUMO TOTAL 
DE ENERGIA (GJ)

2012 2013

95.917
5%

100.729

Gestão do consumo de 
energia e das emissões de 

CO2 associadas

Em 2013 verificou-se um aumento de 
cerca de 5% no consumo de energia. 



Como consequência 
do incremento do 
consumo de energia, a 
Santa Casa aumentou 
as suas emissões de 
CO2, tendo atingido 
em 2013 o valor de 
7.282 t CO2e.

EVOLUÇÃO DAS 
EMISSÕES GEE, POR 
ÂMBITO (t CO2e)

EMISSÕES GEE, POR 
FONTE (t C02e)

2013

Considerando a Santa Casa registar um muito 
elevado consumo de energia e de emissões 
de CO2 associadas, o objetivo de otimizar 
a sua performance energética ganha uma 
relevância acrescida, pois terá como efeito a 

mitigação dos efeitos ambientais decorrentes 
da atividade e a racionalização financeira dos 
encargos associados. Foi neste contexto que a 
Misericórdia de Lisboa desenvolveu em 2013 
um conjunto de ações e iniciativas com vista a 

conhecer e a melhorar a sua performance neste 
domínio, nomeadamente através da realização 
de estudos do perfil energético do edificado 
e da preparação da aplicação de medidas de 
promoção da eficiência energética nos mesmos.

Nota: Recolha e sistematização de dados: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Análise e tratamento de dados: ADENE – Agência para a Energia

Eletricidade 

Gasóleo - Frota

Gasolina - Frota

Gás propano

Fuelóleo

Gás natural 

52%
53%

12%

1%

6%

13%

15%
16%

13%

1%

6%

12%
2012

2013

Âmbito 2 - Emissões Indiretas (Prod. Eletricidade)

Âmbito 1 - Emissões Diretas

2012

3640

5%

3836

34463306

CONSUMO
DE ENERGIA DENTRO
DA ORGANIZAÇÃO (GJ)

Eletricidade 

Gás natural 

Gasóleo - Frota

Fuelóleo 

Gás propano 

Gasolina - Frota

45%

21%

11%

6%

1%

16%

1
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Gestão do consumo de 
energia e das emissões de 

CO2 associadas

A eletricidade é a principal fonte de energia consumida pela Santa Casa. 
Em 2013, o consumo de eletricidade representou, aproximadamente, 45% 
da energia total consumida, seguida de gás natural (21%).



Em 2013 foram visitados e analisados 23 
equipamentos sociais e de saúde.

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 
PARA TRAÇAR  O PERFIL 
ENERGÉTICO DO EDIFICADO

COMPLEXO
DE SÃO ROQUE 

EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO 
DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

1

2

Entendendo que o processo evolutivo 
da Instituição para a sustentabilidade é 
indissociável do conhecimento exato da sua 
realidade energética, através da realização 

Foi concluído o Estudo Energético e Ambiental do 
Complexo de São Roque, que teve como objetivo 
efetuar o diagnóstico e a análise dos consumos de 
energia elétrica, água e combustíveis fósseis e das 
características específicas do conjunto dos edifícios 
que compõem os serviços centrais da Instituição. 
Com este diagnóstico, a Misericórdia de Lisboa 
conseguiu obter um conhecimento aprofundado 
sobre o grau atual de eficiência energética do 

No final de 2012, a Santa Casa estabeleceu 
uma parceria, com a duração de dois 
anos, com a ADENE – Agência para a 
Energia, organismo nacional que tem por 

prévia de um levantamento exaustivo e 
aprofundado dos consumos energéticos do 
seu edificado, que sustente uma adequada 
estratégia de ação para a redução de consumos 

Complexo, e dispõe agora de uma ferramenta 
estratégica de apoio à decisão sobre o tipo, nível 
de complexidade e prioridade das intervenções 
subsequentes, de correção e de melhoria, a realizar.
Deste trabalho resultou não só um conjunto 
de propostas de medidas concretas, a aplicar a 
curto, médio e longo prazo, como um conjunto 
de recomendações orientadoras para futuras 
intervenções de manutenção e conservação.

finalidade promover e realizar atividades 
de interesse público na área da energia e da 
sustentabilidade. O objetivo é traçar o perfil 
energético dos equipamentos afetos ao seu 

e promoção da eficiência energética dos 
edifícios, a Santa Casa realizou um conjunto 
de estudos para traçar o perfil energético do 
seu edificado:

Paralelamente, foi estabelecida uma parceria 
com a Lisboa E-Nova - Agência Municipal de 
Energia e Ambiente de Lisboa para a instalação, 
no Complexo de São Roque, de uma ferramenta 
de gestão de informação e de supervisão dos 
consumos de energia elétrica, que permite 
desagregar e monitorizar continuamente os 
consumos elétricos por zonas específicas.

Departamento de Ação Social e Saúde e 
identificar oportunidades de melhoria no 
seu desempenho, de acordo com a seguinte 
metodologia: 

REALIZAÇÃO 
DE VISITA AO 
EDIFÍCIO

ELABORAÇÃO 
DO RELATÓRIO 
COM PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES

PREENCHIMENTO 
DE MATRIZ DE 
ANÁLISE
(base para o cálculo
do perfil de consumo)

1
Gestão do consumo de 

energia e das emissões de 
CO2 associadas



ALDEIA DE
SANTA ISABEL3

Com o objetivo de promover o desempenho 
ambiental e energético da Aldeia de Santa 
Isabel, um equipamento integrado na 

• Centro de Acolhimento Infantil Vítor Manuel (microgeração e solar térmico);
• Centro de Promoção Social da PRODAC (microgeração e solar térmico);
• Aldeia de Santa Isabel (solar térmico);
• Centro de Acolhimento Infantil Vale Fundão II (microgeração e solar térmico);
• Centro de Dia de Santo Eugénio (microgeração e solar térmico);
• Quintas das Flores (microgeração e solar térmico);
• Unidade de Saúde W Mais (solar térmico);
• Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão (solar térmico).

A MISERICÓRDIA DE LISBOA TEM 
VÁRIOS ESTABELECIMENTOS QUE 
PRODUZEM E CONSOMEM ENERGIA 
PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS:

Direção de Ação Social do Departamento 
de Ação Social e Saúde com características 
únicas4, foi iniciada a realização do 

estudo de caracterização do seu perfil 
energético e ambiental e de identificação de 
oportunidades de melhoria.

Na sequência das atividades levadas a cabo 
para traçar o perfil energético do edificado, a 
Santa Casa procedeu à definição de medidas de 
eficiência energética, que serão concretizadas 
desde o início de 2014. Exemplo destas medidas 
é a promoção da substituição das luminárias 
existentes, por luminárias do tipo «LED», mais 
eco-eficientes, em alguns dos edifícios.

PREPARAÇÃO DA APLICAÇÃO 
DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

A gestão da frota de veículos da Santa Casa, 
de acordo com o Regulamento de utilização 
de viaturas, que foi aprovado em 2013, 
assenta em critérios de economia e eficácia 
de recursos, e está sujeita a vários princípios, 
entre os quais a preferência pela composição 
de frotas automóveis ambientalmente 
avançadas. Na prossecução deste desígnio, a 

Santa Casa irá, progressivamente, adquirindo 
ou alugando as viaturas que apresentem 
menores emissões de gases com efeito de 
estufa e outros poluentes atmosféricos, 
melhor eficiência energética, menores níveis 
de ruído, ou que tenham maior incorporação 
de materiais reciclados e recicláveis.

4:  A Aldeia de Santa isabel é composta por cerca de 40 edifícios, com diferentes tipologias e características construtivas, que ocupam 5 hectares de terreno, e engloba diversas respostas sociais 
e tipos de atividades.

1
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CO2 associadas



Além dos estudos para traçar o perfil 
energético do edificado, com o apoio 
da equipa do Sistema WONE - Water 
Optimization for Network Efficiency da 
EPAL - Empresa Portuguesa de Águas 

O universo do consumo de água comunicado 
é composto pelos edifícios afetos à atividade 
do Departamento de Ação Social e Saúde, 
Departamento de Jogos (Lisboa e Porto), 

A par do trabalho realizado no que respeita aos consumos de 
energia, a Santa Casa tem desenvolvido esforços para reunir e 
sistematizar a informação relativa ao consumo de água:

Livres, a Santa Casa realizou o estudo da 
rede hídrica do Complexo de São Roque. 
Este teve como objetivo fazer o diagnóstico 
da rede interna de distribuição de água 
no Complexo de São Roque e identificar 

Hospital Ortopédico de Sant’Ana, Escola 
Superior de Saúde de Alcoitão, Centro de 
Medicina de Reabilitação de Alcoitão e pelos 
Serviços Centrais, o Museu e Igreja de São 
Roque. Excluem-se desta comunicação os 
33 equipamentos do Instituto de Segurança 
Social que estão desde 2011 sob gestão 
da Santa Casa e o património imobiliário 
devoluto, inativo ou afeto a atividades 

propostas de melhoria e/ou correção, para 
tornar a gestão de água mais eficiente, 
nomeadamente diminuindo o potencial 
impacte de perdas/fugas de água. 

de rendimento. Igualmente de fora deste 
âmbito, ficam os edifícios cuja propriedade 
não é da Santa Casa, mas que estão afetos à 
sua atividade através de regime de cedência 
por outras entidades e cujos contratos não 
preveem encargos com consumos hídricos.

GESTÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA

ESTUDO DA REDE DE HÍDRICA 
DO COMPLEXO DE SÃO ROQUE

EVOLUÇÃO DO 
CONSUMO TOTAL 
DE ÁGUA (m3)

2012 2013

Em 2013 verificou-se um decréscimo de cerca de 2% 
no consumo de água.

268.822

2%

264.287

1
Gestão do consumo de 

energia e das emissões de 
CO2 associadas



OBJETIVO 2
Reduzir os riscos e os custos associados à gestão de resíduos, 
promovendo-se o seu correto encaminhamento e a sua valorização.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE 
DE RESÍDUOS PRODUZIDOS 
NA SANTA CASA (t)

DESEMPENHO EM 2013
Total de resíduos produzidos| 390.202 (t)� 11%
Resíduos perigosos | 92.541 (t) � 48 %
Resíduos não perigosos | 297.661 (t) ˆ 15 %

RESÍDUOS 
PRODUZIDOS 2012 2013
RESÍDUOS 
PERIGOSOS 177.638 92.541

VALORIZAÇÃO 72.474 4.183

ELIMINAÇÃO 105.164 88.358*

RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS 259.667 297.661**

VALORIZAÇÃO 183.631 224.223

ELIMINAÇÃO 76.036 73.438

TOTAL 437.305 390.202

Notas:
* A generalidade dos resíduos perigosos produzidos são gerados no âmbito da prestação de 
cuidados de saúde, tendo como destino final obrigatório a eliminação.
** O aumento dos resíduos não perigosos decorre da identificação das novas fileiras e 
encaminhamento para operador/destino final adequado.

A realização de uma melhor gestão dos resíduos produzidos no 
âmbito da atividade da Instituição foi uma preocupação desde o 
início da aplicação da Estratégia de Sustentabilidade, pois esta é uma 
área em que foram identificadas muitas oportunidades de correção 
e de melhoria. Não só devido à extensão da sua atividade, como 
à diversidade das respostas que presta, a Santa Casa produz uma 
quantidade muito assinalável e diversificada de resíduos, entre os 
quais se encontra uma percentagem muito significativa de resíduos 
perigosos.
Os dados referentes às quantidades de resíduos produzidos 
apresentados acima têm por base a informação que é 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 2013. 

Tendo como objetivos:
• Prevenir a produção de resíduos, sempre que possível;
• Consolidar e otimizar, de forma gradual e progressiva, a rede de 
gestão de resíduos gerados por todos os equipamentos da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa;
• Fomentar a consciencialização ambiental e as boas práticas por parte 
da comunidade interna.
Em 2012 foi iniciado um trabalho de diagnóstico sobre o estado atual 
da gestão de resíduos na Instituição, que permitiu a identificação das 
medidas de correção e melhoria mais prioritárias.

Em 2013 a Misericórdia de Lisboa desenvolveu várias ações e 
iniciativas que vieram contribuir para uma melhor gestão dos 
resíduos produzidos, com base em 3 linhas de atuação:

IDENTIFICAR

CUMPRIR

SEPARAR

ENCAMINHAR

2012

2013

Em 2013 verificou-se uma diminuição 
de cerca de 11% na quantidade total 
de resíduos produzidos face ao ano 
anterior.

2. GESTÃO DE RESÍDUOS

2
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Resíduos



Cumprimento dos requisitos legais em 
matéria de gestão de resíduos.

CUMPRIR

A Santa Casa está sujeita à obrigatoriedade 
de comunicar o tipo e a quantidade 
dos resíduos não urbanos (elétricos e 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
desenvolveu, em 2013, dois planos de 
gestão de resíduos:

O Plano de Gestão de Resíduos da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, em vigor em toda a Instituição, constitui-se como uma 
ferramenta básica para o cumprimento dos Princípios Gerais da 
Gestão de Resíduos, definindo as responsabilidades dos diversos 
serviços e os procedimentos e instruções de trabalho a seguir em 
matéria de gestão de resíduos.

Com o objetivo de promover a uniformização dos procedimentos 
praticados pelas Unidades de Saúde da Santa Casa que implicam 
a produção de resíduos hospitalares, e de garantir a sua correta 
triagem e encaminhamento, a Misericórdia de Lisboa desenvolveu 
os respetivos Planos de Gestão de Resíduos Hospitalares, 
construídos a partir de uma base comum e da definição de 
procedimentos e instruções de trabalho idênticas.

COMUNICAÇÃO
DAS  QUANTIDADES DE RESÍDUOS 
PRODUZIDOS À AGÊNCIA PORTUGUESA
DO AMBIENTE

PLANOS
DE GESTÃO
DE RESÍDUOS

PLANO DE GESTÃO
DE RESÍDUOS DA SCML

PLANOS DE GESTÃO DOS 
RESÍDUOS HOSPITALARES

eletrónicos, tinteiros e toners, óleos usados, 
hospitalares, entre outros) que produz. 
Esta comunicação é realizada através 

da plataforma   – Sistema Integrado de 
Licenciamento do Ambiente.

PLANOS
DE GESTÃO
DE RESÍDUOS

PLANOS
DE GESTÃO
DE RESÍDUOS
HOSPITALARES

PLANO
DE GESTÃO
DE RESÍDUOS
DA SCML
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Promoção da correta separação de resíduos

SEPARAR

No início de 2013, suprindo uma lacuna 
existente em muitas das instalações, foi 
iniciada a separação seletiva de resíduos, 
de forma integrada, na Instituição, 
através da distribuição de ecopontos para 

Após a aplicação da separação seletiva 
de resíduos, e usando como ilustração o 
Complexo de São Roque, só entre março e 

O objetivo é alargar progressivamente a separação seletiva de resíduos 
a todas as instalações afetas à atividade da Instituição. Para tal, ainda 

GARANTIR A SEPARAÇÃO 
SELETIVA DE RESÍDUOS DA 
SANTA CASA: DISTRIBUIÇÃO 
DE ECOPONTOS

QUANTIDADE (kg) DE RESÍDUOS ENVIADOS PARA 
SEPARAÇÃO SELETIVA ENTRE MARÇO E DEZEMBRO 
DE 2013 - COMPLEXO DE SÃO ROQUE

deposição de papel e cartão, plástico, 
metal, tinteiros e toners e de resíduos 
orgânicos. Esta medida foi complementada 
com a realização de uma campanha 
de sensibilização, dirigida a toda a 
comunidade interna. A distribuição de 

dezembro de 2013 foram encaminhados de 
forma triada um total de 19 140 kg de resíduos 
das diferentes fileiras, resíduos esses que antes 

neste ano foi feita a aquisição de mais cerca de 500 ecopontos, para 
distribuição por um conjunto de 32 equipamentos de ação social e saúde.

ecopontos, nesta primeira fase, abrangeu 
os Serviços Centrais da Instituição, onde 
está concentrado o maior número de 
colaboradores, e um conjunto piloto de 
5 equipamentos de ação social de maior 
dimensão.

seguiam para tratamento indiscriminado 
como «resíduos indiferenciados».

Com a distribuição dos ecopontos, os 
colaboradores foram incentivados 
a abdicar dos seus “caixotes de lixo” 
individuais, tendo-se verificado uma 
ampla adesão a este desafio.

Indiferenciados

Papel/Cartão

Plástico

9.295
5.989

3.856

Em 2013 foram distribuídos 452 
ecopontos por edifícios da Santa Casa.

2
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ENCAMINHAR

Do trabalho de diagnóstico realizado em 
2012 resultou, além da identificação dos 
resíduos comuns produzidos (resíduos 
sólidos urbanos), a identificação de 10 
novas fileiras de resíduos valorizáveis em 6 
serviços e equipamentos distintos, que até 

essa altura não eram encaminhadas para 
um operador.
Em 2013, a Santa Casa prosseguiu este 
trabalho com a identificação de mais 23 
novas fileiras, das quais 19 valorizáveis.
Para assegurar a devida segregação e 

encaminhamento dos resíduos destas 
fileiras, privilegiando, sempre que 
aplicável, a sua reciclagem, a Santa Casa 
tem procedido à celebração de diversas 
parcerias e contratos com operadores de 
resíduos.

RESÍDUOS

Parcerias e 
contratos com 

operadores 
de resíduos 
licenciados

Resíduos 
Hospitalares

Orgânicos 
(biodegradáveis)

Vidro

Resíduos 
não urbanos 
e industriais 

perigosos

Pilhas e 
acumuladores

Óleos 
Alimentares

Plástico /
metal

Serviços
Municipais

Indiferenciados

Papel / 
cartão

Promoção do correto encaminhamento e valorização de resíduos
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ESTRUTURAÇÃO
DA ESTRATÉGIA DE COMPRAS 
SUSTENTÁVEIS DA SANTA CASA

O  QUE SÃO COMPRAS SUSTENTÁVEIS?

85% dos fornecedores auscultados 
atribuem elevada importância 
à utilização, pela Santa Casa, de 
critérios sustentáveis e éticos nos seus 
procedimentos aquisitivos
Fonte: Auscultação de stakeholders 2013

A Santa Casa regista um elevado volume de 
aquisições de bens e serviços, que ultrapassa 
os sessenta milhões de euros anuais, 
contando para tal com uma multiplicidade 
de fornecedores. Perante este panorama, é 
justo dizer que as compras assumem um 
papel de grande relevância nos impactes 

Consideram-se compras sustentáveis as que integram critérios ambientais e sociais no processo de compra, com o objetivo 
de privilegiar a compra de produtos ou serviços com menores impactes, tanto no ambiente, como na sociedade, em 
comparação com outros produtos e serviços existentes.

ambientais e sociais da Instituição, 
considerando-se, portanto, estratégico 
investir na promoção de uma cadeia de 
abastecimento mais sustentável.
Foi com este propósito que a Santa Casa, 
no final de 2012, iniciou o projeto de 
estruturação e aplicação da sua estratégia 

de compras sustentáveis. Para este trabalho 
conta com a parceria, por um período de 
três anos, do LNEG - Laboratório Nacional 
de Energia e Geologia, entidade nacional 
de referência na área das compras públicas 
ecológicas.

3

3. GESTÃO DA CADEIA 
DE ABASTECIMENTO DE 
FORMA SUSTENTÁVEL
OBJETIVO 3
Desenvolver e aplicar uma Estratégia de Compras Sustentáveis, 
integrando critérios ambientais e sociais nos procedimentos 
aquisitivos, com o objetivo de privilegiar a compra de produtos 
e serviços com menores impactes, tanto no ambiente, como na 
sociedade.

DESEMPENHO EM 2013
Número de procedimentos aquisitivos que incluem critérios de 
responsabilidade ambiental | 1
Número de procedimentos aquisitivos que incluem cláusulas de 
responsabilidade ambiental | 25
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Um dos primeiros passos para a estruturação 
da estratégia de compras sustentáveis, dado 
já no início de 2013, passou pela realização do 

diagnóstico do grau de sustentabilidade atual do 
processo de compras, para que se estabelecesse 
o ponto de partida (“Onde estamos?”), e a 

expectativa da Instituição quanto ao ponto de 
chegada em 2015 (“Para onde queremos ir?”):

ONDE ESTAMOS?
(2013)

PARA ONDE QUEREMOS 
IR? (2015)

POLÍTICA, ESTRATÉGIA E 
COMUNICAÇÃO

Existem exemplos de excelência em compras 
sustentáveis desenvolvidos por iniciativa 
individual de colaboradores.

Existe uma política de compras 
sustentáveis. A iniciativa é conduzida pela 
gestão de topo.

PESSOAS
Não há responsabilidades específicas atribuídas 
em compras sustentáveis. Alguns colaboradores 
possuem formação básica.

Existe um responsável e uma equipa afeta 
à área de compras sustentáveis. Todos 
os colaboradores da área das compras 
receberam formação básica.

MERCADO
É feito algum trabalho esporádico com 
fornecedores em compras sustentáveis.

Existe um programa geral de envolvimento 
dos fornecedores.

PROCESSO DE COMPRA

É feita a análise das despesas realizadas e, em 
alguns concursos, são incluídos critérios de 
sustentabilidade.
O preço mais baixo tem um grande peso no 
conjunto de critérios para a adjudicação de bens 
e serviços.

São incluídos critérios de sustentabilidade 
em contratos importantes. A abordagem 
baseada nos custos do ciclo de vida é 
adotada em alguns contratos.

MONITORIZAÇÃO E 
RESULTADOS Os resultados não são monitorizados.

As ações de melhoria resultantes do 
processo de avaliação são aplicadas e 
estão relacionadas com os objetivos 
de desenvolvimento sustentável da 
Instituição.

3
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Neste ano, a Instituição desenvolveu 
também esforços para identificar as áreas 
de compras de bens e serviços prioritárias 
para a introdução de cláusulas e critérios de 
sustentabilidade ambientais e/ou sociais, 

usando como fundamentos de priorização, 
a sua importância económica para a 
Instituição, a viabilidade de introdução de 
requisitos de sustentabilidade, e o potencial 
para influenciar positivamente o mercado. 

Esta priorização foi feita em linha com as 
práticas existentes na Instituição, e através 
da auscultação dos stakeholders internos, que 
responderam a um questionário.

ÁREAS PRIORITÁRIAS
Serviços e 
equipamentos 
de informática

Produtos 
alimentares 
e dietéticos

Frota 
Automóvel

Papel para 
fotocópia, 
publicações 
e edições

Refeições, 
serviços 
de limpeza 
e têxteis 
para uso 
institucional

Infraestruturas, 
empreitadas, 
equipamentos 
industriais, 
domésticos e 
mobiliário

3
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VISÃO POLÍTICA

No âmbito deste trabalho, que está a ser desenvolvido de forma colaborativa, contando com a participação e o envolvimento dos agentes internos com 
responsabilidades nos processos aquisitivos, foi definida a visão e a política de compras sustentáveis da Santa Casa:

Ser a entidade de referência nacional do 
Terceiro Sector em compras Sustentáveis

A Santa Casa assume a sua responsabilidade com o desenvolvimento sustentável, 
empenhando-se em tornar-se, de forma progressiva, uma Instituição com baixo impacte 
ambiental, assegurando a introdução contínua de critérios ambientais e éticos nos processos 
de compras, com o objetivo de minimizar os impactes decorrentes da sua atividade, e de 
criar valor, promovendo a inovação e o desenvolvimento de produtos e de serviços mais 
ecológicos e socialmente responsáveis.



Foram incluídas cláusulas ambientais nos 
cadernos de encargos para aquisição de: 
• Aparelhos de ar condicionado;
• Desinfestações;
• Elevadores;
• Empreitadas;

A Santa Casa levou a cabo um procedimento por prévia qualificação 
para “Aquisição da prestação de serviços de segurança privada, de 
vigilância, de receção e monitorização de alarmes e de assistência 
técnica a sistemas e equipamentos de segurança”, um dos contratos 
com maior peso económico nas compras da Instituição, logo 
estratégico para a introdução de critérios de sustentabilidade.

Após a fase de diagnóstico da situação atual, a Instituição iniciou em 2013 a inserção de requisitos (cláusulas ou critérios) ambientais em 
produtos e serviços que se encontravam em fase de preparação para aquisição. 

INTRODUÇÃO DE CRITÉRIOS DE 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
PARA FORNECEDORES NOS 
PROCEDIMENTOS DE COMPRA

INTRODUÇÃO DE CLÁUSULAS 
AMBIENTAIS PARA  O 
FORNECIMENTO DE BENS E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 
PROCEDIMENTOS DE COMPRA

Como resultado, dos 8 candidatos 
que concorreram, 3 foram excluídos 
do processo por não obedecerem ao 
requisito.

• Limpeza de instalações;
• Manutenção de equipamentos de segurança 
contra incêndios;
• Recolha de resíduos hospitalares;
•  Seguros;
• Tratamento de roupa com utilidade comum.

3

Neste concurso, foi definido como requisito prévio obrigatório 
os candidatos terem simultaneamente um Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado pela Norma NP EN ISO 9001:2008 e um 
Sistema de Gestão Ambiental certificado pela NP EN ISO 14 001: 
2004.

Os procedimentos de aquisição levados a cabo 
para a aquisição destes produtos e serviços 
deram origem à celebração de um total de 25 
contratos.

Gestão da cadeia 
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A Santa Casa tem apostado continuamente na 
sensibilização e formação da sua comunidade 
interna em matéria de sustentabilidade. Não 
só com o objetivo de promover a alteração de 

atitudes e de comportamentos individuais 
com impacte no desempenho ambiental da 
Instituição, mas também com o de fomentar 
o conhecimento dos colaboradores sobre 

os principais passos dados na promoção 
da sustentabilidade, e de incentivar a sua 
participação ativa neste processo, como agentes 
com poder na concretização da mudança.

Em 2013 foi criada uma área na Intranet 
dedicada à sustentabilidade, para agrupar e 
tornar acessível à comunidade interna toda 
a informação relevante sobre esta matéria.

Esta área constitui-se, assim, como um 
canal estratégico de comunicação com a 
comunidade interna.

PROMOÇÃO DE AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 
PARA OS COLABORADORES
CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DEDICADA À 
SUSTENTABILIDADE NA INTRANET

4
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4. SENSIBILIZAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO 4
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.

DESEMPENHO EM 2013
Número de ações de sensibilização | 4
Número de ações de formação | 18
Número total de formandos | 232

Sensibilização 
e educação 
ambiental



PARTICIPAÇÃO NA 6.a EDIÇÃO 
DO GREENFEST
Desde 2012, a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa tem sido parceira estratégica 
do Greenfest, o maior festival de 
sustentabilidade do país, onde anualmente 
se celebra o que de melhor se faz nas 
vertentes económica, social e ambiental.
Na sexta edição do festival, realizada em 
outubro de 2013 sob o tema “Economia 
da Partilha: Oportunidades e Desafios”, a 
parceria da Santa Casa permitiu trazer à 
sessão de abertura do evento a inspiradora 
empreendedora social Benita Matofska, 
fundadora da People Who Share, uma 
empresa social britânica e movimento civil 
pioneiro dedicado à construção de um 
mercado global de partilha de bens e de 
serviços, e ao desenvolvimento de uma nova 
economia, colaborativa e mais sustentável.
Nesta sessão inaugural, a nossa Instituição 
participou ainda com uma intervenção para 
apresentação do seu Banco de Inovação 
Social (BIS). 

Ao longo dos quatro dias do festival, a Santa 
Casa assegurou também a sua presença 
com um espaço próprio, por onde passaram 
diversos empreendedores do BIS para 
dinamizarem workshops de apresentação 
dos seus projetos, e tutores, que partilharam 
a sua experiência neste programa. Neste 
espaço, foi ainda divulgado o UAW - United 
At Work, um programa de experimentação 
social do BIS.

Paralelamente, a Instituição participou 
num encontro sobre projetos inovadores de 
intervenção social com a apresentação dos 
resultados da edição de 2013 da REPARAR 
- Ação de Voluntariado de Reparações 
Solidárias.

A pensar na construção de um mundo mais 
solidário e na promoção de uma cidadania 
mais ativa, um dos desígnios da Santa Casa, 
foi igualmente promovida uma ação para 
a angariação de novos voluntários para 
colaborarem com a Instituição.

Para saber mais sobre o Banco de 

Inovação Social (BIS), veja  o capítulo 5. 

Promover a inovação e modernização – 

Empreendedorismo e Economia Social, p. 92

Para saber mais sobre o projeto UAW 

– United At Work, veja o capítulo 5. 

Promover a inovação e modernização – 

Empreendedorismo e economia social, p. 92

Para saber mais sobre a Ação REPARAR 

– Ação de Voluntariado de Reparações 

Solidárias, veja o capítulo 5. Promover a 

inovação e modernização – Inovação, p. 92

"É necessário criar ferramentas que permitam às pessoas ter 
acesso a recursos que são partilhados e às empresas partilhar 
esses recursos e torná-los disponíveis e acessíveis (…). Este é o 
papel da economia e dos novos modelos de negócio". 
Benita Matofska 
in www.scml.pt

4
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CAMPANHA INTERNA DE SENSIBILIZAÇÃO 
PARA A SEPARAÇÃO SELETIVA DE RESÍDUOS

EXPOSIÇÃO SOBRE A SUSTENTABILIDADE
NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

CRIANÇAS DE 15 JARDINS-DE-INFÂNCIA DA MISERICÓRDIA DE 
LISBOA CRIARAM O LIVRO ENERGIA PARA TODOS

Sob o lema “Separe Hoje. Pelo nosso amanhã 
use os ecopontos”, no final de janeiro foi 
lançada uma campanha de comunicação 
e informação dirigida à comunidade 
interna, enquadrada dentro da iniciativa 
de distribuição dos novos ecopontos, 
para sensibilizar os colaboradores para a 
separação seletiva dos resíduos.
A campanha de comunicação estendeu-
se até março e revelou-se um sucesso, 
materializado na excelente adesão dos 
colaboradores a esta nova medida.

Em novembro foi inaugurada a exposição 
interna "Sustentabilidade na Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa". Esta 
mostra, que esteve patente no espaço de 
exposições dos Serviços Centrais, teve como 
principal objetivo dar a conhecer a todos os 
colaboradores, de forma visual, o caminho 
que tem sido feito desde 2012 no âmbito da 
promoção da sustentabilidade da Instituição.

As crianças que frequentam os jardins-de-infância da Misericórdia de 
Lisboa são pequenos stakeholders em idade, mas mostram uma grande 
consciência ambiental, e dão o bom exemplo. A prova está no livro 
Energia para Todos que criaram no âmbito do Ano Internacional da 
Energia Sustentável para Todos, e que foi apresentado publicamente 
em janeiro de 2013.

A campanha assentou 
em instrumentos 
de comunicação 
digital, na Intranet e 
através do envio de 
emails dedicados, e na 
decoração dos espaços.

Através do desenho, da pintura e de colagens, as crianças ilustraram 
as suas próprias histórias, inventadas com a ajuda das educadoras 
de infância, e que falam da importância da água e da reciclagem, do 
aproveitamento da energia eólica e da necessidade de combater a 
poluição. 

4
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REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE 
FORMAÇÃO AMBIENTAL 
PARA OS COLABORADORES

*  O  QUE  É A ECO-CONDUÇÃO?

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, a 
Santa Casa promoveu ações de formação e/ou educação em matéria de 
sustentabilidade. Em 2013, foram realizadas as seguintes ações:

Por eco-condução entende-se a condução mais eficiente ao nível do 
consumo de combustível, e que ao mesmo tempo protege mais o meio 
ambiente. Trata-se de uma nova cultura de condução que tira partido, não 
só das novas tecnologias existentes nos automóveis atuais, mas também do 
conhecimento dos condutores para algumas práticas que trazem benefícios 
em diversas áreas. A eco-condução permite a redução, em média, de 15% 
do consumo de combustível e consequentes emissões de carbono.

AÇÃO PRINCIPAIS INDICADORES OBJETIVO

FORMAÇÃO EM ECO-
-CONDUÇÃO PARA 
OS MOTORISTAS*

1 Ação de formação

20 Participantes

7 (horas) Duração por sessão

• Envolver os motoristas na estratégia de sustentabilidade da Instituição;
• Sensibilizar os motoristas para as vantagens da eco-condução;
• Apresentar os fatores relevantes para a condução económica;
• Disponibilizar aos motoristas ferramentas que permitam uma futura 
redução de consumo do combustível associado à frota.

FORMAÇÃO 
EM COMPRAS 
ECOLÓGICAS * *

2 Ações de formação

32 Participantes

4 (horas) Duração por sessão

• Envolver os colaboradores na estratégia de sustentabilidade da 
Instituição, em particular aqueles que desempenham funções relacionadas 
com a aquisição dos bens e serviços com maior peso na Instituição;
• Sensibilizar os colaboradores para o prosseguimento de uma política de 
compras mais ecológicas;
• Dotar os colaboradores dos conhecimentos necessários para a definição 
de requisitos ambientais para os processos de aquisição de bens e serviços.

FORMAÇÃO 
EM GESTÃO E 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS 

4 Ações de formação

66 Participantes

14 (horas) Duração por sessão

• Envolver os colaboradores na estratégia de sustentabilidade da 
Instituição; 
• Sensibilizar os colaboradores para importância de uma correta 
gestão de resíduos.

** Para saber mais sobre a “Estratégia de 

Compras Sustentáveis ”, veja o capítulo 4. 

Minimizar a Pegada Ecológica – Gestão da cadeia 

de abastecimento de forma sustentável, p. 46

4

Se os motoristas aplicarem 
técnicas de eco condução no seu 
dia-a-dia, estima-se um potencial 
de redução da pegada de carbono 
afeta à frota da Santa Casa, de 57 
toneladas de CO2 por ano.
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AÇÃO PRINCIPAIS INDICADORES OBJETIVO

FORMAÇÃO SOBRE
O “PLANO DE 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS” ***

1 Ação de formação

8 Participantes

1 (horas) Duração por sessão

• Dar a conhecer aos colaboradores o “Plano de Gestão de Resíduos” 
da Instituição e os seus objetivos e pressupostos;
• Sensibilizar para a redução da produção de resíduos na Santa Casa, 
para a reutilização de materiais e para a separação seletiva de resíduos;
• Uniformizar práticas na gestão de resíduos.

FORMAÇÃO SOBRE
O “PLANO DE 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 
HOSPITALARES” ****

9 Ações de formação

76 Participantes

2 (horas) Duração por sessão

• Dar a conhecer aos colaboradores o “Plano de Gestão de Resíduos 
Hospitalares” da Instituição e os seus objetivos e pressupostos;
• Promover a correta triagem dos resíduos hospitalares;
• Identificar os procedimentos e as práticas associados ao 
manuseamento, recolha e armazenagem de resíduos hospitalares;
• Identificar os diferentes riscos, para a segurança e saúde, a que os 
colaboradores se encontram expostos; 
• Sensibilizar para a adoção de boas práticas e medidas de prevenção, 
e informar sobre os procedimentos a adotar em situação de acidente 
de trabalho.

WORKSHOP 
INTERNO PARA A 
APRESENTAÇÃO DO 
ESTUDO SOBRE A 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL NO 
COMPLEXO DE SÃO 
ROQUE

1 Ações de formação

30 Participantes

2 (horas) Duração por sessão

• Apresentação dos resultados da II Fase do estudo realizado sobre a 
sustentabilidade ambiental do Complexo de São Roque.

**** Para saber mais sobre o 

“PGRH”, veja  o capítulo 4. 

Minimizar a Pegada Ecológica 

– Gestão de Resíduos, p. 43

*** Para saber mais sobre 

o “PGR”, veja o capítulo 4. 

Minimizar a Pegada Ecológica 

– Gestão de Resíduos, p. 43
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CONTRIBUIR PARA 
O BEM-ESTAR DOS 
COLABORADORES E DA 
COMUNIDADE LOCAL5





VALORIZAÇÃO 
DOS RECURSOS 
HUMANOS

"Ser da SCML” significa fazer 
parte de uma Instituição forte 
e dinâmica, com políticas 
estruturadas e procedimentos 
bem definidos na sua relação 
com os colaboradores". 
in Manual de Acolhimento

OBJETIVO 1
Valorizar e motivar a comunidade de 
colaboradores da Instituição, garantindo 
uma maior coesão interna.

No final de 2013, a Santa Casa contava com 4988 colaboradores, 
mais 157 em relação a 2012, correspondendo a um crescimento de, 
aproximadamente, 3%. A quase totalidade dos colaboradores tem 
um contrato a tempo inteiro (99%), o que demonstra a estabilidade 
da Instituição.

QUEM SÃO  OS 
COLABORADORES
DA SANTA CASA?

4988 Colaboradores

99 % a tempo inteiro

76 % Mulheres

524 Entradas

369 Saídas

19 % Sindicalizados

573 Prestadores de Serviço
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NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES POR 
CATEGORIA FUNCIONAL , POR GÉNERO E 
FAIXA ETÁRIA

NÚMERO TOTAL DE ENTRADAS, SAÍDAS E TAXAS 
DE NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE POR 
GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

GÉNERO FAIXA ETÁRIA

FEMININO MASCULINO <30 30 a 49 >49

ÓRGÃO GESTOR 2 5 0 2 5

DIRIGENTE 146 87 1 139 93

DIRETOR DE ESTABELECIMENTO 105 10 0 63 52

CHEFIA DIRETA 52 15 1 31 35

TÉCNICO SUPERIOR 765 222 66 706 215

TÉCNICO 726 142 211 479 178

TÉCNICO PROFISSIONAL 527 155 97 405 180

ADMINISTRATIVO 362 125 20 265 202

OPERÁRIO 13 208 13 108 100

AUXILIAR 1114 207 77 607 637

TOTAL 3812 1176 486 2805 1697

GÉNERO FAIX A ETÁRIA

FEMININO MASCULINO <30 30 a 49 >49

ENTRADAS 392 132 155 307 62

TAXA DE NOVAS CONTRATAÇÕES 8% 3% 3% 6% 1%

SAÍDAS 283 86 65 155 149

TAXA DE ROTATIVIDADE 6% 2% 1% 3% 3%

Nota:

A categoria «Órgão Gestor» inclui os dois elementos que integram o Conselho de Auditoria.

Nota:
Taxa de Rotatividade = número de saídas de colaboradores / número total de colaboradores a 31 de dezembro; Taxa de Novas Contratações = número de entradas de colaboradores/número total 
de colaboradores a 31 de dezembro.



COMO  É  QUE A SANTA 
CASA GERE OS SEUS 
COLABORADORES?

EM 2013, A SANTA CASA ASSINOU UM NOVO ACORDO DE EMPRESA QUE 
BENEFICIA 281 COLABORADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA

Na gestão de Recursos Humanos, a 
Santa Casa valoriza a proximidade e o 
envolvimento com os colaboradores de 

A Misericórdia de Lisboa e dois sindicatos da 
Função Pública afetos à CGTP - Confederação 
Geral dos Trabalhadores Portugueses, 
assinaram um Acordo de Empresa, que tem 
como destinatários os 281 colaboradores 
da Instituição filiados nos Sindicatos dos 

todas as áreas. Para formar e a manter 
uma Equipa Santa Casa coesa, motivada 
e, sobretudo, profissional, a Instituição 

Trabalhadores em Funções Públicas e 
Sociais do Sul e Regiões Autónomas e dos 
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais 
do Norte, e que se encontram em regime de 
contrato individual de trabalho. Através da 
formalização deste entendimento, as duas 

aposta em 5 eixos de gestão e valorização do 
seu capital humano: 

partes assumem o compromisso de obtenção 
de maior qualidade e produtividade dos 
serviços prestados pela Santa Casa. Ficam 
salvaguardados os direitos dos colaboradores 
nos mais diversos âmbitos, tendo em vista a 
sua promoção humana, profissional e social.

Atrair 
e reter 
talentos

Formação e 
qualificação 
contínuas

Avaliação do 
desempenho

Promoção   do 
bem-estar
biopsicosso-
cial

Acolher
bem
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ATRAIR E RETER TALENTOS

ACOLHER BEM NA SANTA CASA

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR BIOPSICOSSOCIAL

ESTÁGIOS PREMIUM
SANTA CASA
Como forma de contribuir para travar a saída 
de Portugal de jovens talentos, de os valorizar e 
de aproveitar as suas ideias e o seu trabalho nas 
várias áreas em que a Instituição atua, foram 

PROGRAMA ACOLHER BEM 
NA SANTA CASA
O programa de acolhimento dos novos 
colaboradores da Santa Casa tem como 
objetivos dar-lhes a conhecer a história, missão, 
cultura, organização e estratégia da Instituição, 
facilitar o conhecimento mútuo e promover 

criados os Estágios Premium Santa Casa.
Dirigido a recém-licenciados de mérito, este 
programa tem a duração de um ano e vem 
complementar e enriquecer o programa de 
estágios curriculares e de estágios profissionais 
já em vigor na Instituição.

relações de maior proximidade. 
Ambiciona, igualmente, acelerar a adaptação 
dos novos colaboradores e estimular a criação 
de um sentimento de identidade, coesão e 
pertença à “Equipa Santa Casa”. Cada equipa 
de novos colaboradores da Santa Casa tem 
direito a um dia dedicado ao seu acolhimento, 

GABINETE DE APOIO
SOCIAL
A Santa Casa é uma Instituição intrinsecamente 
vocacionada para o apoio social, sensível e atenta 
aos problemas e carências das pessoas. Uma 
vocação que não deixa de fora os seus próprios 
colaboradores. Numa perspetiva de “olhar 
para dentro”, a Instituição criou, em 2012, um 
serviço específico para promover o bem-estar 

10 Recém-licenciados, selecionados entre os 
92 melhores alunos de 17 faculdades, foram 
recrutados para integrarem a primeira edição 
dos Estágios Premium Santa Casa.

que inclui um workshop e a visita a alguns dos 
serviços e equipamentos mais emblemáticos 
da Instituição, bem como a oferta de um "Kit 
de Acolhimento", composto pelo Manual de 
Acolhimento, os Estatutos da Instituição e 
merchandising da Equipa Santa Casa.

“Entendemos que é nosso dever intervir para manter no País 
estes jovens talentos, de modo que possam contribuir para o 
compromisso que assumimos de abrir caminhos nas nossas 
áreas de atuação.  Ou seja, que possam beneficiar da ampla 
experiência desta Instituição centenária, mas renovar as 
perspetivas e metodologias da Santa Casa do Século XXI”.
Paulo Mateus Calado, Vogal da Mesa, in www.scml.pt

biopsicossocial dos colaboradores (atuais e 
reformados): o Gabinete de Apoio Social dos 
Recursos Humanos. Este Gabinete pretende 
promover e contribuir para a prevenção, redução 
ou resolução de situações de vulnerabilidade 
de colaboradores da Instituição, quer sejam de 
carácter económico, social, cultural, profissional 
ou familiar. 
O Gabinete está aberto a todos os colaboradores, 

estabelecendo uma relação de reciprocidade, 
confiança e consciência ética com os que o 
procuram, e garantindo o direito da pessoa 
à identidade e à privacidade, à equidade e à 
diferenciação positiva. O processo de ajuda 
centra-se na pessoa e na sua interação com os 
diferentes sistemas sociais, adequando-se o apoio 
prestado às necessidades, perfis e potencialidades, 
na procura de situações alternativas.



Em 2013, o Gabinete de Apoio Social realizou várias campanhas e eventos com o objetivo de apoiar os colaboradores e as suas famílias, dos quais se destacam: 

MARÇO
Musical Peter Pan e filme Os Croods
Para celebrar a Páscoa em família com os seus colaboradores, a Santa 
Casa ofereceu a todos os colaboradores com filhos entre os 3 e os 12 
anos de idade, bilhetes para assistirem ao Musical Peter Pan. 
1675 Bilhetes atribuídos
Para os seus colaboradores da Delegação do Porto do Departamento de 
Jogos foi escolhido o filme de animação Os Croods, que proporcionou 
uma tarde bem passada.
8 Bilhetes atribuídos

JUNHO
"Na Santa Casa 365 dias são Dia da Criança” 
No âmbito desta iniciativa, criada em 1 de junho, data em que se 
comemora o Dia Internacional da Criança, a Santa Casa ofereceu aos 
filhos dos colaboradores com idades até 12 anos, um presente no dia do 
seu aniversário. Esta é mais uma forma de a Instituição apoiar a Equipa 
Santa Casa nos seus bons momentos em família, e de promover o respeito 
pelo equilíbrio entre a vida familiar e profissional. Os presentes oferecidos 
são livros editados pela Santa Casa ou jogos da “Science 4 You”. 
645 Presentes entregues no 1º Semestre

APOIO À INFÂNCIA
A Santa Casa dispõe de um número específico de vagas nos seus 
equipamentos de infância que são destinadas aos filhos dos seus 
colaboradores. Igualmente, comparticipa as despesas com as mensalidades 
dos filhos dos seus colaboradores noutros equipamentos licenciados que 
não pertençam à Instituição (creches, jardins-de-infância ou amas). 

APOIO À EDUCAÇÃO
O subsídio para educação destina-se a apoiar os colaboradores nos encargos 
resultantes da sua educação e/ou dos seus descendentes ou equiparados. 
A Instituição atribui, ainda, bolsas de estudo para comparticipação nos 
encargos com a frequência de um curso ou com a realização de um estágio 
profissional de caráter obrigatório, a fundo perdido, aos colaboradores em 
funções.

APOIO À INSERÇÃO DE PESSOAS
COM  DEFICIÊNCIA
O apoio à inserção de pessoas com deficiência pretende apoiar os 
colaboradores cujos descendentes frequentem o ensino especial, até ao final 
do ano letivo em que estes completam 14 anos de idade. Este subsídio pode 
ir até 100% do valor da mensalidade do estabelecimento de ensino especial.

JULHO
“Alimentamos o Futuro”
A Santa Casa desenvolveu uma campanha para dar as boas-vindas aos bebés 
filhos de colaboradores nascidos neste ano. Naquela que é uma das fases mais 
felizes das famílias, a Instituição faz questão de presentear os colaboradores 
que foram pais recentemente com um Kit com produtos para bebés. 
43 Kits oferecidos

SETEMBRO
“Regresso à Escola”
No mês do regresso à escola, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
decidiu dar um pequeno apoio aos colaboradores com filhos em idade 
escolar. Sob o lema “Aprendemos juntos a traçar o Futuro dos seus filhos”, 
ofereceu um Kit escolar aos jovens estudantes, entre os 6 e os 14 anos. 
1110 Kits Escolares entregues

DEZEMBRO
“Campanha do Natal“
Para assinalar a quadra natalícia, a Misericórdia de Lisboa ofereceu um 
presente para as famílias com filhos até os 9 anos.
1322 Presentes oferecidos

ATIVIDADES DE  OCUPAÇÃO 
DE TEMPOS LIVRES
Durante o período de férias escolares, a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa assegura atividades de ocupação de tempos livres, em regime 
de colónias de férias, para os descendentes ou equiparados com idades 
entre os 6 e os 12 anos de idade. 

APOIO À SAÚDE
A Santa Casa emite uma declaração, renovada anualmente, para a 
utilização dos seus serviços de saúde por parte dos colaboradores, 
reformados e aposentados da Instituição, onde lhes é reconhecido 
o direito de utilização de todos os equipamentos dependentes dos 
serviços de saúde. A Instituição comparticipa também as despesas com 
aquisição de medicamentos constantes da lista oficial de medicamentos 
comparticipáveis pelo Serviço Nacional de Saúde. 

Além das campanhas realizadas ao longo 
do passado ano, o Gabinete de Apoio Social 
celebrou diversas parcerias com um conjunto de 
empresas que oferecem descontos ou condições 

vantajosas em serviços para os colaboradores da 
Santa Casa e, em alguns casos, também para os 
seus familiares. 
O Gabinete de Apoio Social é ainda responsável 

pelos Benefícios Sociais a que todos os 
colaboradores têm direito, e que são atribuídos 
de acordo com critérios pré-definidos para cada 
benefício e mediante análise superior. São eles:
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A formação dos colaboradores da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa é entendida 
como elemento de um processo global de 
gestão e de desenvolvimento do Capital 
Humano, que contribui para a eficiência da 
Instituição. A formação tem, por isso, sido 
uma área com investimento significativo, 
reforçando a ideia de que a qualificação dos 

colaboradores é um dos fatores chave para 
a realização plena da missão da Instituição.
Neste sentido, todos os anos é estruturado 
um plano de formação com vista a 
permitir a adaptação dos colaboradores 
às transformações tecnológicas e técnicas 
e, consequentemente, a melhoria do seu 
desempenho profissional, o aumento da 

motivação e o desenvolvimento de novas 
competências. O Plano de Formação 
contempla diferentes áreas de educação 
e formação e categorias profissionais, e 
é estruturado a partir do diagnóstico de 
necessidades formativas realizado junto 
dos serviços da Instituição.
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Em 2013 foram ministradas 84.663 horas de formação aos colaboradores
da Santa Casa, o que corresponde a aproximadamente 17 horas
de formação por colaborador. Similarmente, foram ministradas 2998 horas
de formação aos prestadores de serviços.
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FORMAÇÃO E  QUALIFICAÇÃO CONTÍNUAS

VOLUME DE FORMAÇÃO POR GÉNERO E CATEGORIA PROFISSIONAL

APOIO A APOSENTADOS E A REFORMADOS
Têm direito ao complemento de pensão os reformados e aposentados 
que, à data da reforma ou aposentação, se encontravam a exercer 
funções na Santa Casa há, pelo menos, cinco anos, e cuja pensão/
reforma é inferior ao salário mínimo nacional. O complemento de 
pensão consiste numa prestação mensal de montante variável em 
função da situação económica do beneficiário. 

APOIOS ESPECÍFICOS – SUBSÍDIOS EVENTUAIS
Aos colaboradores atingidos por situações temporárias de carência de 
meios, especialmente imprevisíveis ou socialmente graves e urgentes, 
pode ser concedido um subsídio de natureza extraordinária de carácter 
pecuniário (reembolsável ou não) ou outro, sob proposta do Gabinete 
de Apoio Social.

Total de horas de formação Médias de horas de formação por categoria funcional



AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

SISTEMA DE GESTÃO E
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Os colaboradores são alvo de uma avaliação 
anual do seu desempenho profissional, com 
base no Sistema de Gestão e Avaliação de 
Desempenho da Santa Casa. 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 trabalhadores, favorecendo a formação ao 
longo da vida;
• Reconhecer e distinguir serviços, dirigentes 
e trabalhadores 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 Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa;
• Apoiar o processo de decisões estratégicas 
através de informação relativa a resultados 
e custos, designadamente em matéria de 
pertinência.
Este sistema aplica-se a todos os colaboradores 
da Santa Casa. Da avaliação que é feita poderá 
depender a apresentação de propostas de 
progressão ou promoção na carreira ou a 
atribuição de prémios de desempenho, sujeitas 
a decisão superior.

COMO É  QUE A SANTA CASA 
ASSEGURA A SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO?
A Santa Casa preocupa-se em melhorar 
continuamente as condições de trabalho 
dos seus colaboradores e em desenvolver e 
consolidar uma cultura de segurança. Tal 
consubstancia-se na promoção crescente da 
formação em segurança e saúde no trabalho, 
na adoção de políticas de saúde ocupacional, 
e na deslocação regular de embaixadores 
de segurança e saúde aos equipamentos 

descentralizados que estão afetos à atividade 
da Instituição.
A política de Segurança e Saúde no Trabalho 
assenta na promoção e vigilância da saúde 
dos colaboradores e na sua formação e 
informação sobre os riscos inerentes às 
suas atividades, sensibilizando-os para o 
cumprimento das normas de segurança. 
A proteção das instalações e equipamentos, 

como forma de assegurar adequadas 
condições de segurança, é também uma 
das principais preocupações, fazendo-se 
a comunicação e investigação de todos os 
incidentes (acidentes e quase-acidentes) 
e não conformidades, para definir as 
respetivas ações preventivas e corretivas.
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DISTRIBUIÇÃO DOS ACIDENTES POR 
NATUREZA DA LESÃO E POR GÉNERO

Em 2013, ocorreram 332 
acidentes de trabalho, 39 em 
homens e 293 em mulheres. 
As luxações foram a lesão 
mais verificada entre os 
colaboradores da Santa Casa.

INDICADORES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO TOTAL

Número de óbitos (no) 0

Número de acidentes de trabalho (no) 332

Número de doenças profissionais (no) 0

Número total de dias perdidos (d) 7.135

Número de dias de absentismo (d) 74.725

Índice de frequência (total de acidentes/total de horas potenciais*200.000) 8,3

Taxa de Doenças Profissionais (total de doenças ocupacionais/total de horas potenciais*200.000) 0

Taxa de dias perdidos (no de dias perdidos/total de horas potenciais*200.000) 178,8

Absentismo (total de dias de ausência/total de dias potenciais) 6,5

Nota:
A forma de tratamento atual da informação sobre saúde e segurança no trabalho não permite a desagregação dos dados por género, situação que a Instituição se esforçará por 
alterar no futuro.
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MEDICINA NO 
TRABALHO 

CAMPANHA COMA 
FRUTA PELA SUA 
SAÚDE

VACINAÇÃO

No âmbito da Medicina no Trabalho, os 
serviços internos de Saúde Ocupacional 
da Santa Casa são responsáveis por 
garantir a realização de exames (de 
admissão, periódicos e ocasionais) a todos 
os colaboradores. Esta constitui uma 
obrigação da Instituição para com os seus 
colaboradores.

No âmbito da campanha de sensibilização 
Coma Fruta Pela sua Saúde, e como 
forma de promover hábitos de vida de 
mais saudáveis, desde 2013 a Santa Casa 
distribui semanalmente fruta em mais de 
100 dos seus equipamentos, destinada aos 
seus colaboradores 

A vacina antigripal tem sido disponibilizada 
gratuitamente a todos os colaboradores que 
pretendam ser vacinados.

PROGRAMA SAÚDE 
MAIS PRÓXIMA 
O Programa Saúde Mais Próxima tem como 
objetivo fazer rastreios de saúde a toda a 
população da cidade de Lisboa, abrangendo 
também, em alguns casos, os colaboradores 
da Santa Casa e os seus filhos.

Para saber mais sobre o Programa Saúde 

Mais Próxima, veja o capítulo 5. Contribuir 

para o bem-estar dos colaboradores e das 

comunidades locais - envolvimento com as 

comunidades locais.

PLANOS DE 
SEGURANÇA

DOIS SÉCULOS DEPOIS DO TERRAMOTO DE 
1755, A SANTA CASA PROMOVEU UMA AÇÃO 
DE PREVENÇÃO CONTRA RISCO DE SISMO

Em cumprimento da legislação aplicável, 
a Instituição tem-se preocupado em 
elaborar os Planos de Segurança para os 
novos equipamentos e para os que ainda 
não o possuam. Para os que já dispõem 
deste instrumento preventivo e de gestão 
operacional, é assegurada continuamente a 
sua revisão e atualização. 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
consciente de que é fundamental que todos 
saibam o que fazer numa situação de sismo, 

promoveu uma ação para a prevenção do 
risco de sismos, intitulada Vamos estar 
preparados.
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PROMOÇÃO
DA DIVERSIDADE 
E DA INCLUSÃO

"A Santa Casa, pelos seus valores e história, reflete uma política 
integrada na área da deficiência. […] Além da vertente dos 
equipamentos de saúde de referência como o Centro de Medicina 
de Reabilitação do Alcoitão ou o Hospital de Sant'Ana e, mais 
recentemente, dos Prémios Neurociências que promovem a 
investigação nesta área, não poderíamos descurar a vertente da 
integração destas pessoas no mercado de trabalho”. 
Paulo Mateus Calado, Vogal da Mesa, in www.scml.pt

COMO É  QUE A SANTA CASA 
ASSEGURA A PROMOÇÃO DA 
DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO?

PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE GÉNEROS
A Santa Casa da 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 

Cláusula 17.ª Direito à igualdade no acesso ao emprego, na promoção e formação 
profissional e nas condições de trabalho
Os colaboradores têm direito à igualdade de oportunidades e de tratamento no acesso ao 
emprego, na promoção e formação profissional e às condições de trabalho. A Instituição 
não pode privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de 
qualquer dever, um candidato a emprego ou um trabalhador em razão, nomeadamente 
de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património 
genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, 
origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

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 SPGL — 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 STFPSSRA - Sindicato 
dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais 
do Sul e Regiões Autónomas e outro, publicado no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 6, 15/2/2013 .

Cláusula 18.ª - Proibição de discriminação
A Santa Casa não pode praticar qualquer discriminação, direta ou indireta, baseada num 
dos fatores indicados na cláusula anterior, salvo quando em virtude da natureza da atividade 
contratada ou do contexto da sua execução, esse fator constitua requisito justificável e 
determinante para o exercício da atividade profissional, devendo o objetivo ser legítimo e o 
requisito proporcional.  As diferenciações retributivas não constituem discriminação se assentes 
em critérios objetivos comuns a todos os colaboradores, sendo admissíveis nomeadamente 
em função do mérito, produtividade, assiduidade e antiguidade dos trabalhadores desde que 
devidamente fundamentada.

Rácio salário (F/M): 0,90
Percentagem de colaboradores Portadores de Deficiência: 2,1%

In Acordo de Empresa entre a SCML e o SGPL e Acordo de Empresa entre a SCML e o STFPSSRA



RÁCIO DO SALÁRIO ENTRE 
MULHERES E HOMENS, POR 
CATEGORIA FUNCIONAL

A Santa Casa, além de ter criado e de gerir o Centro 
de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, o primeiro 
centro especializado em Portugal em medicina 
física e reabilitação, e uma referência nacional e 
internacional nestas áreas, promove também a 
inclusão social e laboral da pessoa com deficiência. 
Neste sentido, a contratação de pessoas com 
deficiência tem sido uma política assumida com 
especial sensibilidade pela atual administração.
Desde 2010 registou-se um aumento de 30% 
de colaboradores com algum tipo de deficiência 
ou incapacidade contratados. Em 2013, 2,1% 

A tendência global nos vencimentos dos colaboradores da Santa Casa 
é para um equilibrio salarial entre mulheres e homens (rácio total 
de 0,90). As categorias profissionais em que este equilíbrio salarial 
é mais evidente são as de Dirigente, Diretor de Estabelecimento, 
Técnico e Auxiliar. Já a categoria de Administrativo é aquela em que a 
renumeração base das mulheres é ligeiramente superior.

dos colaboradores da Santa Casa são portadores 
de deficiência, dos quais 76% mulheres e 26 % 
homens, colocados em diversas funções, desde 
Dirigentes a Auxiliares e distintas áreas de atuação 
(a maioria com uma percentagem de deficiência 
superior a 60%).
Para facilitar a deslocação de colaboradores com 
necessidades especiais, a Santa Casa disponibiliza 
um transporte exclusivo e adaptado para os seus 
colaboradores com mobilidade reduzida. 
Os colaboradores que tenham filhos portadores 
de deficiência ou de doença crónica têm, 

também, direito a condições especiais de trabalho, 
nomeadamente a redução do período normal 
de trabalho. Existem, ainda, apoios para os 
colaboradores que têm filhos com algum tipo de 
deficiência e que necessitem de ensino especial.

RÁCIO F/M

Dirigente 1,01

Diretor de Estabelecimento 1,00

Chefia Direta 0,82

Técnico Superior 0,88

Técnico 0,96

Técnico Profissional 0,66

Administrativo 1,11

Operário 0,64

Auxiliar 0,95

TOTAL 0,90

Para saber mais sobre o “Apoio à Inserção 

de Pessoas com Deficiência”, veja o 

capítulo 5. Contribuir para o bem-estar dos 

colaboradores e das comunidades locais – 

Valorização dos recursos humanos
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ADAPTAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS 
COM MULTIDEFICIÊNCIA

APOIO DE CONCURSO PARA CIDADÃOS  QUE 
CONHEÇAM  O SISTEMA DE LEITURA BRAILLE

PATROCÍNIO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 
DESPORTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

No âmbito do seu trabalho de ação social 
e saúde, a Santa Casa gere um importante 
conjunto de equipamentos de acolhimento, 
apoio e reabilitação de pessoas portadoras 
de deficiência. Na sua intervenção com 

Um projeto de adaptação de brinquedos 
para crianças com multideficiência está a 
ser desenvolvido pelo Centro de Medicina 
e Reabilitação do Alcoitão (CMRA) e 
pela Aldeia de Santa Isabel (ASI). A ideia 

Os Jogos Santa Casa foram mecenas da 
2.ª edição das Olimpíadas de Braille, 
promovida pela ACAPO – Associação 
dos Cegos e Amblíopes de Portugal, um 
concurso aberto à participação de todos 
os cidadãos com deficiência visual ou que, 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
é patrocinadora oficial da Federação 
Portuguesa de Desporto para Pessoas com 
Deficiência, com o objetivo de dinamizar o 
desporto adaptado na vertente competitiva, 
e de sensibilizar a sociedade para a 

estes públicos, a Instituição procura sempre 
a melhoria da sua qualidade de vida, a sua 
autonomia, e a sua integração social.
Em complemento a esta atividade regular, 
a Santa Casa promove e apoia iniciativas 

é criar conteúdos educativos para serem 
desenvolvidos no centro de formação 
profissional da ASI, tendo em conta as 
necessidades de desenvolvimento das crianças 
em tratamento no CMRA. As crianças 

não apresentando esta deficiência, sejam 
conhecedores do sistema de leitura e escrita 
Braille.
Esta iniciativa teve como principal objetivo 
incrementar a consciencialização dos 
cidadãos para a aprendizagem do Braille 

importância da prática desportiva no bem-
estar, integração social e reabilitação da 
pessoa com deficiência, em todas as idades.
O patrocínio da Instituição irá contribuir 
para melhorar as condições de preparação 
dos atletas de competição para os Jogos 

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.

portadoras de multideficiência apresentam 
dificuldades várias no desempenho das suas 
atividades em geral, entre as quais no campo 
lúdico, o que será facilitado com a adaptação 
de brinquedos desenvolvida por este projeto.

e promover este meio de comunicação 
escrita para o combate à exclusão social das 
pessoas deficientes invisuais. A Instituição 
acredita que este apoio representa uma 
aposta ganha no sentido de uma sociedade 
mais inclusiva e responsável.

Paralímpicos que se realizam no Rio de 
Janeiro, em 2016. O início da parceria 
com a Federação foi marcado com o 2º 
Torneio Final de Boccia Sénior, realizado 
em dezembro.



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 objetivos estratégicos da Instituição.
No seu planeamento, a Instituição tem 
sempre em conta o impacte positivo que 
pode gerar para os seus stakeholders. Cada 
iniciativa é, também, entendida como um 
momento privilegiado para mobilizar a 
sociedade em torno das boas causas que a 
Santa Casa defende.

Além da atividade social que desenvolve, e que constitui um dos eixos 
estratégicos da sua intervenção, a Santa Casa, enquanto organização, 
tem também uma inerente responsabilidade social corporativa, que é 

Maior proximidade 
com os jovens, 

contribuindo para 
mudar mentalidades

Promover
a Saúde

Incentivar a 
criatividade 

e o talento 
jovem 

nacional

Abrir portas
à cultura

Promover
o Desporto

OBJETIVO 2
Apoiar o desenvolvimento da sociedade, 
deixando um marca positiva noutras causas 
públicas, territorialmente mais amplas, que 
se alinham com a Missão da Instituição.

ENVOLVIMENTO 
COM AS 
COMUNIDADES 
LOCAIS

materializada no seu envolvimento com as comunidades locais, e na 
realização de ações de voluntariado.
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MEO MARÉS VIVAS
E MEO SUDOESTE 

PROGRAMA ITINERANTE
SAÚDE MAIS PRÓXIMA

MEO SUDOESTE
200 Novos jovens voluntários

1300 Rastreios de alcoolemia

392 Inquéritos de sensibilização para o cancro da pele

Nas edições de 2013 dos festivais de música MEO 
Marés Vivas e MEO Sudoeste, a Santa Casa 
patrocinou os palcos de música portuguesa, como 
forma de promover os artistas nacionais. 
No Festival Sudoeste, em complemento aos 
rastreios de alcoolemia, foram promovidas ações 
e inquéritos de sensibilização para os perigos da 
exposição solar, uma campanha de prevenção 
de mergulhos em zonas perigosas, nos espaços 
dentro e fora do recinto do festival, e uma 

Das iniciativas e atividades de Responsabilidade Social corporativa 
desenvolvidas em 2013, destacamos:

O programa itinerante Saúde Mais Próxima foi 
lançado em 2012. É, como o nome indica, uma 
iniciativa de proximidade, que vai ao encontro 
das pessoas, convidando-as a realizar rastreios de 
saúde e a participar em ações de sensibilização e 
de prevenção sobre algumas das patologias que 
mais afetam os portugueses. Nomeadamente, 
doenças respiratórias, obesidade, doenças 

iniciativa para angariação de novos voluntários 
Santa Casa. Vários jovens aderiram ao apelo “Dá 
um pouco de ti, faz-te voluntário por boas causas” 
inscrevendo-se como voluntários da Instituição.

cardiovasculares, diabetes mellitus, osteoporose, 
cancro da pele e, mais recentemente, sobre 
acidentes vasculares cerebrais.
Este programa desenvolve-se através de 
unidades móveis, onde uma equipa de 
enfermeiros realiza gratuitamente os rastreios 
de saúde, sensibilizando as pessoas para a 
adoção de estilos de vida mais saudáveis. 

Como forma de promover a acessibilidade 
a espetáculos por parte de pessoas com 
mobilidade reduzida, a Instituição 
assegurou ainda a este público, entradas de 
acesso ao festival com 50% de desconto.

Os profissionais procedem ainda ao 
encaminhamento dos cidadãos para os Centros 
de Saúde, quando detetam alterações que 
merecem acompanhamento médico. 
Além de ter intervindo em vários bairros da 
cidade de Lisboa, o Saúde Mais Próxima esteve 
também presente nos festivais de música de 
verão em que a Santa Casa participou em 2013.

Maior proximidade com os 
jovens, contribuindo para 

mudar mentalidades

Promover
a Saúde

Para saber mais sobre o Voluntariado, veja o 

capítulo 5. Contribuir para o bem-estar dos 

colaboradores e das comunidades locais – 

Voluntariado, p. 75



PATROCÍNIO DA CORRIDA
DA MULHER

PATROCÍNIO DO CIRCUITO
DA BOAVISTA

PATROCÍNIO DA MINI 
MARATONA UNITED NATIONS 
CHILDREN'S FUND (UNICEF)

PROMOÇÃO DE 
ENCONTROS COM VIDA

Os Jogos Santa Casa associaram-se pelo 
quarto ano consecutivo ao Maratona Clube 
de Portugal, marcando presença como 

Com o lema “Corremos por Boas Causas”, a 
Santa Casa associou-se à edição de 2013 do 
Circuito da Boavista. Com o patrocínio atribuído, 

Os Jogos Santa Casa foram o patrocinador 
oficial da Mini Maratona UNICEF, que se 
realizou pela primeira vez em Portugal, em 

Os lares e centros de dia da Santa Casa acolheram 
em 2013 os Encontros Com Vida, um programa 
de animação sociocultural com músicos, bailarinos 
e atores portugueses, que ali realizaram pequenos 
concertos, sessões de teatro e danças de salão, 

patrocinadores na Corrida da Mulher. Os 
pressupostos desportivos desta modalidade 
vão ao encontro de valores que os Jogos Santa 

promoveu-se não só o desporto automobilístico 
em Portugal, como se contribuiu para o apoio ao 
Instituto Português de Oncologia do Porto, para 

2013. A prova teve como objetivo principal 
chamar a atenção para os programas da 
UNICEF junto das crianças mais vulneráveis 

trazendo alegria aos seus utentes e promovendo 
o envelhecimento ativo. A iniciativa respondeu 
a um duplo objetivo da Mesa, o de dinamizar a 
programação cultural destes espaços, e o de apoiar os 
artistas portugueses numa conjuntura económico-

financeira difícil como a que se vive, mas em que a 
cultura não pode ser relegada para segundo plano.

270 Encontros Com Vida

33 Artistas, 7 bailarinos e 30 músicos

Promover o 
Desporto

Abrimos portas
à cultura

Casa defendem e com os quais se identificam: 
a promoção de vida saudável e bem-estar, 
num espírito de competição íntegra e sadia.

a realização de desejos de crianças com doenças 
oncológicas, e à Operação Nariz Vermelho e 
Associação Bagos d´Ouro.

do mundo, em áreas como a saúde e nutrição 
infantil, acesso a água potável e saneamento, 
educação e proteção, e angariar fundos.
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PATROCÍNIO DA EDIÇÃO
DA OBRA COMPLETA
DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA
DO LIVRO DE LISBOA

ASSOCIAÇÃO AO
FESTIVAL CAIXA ALFAMA 

ORGANIZAÇÃO DE GRANDE 
ESPETÁCULO DE MÚSICA 
PORTUGUESA EM SÃO ROQUE 

A Obra Completa do Padre António Vieira - 
uma coleção de 30 volumes dispersa por todo 
o mundo - foi editada com o patrocínio da 
Santa Casa. Este é um dos mais ambiciosos 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
marcou presença, pela primeira vez, na Feira 
do Livro de Lisboa, para divulgar a coleção do 
Centro Editorial e apresentar as novidades 

A Santa Casa associou-se à primeira edição 
do Festival Caixa Alfama para abrir portas 
à música tradicional portuguesa e levar as 
boas causas a este bairro histórico de Lisboa, 
dando palco a grandes fadistas. 
A par das iniciativas de ação social e rastreios 
de saúde no Caixa Alfama, o apoio ao público 

Nas comemorações dos 515 anos da Santa Casa, a 
Instituição organizou um conjunto de concertos 

projetos editoriais da literatura portuguesa 
que junta aos 30 exemplares, um Dicionário 
Padre António Vieira. Promotora da 
educação e da cultura desde a sua fundação, 

do catálogo de publicações. Da programação 
cultural da Santa Casa no evento constaram 
ainda workshops, concertos, e palestras. O 
pavilhão da Santa Casa convidou também 

foi assegurado por 54 jovens voluntários 
da Santa Casa. O serviço de catering para 
artistas, produção, organização e voluntários 
- quase 500 refeições - ficou igualmente a 
cargo de aprendizes de cozinha do Centro 
de Educação, Formação e Certificação da 
Instituição.

gratuitos, no Largo Trindade Coelho, para 
tornar a cultura mais acessível e próxima das 

a história da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa é, por isso, indissociável do legado da 
Companhia de Jesus e da inspiração da vida e 
obra do Padre António Vieira.

crianças e adultos a saber mais sobre as suas 
atividades culturais, a Biblioteca, o Arquivo 
Histórico, o Museu e a Igreja de São Roque, 
que fazem parte do seu património.

pessoas. Vários artistas portugueses encheram 
de vida este largo no coração da Capital. 

54 Jovens voluntários apoiaram o público

Quase 500 refeições preparadas por jovens  

formados na Santa Casa



CONCERTO DEDICADO A 
GERSHWIN, EM PARCERIA
COM A FUNDAÇÃO GULBENKIAN

ENTREGA DOS PRÉMIOS 
LOTARIA À PORTUGUESA

ASSOCIAÇÃO À COMPETIÇÃO 
YOUNG LIONS 2013

A Santa Casa e a Fundação Gulbenkian 
promoveram um concerto dedicado ao 
compositor norte-americano Gershwin. 
Este concerto, dirigido pelo maestro Jorge 

Lançado no final de 2012, o concurso 
Lotaria à Portuguesa pretendeu lançar um 
conjunto de extrações da Lotaria Clássica 
com base em obras únicas de criativos 
portugueses, ao mesmo tempo apostando 
e reconhecendo o talento e a criatividade 
dos jovens designers portugueses. Das 

A Santa Casa associou-se pela primeira 
vez à Competição Young Lions, que 
visa selecionar jovens profissionais para 
representar anualmente Portugal no festival 
de criatividade Cannes Lions, atribuindo 
um patrocínio à categoria Design. 
Este apoio teve como objetivo dar novas 

Matta e de entrada livre, marcou o início da 
parceria entre as duas instituições para a 
promoção da cultura musical, e enquadra-
se no lema “Abrimos Portas à Cultura” da 

1334 candidaturas, 20 foram consideradas 
finalistas e submetidas à votação do público 
através de um website na Internet. Os seis 
vencedores tiveram direito a um prémio 
pecuniário de 1000,00€€ e à oportunidade 
de verem a sua criação a circular nos 
bilhetes da Lotaria Clássica de 2013.

oportunidades aos jovens criativos 
nacionais, lançando-lhes o desafio de 
apresentarem propostas para renovar a 
identidade visual da Santa Casa. Catorze 
equipas participaram. Manuel Diogo 
Crespo, de 28 anos e Emanuel José Serôdio, 
de 27, ambos formados no IADE - Instituto 

Incentivar a 
Criatividade e o Talento 

Jovem Nacional

Santa Casa, para divulgar a sua produção 
cultural e o seu património histórico e 
artístico. 

de Artes Visuais, Design e Marketing, 
formaram a dupla de criativos vencedora, a 
quem coube a responsabilidade e honra de 
representar Portugal no Young Lions, em 
Cannes.

Para saber mais sobre os Prémios Lotaria 

à Portuguesa, vá a: lotariaaportuguesa.pt/

finalistas
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VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

VOLUNTARIADO
INDIVIUAL

VOLUNTARIADO
INTERNO

O Voluntariado é parte integrante e indissociável 
da história da Santa Casa e permite a realização 
pessoal de quem, generosamente e por “boas 
causas”, deseja contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida de outros, disponibilizando 
parte do seu tempo, conhecimento e energia.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
reconhece que os voluntários trazem um valor 
acrescentado, imprescindível e inestimável, 

É este o agradecimento que a Santa Casa 
dirige aos seus voluntários, organizando 
anualmente um evento em sua 
homenagem como forma de manifestar o 

como recurso complementar, à intervenção que 
a Instituição desenvolve junto da população 
mais desfavorecida. E resulta, igualmente, da 
convicção de que é também responsabilidade 
da Santa Casa promover a solidariedade, 
fomentar a participação cívica dos cidadãos e 
sensibilizar a sociedade civil para a importância 
do voluntariado na melhoria das condições de 
vida das comunidades. 

reconhecimento pelo empenho e dedicação 
inspiradora dos muitos que, todos os 
dias, contribuem para complementar e 
amplificar o trabalho da Instituição junto 

O voluntariado da Santa Casa é realizado 
tanto por pessoas individuais, de forma 
contínua, como por empresas e organizações, 
em ações pontuais com o envolvimento dos 
seus colaboradores. E é desenvolvido nos seus 
muitos serviços e equipamentos sociais e de 
saúde, abrangendo crianças, jovens, adultos, 
pessoas idosas, famílias e indivíduos e grupos 
em risco de exclusão.

das pessoas mais desprotegidas.
A sessão de 2013 homenageou, especialmente, 
os 39 voluntários que nesse ano completaram 
5 anos de atividade contínua na Instituição.

De forma a incentivar e permitir às 
empresas e organizações o exercício 
da sua responsabilidade social e o seu 
envolvimento em iniciativas sociais de 
apoio à comunidade, a Santa Casa recebe 
ações de voluntariado corporativo que têm 
como propósito contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida dos seus utentes.

O voluntariado individual dirige-se a todos 
os que se comprometem, de forma livre, 
desinteressada e responsável, a participar 
no desenvolvimento de ações de interesse 
social, cultural e comunitário, realizadas 
no âmbito da intervenção da Instituição, 
mediante a sua área de interesse e 
disponibilidade.

Em 2013 foi aprovada a criação do 
Programa de Responsabilidade Social 
e Cidadania Ativa da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, cuja concretização 
formal está planeada para 2014.
Esta iniciativa procura enquadrar e regular 
as ações de voluntariado desenvolvidas pela 
Instituição e em que participam os seus 
colaboradores.

VOLUNTARIADO

OBRIGADO POR DAR
COM A MÃO  O  QUE TEM
NO CORAÇÃO



VOLUNTARIADO CORPORATIVO
As relações de colaboração estabelecidas com 
empresas e instituições para a realização, por 
estas, de ações de responsabilidade social e de 
voluntariado corporativo em equipamentos 
da Santa Casa, beneficiando os seus utentes, 
tem conhecido uma nova dinâmica e extensão 
nos anos mais recentes. O objetivo que 

está subjacente ao desenvolvimento destas 
ações, por parte da Santa Casa, é tanto o de 
promover a criação de melhores condições 
para acolher os seus utentes, e de lhes trazer 
maior qualidade de vida e mais sociabilização, 
como o de incentivar e coadjuvar o exercício do 
voluntariado corporativo como instrumento 

fundamental da política de responsabilidade 
social das empresas.
Em 2013, a Santa Casa recebeu 11 ações de 
voluntariado corporativo por parte de 11 
organizações distintas, e que beneficiaram 
mais de 1 milhar de utentes.

EMPRESA EQUIPAMENTO AÇÃO DESCRIÇÃO PÚBLICO-ALVO No VOLUNTÁRIOS No BENEFICIARIOS

Barclays Centro Residencial 
Arco-Íris

Inauguração 
da Estufa

Inauguração da estufa 
doada pelo Barclays, 
convívio com as residentes 
e oferta de presentes

Jovens em acolhimento 
institucional com 
doenças do foro 
neurológico

3 17 

EDP Soluções 
Comerciais, SA

Colónia de S. Julião

Beneficiação 
do espaço 
exterior da 
Colónia de 
Férias de São 
Julião

Construção de um campo 
de aventura com casca de 
pinho, pneus e cordas, a 
pintura de mesas, bancos 
e móveis e diversas ações 
de jardinagem

Utilizadores da Colónia 
de Férias (desde 
crianças a idosos 
apoiados pela Santa 
Casa)

94 688

Outmarketing
Serviço de Apoio 
Domiciliário Frei Miguel 
Contreiras

Oferta de 
bens
"REPARAR"

Intervenção em habitação 
de utente idosa com 
oferta de bens, como 
vista a melhorar as 
suas condições de 
habitabilidade e conforto.

Pessoas idosas ND 1

GALP Energia Centro de Apoio Social 
dos Anjos

Reabilitação 
do Centro de 
Apoio Social 
dos Anjos

Pintura e decoração dos 
espaços interiores do 
CASA (refeitório e centro 
de acolhimento), arranjo 
do pátio exterior e oferta 
de mobiliário e plantas; 
passeio ao Badoka Park e 
à Praia

Pessoas Sem-abrigo e 
com Domicílio Instável 75 284

Barclays Centro de Dia e SAD do 
Coração de Jesus e S. José

Páscoa com 
idosos da 
Santa Casa

Convívio e lanche com 
utentes do Centro de Dia e 
SAD do Coração de Jesus 
e S. José

Pessoas idosas isoladas 8 5 

Fundação PT
Centro de Promoção 
Social da PRODAC e 
Centro de Dia da Quinta 
das Flores

Geração 
d'Arte

Criação de fantoches 
sobre profissões em 
desaparecimento e 
características do Bairro 
da PRODAC

Pessoas idosas, crianças 
e pessoas adultas 
desempregadas

28 50

FOX 
CHANNELS

Centro Social Polivalente 
do Bairro Padre Cruz

Visita aos 
Estúdios de 
Gravação de 
Programas

Assistência à gravação do 
programa televisivo de 
culinária «Prato do Dia» 
do canal «24Kitchen». 

Jovens ND 14

HOUSETRIP Centro de Dia Nossa 
Senhora do Socorro

Beneficiação 
do Centro de 
Dia de Nossa 
Senhora do 
Socorro

Pintura da sala de 
convívio dos utentes e de 
outros espaços do Centro

Pessoas idosas 32 110

EDP 
Departamento 
de Consolidação 
e Controlo de 
Contas

Lar Nossa Senhora do 
Carmo 

Ação de 
Natal no 
Lar Nossa 
Senhora do 
Carmo 

Decoração do espaço para 
o Natal, convívio e atuação 
de mágico

Pessoas idosas 11 50

Coro da 
Universidade 
Nova de Lisboa

Serviço de Apoio 
Domiciliário do Centro de 
Dia de Coração de Jesus 
e S. José

Ação Avós no 
coração Atuação do coro e convívio

Pessoas idosas isoladas 
e utentes do Serviço de 
Apoio Domiciliário

12 6

EDP 
Internacional

Centro de Dia de Santo 
Eugénio

Ação Coro de 
Natal

Atuação do coro da EDP e 
convívio com lanche Pessoas idosas 13 88
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VOLUNTARIADO INDIVIDUAL

PROGRAMA INTERGERAÇÕES | INTERSITUAÇÕES 
DE EXCLUSÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL
Na noite do dia 12 de dezembro de 2013, a 
Santa Casa mobilizou mais de 800 voluntários 
para participarem numa ação enquadrada no 
seu Programa Intergerações | Intersituações 
de Exclusão e Vulnerabilidade Social, de 
contagem síncrona, e em todos os bairros de 
Lisboa, das pessoas sem-abrigo. 
Na origem da sua realização esteve a 

O voluntariado individual existe na Santa 
Casa, de forma estruturada, desde 1998. 
Nesse ano existiam 89 voluntários. 15 anos 
depois existem 565 voluntários com atividade 
regular, que se distribuem por todas as áreas 
de intervenção e todo o tipo de públicos da 
Instituição.

necessidade de obter números concretos e 
dados atualizados e credíveis acerca dos sem-
abrigo existentes na cidade, através de um 
levantamento que permitisse a identificação 
real de toda a população sem-abrigo de 
Lisboa.
O Programa Intergerações | Intersituações de 
Exclusão e Vulnerabilidade Social tem como 

principal objetivo a sinalização das pessoas 
que vivem e dormem nas ruas de Lisboa, 
através do levantamento de informações que 
permitam compreender os contextos que as 
trouxeram para as ruas, e a identificação de 
respostas para a sua dignificação e inclusão 
social. 

2012 2013 Variação

Voluntários ativos 566 565 0%

Ações de formação inicial 10 12 20%

Participantes em ações de 
formação inicial 285 338 19%

Ações de formação contínua 
e específica 19 18 -5%

Participantes em ações de 
formação contínua e específica 238 319 34%



VOLUNTARIADO
INTERNO
O voluntariado interno da Santa Casa está enquadrado na sua estratégia de sustentabilidade, e constitui um vetor estratégico do exercício da sua 
responsabilidade social e ambiental corporativa. Em 2013 foram promovidas três ações de voluntariado interno pela Instituição:

2a AÇÃO DE VOLUNTARIADO DE 
FLORESTAÇÃO UM DIA PELO AMBIENTE

PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DE 2013 DA 
REPARAR - AÇÃO DE VOLUNTARIADO 
DE REPARAÇÕES SOLIDÁRIAS

PARTICIPAÇÃO NA CONTAGEM DOS
SEM-ABRIGO AÇÃO COORDENADA 
PELO PROGRAMA INTERGERAÇÕES | 
INTERSITUAÇÕES

No dia 20 de março de 2013, véspera do Dia Mundial da Floresta e da 
Árvore, realizou-se a segunda edição da ação interna de voluntariado 
de florestação Um dia pelo ambiente. A meta de árvores a plantar 
foi elevada para 2 500 árvores – mais 250 do que no ano transato, e 
foi alcançada graças aos 58 colaboradores que se voluntariaram para 
participar na iniciativa.

No âmbito da sua responsabilidade social corporativa, a Santa Casa 
apadrinhou duas casas REPARAR, tendo suportado os encargos 
com as reparações. As intervenções decorreram ao longo de um dia, 
depois da realização de trabalhos preparatórios, e foram executadas 

Dos 800 voluntários que participaram na Ação de Contagem dos Sem-
Abrigo realizada na noite de 12 de Dezembro, cerca de meia centena 
eram colaboradores da Santa Casa, que se inscreveram para participar 

Procura-se com esta iniciativa contribuir para a mitigação da pegada 
ecológica da Instituição, nomeadamente no tocante ao consumo de 
papel e à emissão parcial de CO2 para a atmosfera, ao mesmo tempo 
que se promove a responsabilidade ambiental interna da Instituição.

por 19 colaboradores da Instituição, que se voluntariaram para 
participar na iniciativa, distribuídos por duas equipas. 

voluntariamente na iniciativa, em resultado do pedido de mobilização 
interna que a Instituição fez no âmbito da sua responsabilidade social 
corporativa.
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OS STAKEHOLDERS 
DA SANTA CASA
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reconhece a importância de todos 
os seus stakeholders como elementos fundamentais para o prosseguimento 
das suas atividades, e para o sucesso alcançado ao longo dos mais de cinco 
séculos de existência da Instituição. 

ENVOLVIMENTO COM 
STAKEHOLDERS

Tutela e Entidades 
Públicas Externas

Órgãos Consultivos e de 
Fiscalização Estatutários

Colaboradores

Utentes/Clientes

Voluntários

Irmandade

Comunidade

Instituições académicas
e cientificas

Associações e Parceiros 
Estratégicos

Sindicatos

Mediadores dos 
Jogos Sociais

Beneméritos

Comunicação Social

Fornecedores e 
Prestadores de Serviços

PROVEDOR ABRE PORTAS 
DA INSTITUIÇÃO AO EXTERIOR
Numa iniciativa designada Provedor abre 
portas, o atual Provedor da Santa Casa, Pedro 
Santana Lopes, reserva desde o início do seu 
mandato, na sua agenda semanal, o dia de 
terça-feira para receber pessoas em dificuldades. 

Entre as 16h e as 17h30, está disponível para 
ouvir, aconselhar e dar resposta aos muitos 
que o procuram por esta via, encaminhando-
os, quando necessário, para os serviços mais 
adequados da Instituição.

Para saber mais sobre esta iniciativa, vá a :  

www.scml.pt



FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
COM  OS STAKEHOLDERS
De forma a promover o diálogo e o envolvimento com todos os seus stakeholders, a Santa Casa dispõe de formas/mecanismos de comunicação 
(interna e externa) específicos:

NOTA: * Considerando as múltiplas áreas de intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também são muito diversos os seus tipos de utentes ou clientes, englobando desde utilizadores dos seus 
serviços de ação social e de saúde, formandos dos seus cursos de formação, empreendedores sociais, jogadores dos Jogos Sociais, visitantes do Museu e da Igreja de São Roque, etc. Para elaboração desta matriz, 
teve-se em consideração as formas de comunicação e a periodicidade mais usuais e regulares que a Instituição possui com os seus utentes e clientes, pensados numa perspetiva global.

Comunidade

Instituições 
académicas e 
científicas

Associações 
e Parceiros 
Estratégicos Sindicatos

Fornecedores e 
Prestadores de 
Serviços Mediadores Beneméritos

Comunicação 
Social

Reporting regular

Iniciativa «Provedor abre 
as portas»

Sítios na Internet e canais 
nas redes sociais

Reuniões e grupos de 
trabalho

Conferências, encontros, 
concertos, exposições e 
outros eventos sociais e 
culturais

Atas da Mesa

Deliberações da Mesa

Manual e Sessões de 
acolhimento aos novos 
colaboradores

Linha de apoio ao cidadão

Contact Center

Monografias e publicações 

Campanhas de informação 
e sensibilização

Campanhas de comunicação 
e publicidade

Assessoria de Imprensa e 
press releases

Plataforma Eletrónica do 
Banco de Inovação Social

Prémios Neurociências 
e Prémios Nunes Correa 
Verdades de Faria

Intranet

Newsletter dos Recursos 
Humanos

Formação

Avaliação do desempenho

Circulares Informativas

Plataforma Eletrónica de 
Compras

FORMAS 
MECANISMOS DE 
COMUNICAÇÃO

Tutela e 
Entidades 
Públicas 
Externas

Órgãos 
Consultivos e 
de Fiscalização 
Estatutários Colaboradores

Utentes/
Clientes* Voluntários Irmandade

Reporting regular

Iniciativa «Provedor abre 
as portas»

Sítios na Internet e canais 
nas redes sociais

Reuniões e grupos de 
trabalho

Conferências, encontros, 
concertos, exposições e 
outros eventos sociais e 
culturais

Atas da Mesa

Deliberações da Mesa

Manual e Sessões de 
acolhimento aos novos 
colaboradores

Linha de apoio ao cidadão

Contact Center

Monografias e publicações 
periódicas

Campanhas de informação 
e sensibilização

Campanhas de comunicação 
e publicidade

Assessoria de Imprensa e 
press releases

Plataforma Eletrónica do 
Banco de Inovação Social

Prémios Neurociências 
e Prémios Nunes Correa 
Verdades de Faria

Intranet

Newsletter dos Recursos 
Humanos

Formação

Avaliação do desempenho

Circulares Informativas

Plataforma Eletrónica de 
Compras
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A Santa Casa aderiu em 2013 à rede social Facebook, como forma 
de estar ainda mais próxima das suas partes interessadas. A sua 
página é seguida por mais de 36 mil pessoas. Igualmente, apostou 
na renovação e permanente atualização do seu website.

OCASIONAL

PERIÓDICO

CONTÍNUO

Comunidade

Instituições 
académicas e 
científicas

Associações 
e Parceiros 
Estratégicos Sindicatos

Fornecedores e 
Prestadores de 
Serviços Mediadores Beneméritos

Comunicação 
Social

Reporting regular

Iniciativa «Provedor abre 
as portas»

Sítios na Internet e canais 
nas redes sociais

Reuniões e grupos de 
trabalho

Conferências, encontros, 
concertos, exposições e 
outros eventos sociais e 
culturais

Atas da Mesa

Deliberações da Mesa

Manual e Sessões de 
acolhimento aos novos 
colaboradores

Linha de apoio ao cidadão

Contact Center

Monografias e publicações 

Campanhas de informação 
e sensibilização

Campanhas de comunicação 
e publicidade

Assessoria de Imprensa e 
press releases

Plataforma Eletrónica do 
Banco de Inovação Social

Prémios Neurociências 
e Prémios Nunes Correa 
Verdades de Faria

Intranet

Newsletter dos Recursos 
Humanos

Formação

Avaliação do desempenho

Circulares Informativas

Plataforma Eletrónica de 
Compras
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Atas da Mesa

Deliberações da Mesa

Manual e Sessões de 
acolhimento aos novos 
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Contact Center

Monografias e publicações 
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Campanhas de informação 
e sensibilização

Campanhas de comunicação 
e publicidade

Assessoria de Imprensa e 
press releases

Plataforma Eletrónica do 
Banco de Inovação Social

Prémios Neurociências 
e Prémios Nunes Correa 
Verdades de Faria

Intranet

Newsletter dos Recursos 
Humanos

Formação

Avaliação do desempenho

Circulares Informativas

Plataforma Eletrónica de 
Compras



AUSCULTAÇÃO DE 
STAKEHOLDERS 
INTERNOS EM 2012

A Santa Casa, consciente de que na abordagem ao desenvolvimento 
sustentável, um dos fatores de distinção das organizações passa pelo 
conhecimento da perceção e opinião que os seus stakeholders possuem 

91% dos colaboradores consideraram que é 
importante que a Santa Casa se torne numa 
organização mais sustentável.

Como principais benefícios, os colaboradores 
destacaram o posicionamento de líder da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (ser um 
exemplo de boas práticas a seguir por outras 
organizações), a racionalização dos seus 
custos (diminuir os custos de atividade através 
do aumento da eco-eficiência) e a qualidade 
dos serviços prestados. 
Como principais barreiras, identificaram 
a burocracia dos processos, a existência 

sobre a mesma e as suas ações, levou a cabo em 2012 a primeira 
auscultação em matéria de sustentabilidade, junto da sua comunidade 
de colaboradores.

enraizada de formas convencionais de 
trabalho e os obstáculos organizacionais 
referentes à estrutura da organização e a sua 
forma de gestão. 

Como principais medidas para promover a 
sustentabilidade ambiental da Instituição, 
os stakeholders internos destacaram o 
encaminhamento para reciclagem, sempre 
que possível, dos resíduos produzidos, a 
formação na área da sustentabilidade aos 
colaboradores e a reutilização de materiais 
sempre que possível e a utilização de materiais 
ecológicos ou reciclados. 

ESTABELECER  O PONTO DE REFERÊNCIA “ZERO”

Este processo de auscultação teve como objetivo estabelecer o 
“ponto de referência zero” da perceção da comunidade interna 
sobre as questões relacionadas com a sustentabilidade da 
Instituição, particularmente na vertente ambiental.
Ao mesmo tempo, procuraram-se pistas sobre o que os 
colaboradores consideram mais relevante e prioritário fazer 
para a promoção de uma Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
mais sustentável, contribuindo assim para a estruturação e 
concretização da estratégia de sustentabilidade.

Tendo em linha de conta as medidas 
apontadas pelos stakeholders internos, a 
Misericórdia de Lisboa desenvolveu diversas 
iniciativas e ações nas áreas mencionadas, as 
quais estão mencionadas ao longo do presente 
documento. 

Para saber mais sobre estas iniciativas 

e ações, veja o capítulo 4. Minimizar a 

Pegada Ecológica.
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AUSCULTAÇÃO DE 
STAKEHOLDERS 
EXTERNOS EM 2013

Em 2013, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desenvolveu uma nova consulta a stakeholders externos, que envolveu 60 partes interessadas estratégicas da 
Instituição, pertencentes a 3 grupos distintos: 

IDENTIFICAR OS TEMAS MATERIAIS

Este processo de auscultação teve como objetivo identificar 
os “temas materiais” no âmbito da sustentabilidade, ou seja, 
os temas que os stakeholders consideram mais relevantes e 
prioritários para a mitigação dos impactes externos negativos 
da Instituição e alavancagem dos seus impactes positivos, sendo 
que o presente Relatório foi desenvolvido tendo em conta estes 
tópicos. Por outro lado, procurou-se conhecer a perceção que os 
stakeholders têm da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em 
matéria de sustentabilidade.

Para saber mais sobre Matriz de 

Materialidade, consulte o ponto "Sobre 

este Relatório", na página 8.

FORNECEDORES PARCEIROS UTENTES



PERCEÇÃO 
E TEMAS 
MATERIAIS

Desempenho  de 
Sustentabilidade (atual)
 
A maioria dos stakeholders  auscultados  considera que 
a SCML tem uma visão clara das responsabilidades 
económicas, ambientais e sociais.

Temas de sustentabilidade 
relevantes:
 
Os temas considerados  como mais relevantes por 
um maior número de stakeholders foram:

• Ética e transparência;
• Apoio às comunidades locais;
• Gestão de resíduos;
• Empreendedorismo e Economia Social;
• Cadeia de abastecimento sustentável.

Desempenho  de 
sustentabilidade  (importância 
para  o  futuro)
 
90% dos stakeholders auscultados consideram 

importante a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
tornar-se uma organização mais sustentável.

85% dos stakeholders consideram que a Santa Casa apresenta 
uma visão clara das suas responsabilidades económicas 

68% dos stakeholders consideram que a Santa Casa apresenta 
uma visão clara das suas responsabilidades ambientais

90% dos stakeholders consideram que a Santa Casa apresenta 
uma visão clara das suas responsabilidades sociais

Como principais medidas para a Santa Casa 
promover a sustentabilidade ambiental, os 
stakeholders mencionaram:

- Encaminhar para reciclagem, sempre que possível, os resíduos 
produzidos 
- Diminuir a quantidade de resíduos e o consumo de eletricidade, 
água e gás
- Considerar critérios ambientais na aquisição de materiais, produtos 
e serviços.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
DA AUSCULTAÇÃO AOS STAKEHOLDERS EXTERNOS
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IMPORTÂNCIA (MÉDIA) VS DESEMPENHO (MÉDIA)
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O gráfico que se segue compara a importância que os stakeholders externos atribuiram aos diferentes temas de sustentablidade com aquele 
que consideram ser o seu nível de desempenho.

Importância (Média)

Desempenho (Média)



PROMOVER A 
INOVAÇÃO E A 
MODERNIZAÇÃO6





A inovação faz parte da história da Santa Casa, 
ao longo dos seus mais de cinco séculos de 
existência. É notória a capacidade de inovar 
da Instituição, em prol de uma sociedade 
mais justa e mais humana, seja por via da sua 
ação direta, por exemplo, através da adoção de 
soluções inovadoras para problemas sociais 

identificados ou emergentes, seja por via da 
promoção e desenvolvimento de iniciativas 
no âmbito do empreendedorismo e da 
economia social, ou ainda, através da aposta 
na investigação científica, como forma de dar 
resposta aos desafios na área social e da saúde. 
Para coadjuvar esta sua capacidade de 

EIXOS DE ATUAÇÃO NA DIMENSÃO DA INOVAÇÃO
E PRINCIPAIS INICIATIVAS

PROMOVER A INOVAÇÃO 
E A MODERNIZAÇÃO

inovação externa, e conseguir dar uma 
resposta eficaz e eficiente a uma intervenção 
que tem vindo a amplificar-se continuamente, 
em paralelo a Santa Casa tem também 
investido na sua inovação organizacional e na 
modernização dos seus processos.

INOVAÇÃO
- Criação do Grupo de Missão 
para a Modernização Tecnológica 
e Administrativa da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa
- Promoção da desmaterialização dos 
processos e racionalização da gestão 
documental
- Promoção de ações de inovação 
social

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO
- Atribuição dos Prémios Santa Casa 
Neurociências
- Atribuição dos Prémios Nunes 
Correa Verdades de Faria
- Centro de Investigação Científica e 
Aplicada (CICA)

EMPREENDEDORISMO 
E ECONOMIA SOCIAL
- Lançamento do Banco Social de 
Inovação (BIS)

FAZEMOS HISTÓRIA
A INOVAR
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INOVAÇÃO

PROMOÇÃO DA DESMATERIALIZAÇÃO DOS PROCESSOS
E RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL

APOIO ÀS REUNIÕES 
DA MESA
• Realização, desde dezembro 
de 2013,  das reuniões semanais 
da Mesa  sem recurso ao suporte 
papel. Os membros da Mesa 
acedem ao portal "Regimento 
online", onde se encontram todos 
os pontos e respetivos processos, 
submetidos à apreciação dos 
administradores em cada reunião. 

ASSINATURA
DE CONTRATOS
• Elaboração, consulta e 
divulgação de todo o processo 
necessário para a assinatura 
dos contratos, efetuada por 
meios eletrónicos.

ASSINATURAS 
DIGITAIS
• Preparação da introdução do 
sistema de assinatura digital 
como meio de certificação de 
documentos internos.

OUTRAS
INICIATIVAS
• Intranet
Atualização do repositório 
de informação de carácter 
organizacional, através da Intranet, 
tendo em vista garantir o acesso 
dos colaboradores  a informação e 
documentação, em formato digital, 
sobre e da Instituição.
• Recibo de vencimento eletrónico

OBJETIVO 1
Apostar na modernização dos processos 
administrativos internos e na relação com 
o exterior.

Em 2012, foi criado o Grupo de Missão para a 
Modernização Tecnológica e Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Este 
grupo tem os seguintes objetivos:
• Identificar e avaliar ações de modernização e 
de simplificação administrativa, reengenharia, 
normalização e desmaterialização de processos, 
com incidência principal nos processos 
transversais à Instituição;
• Aumentar a eficiência de utilização das 
infraestruturas tecnológicas, de comunicações 

No âmbito do Grupo de Missão, já em 
2013 foram desenvolvidos esforços para 
promover a desmaterialização dos processos 

A desmaterialização dos processos administrativos foi prosseguida através de várias iniciativas, nomeadamente: 

e dos sistemas de informação e identificar 
oportunidades de modernização e automatização 
de processos e de reforço da segurança de acesso 
à informação;
• Privilegiar, sempre que possível, sistemas de 
suporte ao processo de decisão que permitam 
uma mais rápida e sustentada gestão dos 
recursos disponíveis, nomeadamente humanos, 
financeiros e de informação.

“A Santa Casa trabalha ainda com muito papel, há muito 
pouca desmaterialização, muito pouca simplificação 
administrativa”, "[...] Estamos a envolver todos os serviços 
na modernização dos procedimentos, dos meios e dos 
equipamentos e na simplificação dos processos”.
Pedro Santana Lopes, Provedor 

In www.scml.pt

e a racionalização da gestão documental da 
Instituição, através da realização de ações que 
têm consequências diretas na diminuição do 

volume de papel impresso (papel e consumíveis 
de impressão), assim como no espaço destinado 
ao arquivo físico.



PROMOÇÃO DE AÇÕES
DE INOVAÇÃO SOCIAL

 QUINTA PEDAGÓGICA DO POUSAL

BOLSA SOLIDÁRIA DE BENS

A Santa Casa procura congregar esforços com 
outras entidades para a identificação de soluções 
inovadoras para problemas sociais encontrados 

A construção da Quinta Pedagógica na Obra 
Social do Pousal, estabelecimento de ação 
social que acolhe, em regime residencial, 
pessoas adultas portadoras de um grau 
profundo de deficiência, paralisia cerebral, 
ou doenças degenerativas neuromusculares, 
prevê a criação de:
• Ateliêr de culinária
• Ateliêr de cerâmica
• Terapias Asinoterapia e Cinoterapia 
• Estufas, horta e pomar 
• Jardim sensorial 

A Bolsa Solidária de Bens da Santa Casa, 
cuja estrutura de funcionamento ainda está 
numa fase de operacionalização, pretende 
centralizar e otimizar as iniciativas 
de angariação, recolha, tratamento e 
distribuição de bens doados, através da 
criação de um serviço que promove a 
eficiência e aumenta a capacidade de 
providenciar bens básicos às pessoas 
carenciadas.

no âmbito da sua atividade. Num espírito de 
partilha de recursos, vontades e conhecimento, 
procura-se sinalizar novos caminhos para as 

respostas sociais, que possam ser replicados, 
também, por outros atores. Em matéria de 
inovação, destacam-se os seguintes projetos:

OBJETIVO 2
Estimular a criatividade e a capacidade empreendedora para 
encontrar novas respostas sociais e promover a participação ativa 
no processo de inovação social.

Para a concretização da Quinta, a Santa Casa 
estabeleceu uma parceria com a Fundación 
Mapfre, que assegurou já o financiamento 
da sua Fase I, correspondente à instalação 
dos ateliês de cerâmica e culinária e à 
construção do estábulo para animais de 
grande porte.

OBJETIVOS:
• Promover a saúde física e mental, o 
desenvolvimento pessoal e pedagógico e a 
integração social dos utentes da Obra Social do 

OBJETIVOS: 
Objetivo de solidariedade | Promoção 
da qualidade de vida e de autoestima 
das pessoas carenciadas, através do 
fornecimento de bens
Objetivo ambiental |Promoção da 
reutilização de bens e do encaminhamento 
de peças inutilizadas para reciclagem
Objetivo de civismo e cidadania | 
Promoção dos valores da responsabilidade 
social, tanto no contexto das organizações 
como das pessoas individuais

Pousal;
• Combater o isolamento e estigma da 
deficiência;
• Reforçar a formação pessoal e social da 
comunidade;
• Promover a consciencialização ambiental. 

Direcionando um conjunto de atividades 
para a comunidade exterior, com esta 
Quinta Pedagógica procura-se, igualmente, 
promover uma maior inclusão dos utentes 
na sociedade.

BENEFICIÁRIOS
Prioritariamente, pessoas carenciadas, 
utentes da Instituição.

Reutilizar bens não é só um 
ato de solidariedade, civismo 
e cidadania. É também uma 
medida de promoção da 
sustentabilidade ambiental.
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REPARAR - AÇÃO DE VOLUNTARIADO
DE REPARAÇÕES SOLIDÁRIAS
A REPARAR - Ação de Voluntariado de 
Reparações Solidárias, tem como objetivo 
efetuar pequenas reparações (pinturas de 
paredes, renovação de mobiliário, etc.) em 
casa de pessoas idosas apoiadas pela Santa 
Casa, as quais são comparticipadas por 
empresas que “apadrinham” as intervenções 
no âmbito da sua responsabilidade social e 
disponibilizam colaboradores voluntários 
para as executarem, de modo a promover 
também o voluntariado corporativo.
A primeira edição da iniciativa aconteceu em 
2011 e a segunda em 2013.

OBJETIVOS:
• Melhorar as condições de habitabilidade 
e de conforto de pessoas idosas carenciadas 
de Lisboa apoiadas pela Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa e, em particular, das 
que vivem isoladas.
• Promover o voluntariado empresarial 
como peça fundamental da política de 
responsabilidade social das empresas.
• Alertar e sensibilizar a sociedade 
portuguesa para as consequências 
do envelhecimento demográfico, 
nomeadamente no que se refere ao 
empobrecimento, isolamento, solidão 
e desamparo das pessoas mais idosas, e 
motivá-las para a ação solidária e para a 
participação cívica.

BENEFICIÁRIOS
Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
dos Centros de Dia da Santa Casa.

INDICADORES
DA REPARAR 2013
Nº de casas intervencionadas: 26 
Empresas apadrinhadoras: 17 – Accenture, 
BES, Charon, EDP, Eurest, Fujitsu, 
Fundação Manuel António da Mota, 
Fundação PT, Gertal, Grupo Brodheim, 
HP, Iberlim, Montepio, Odebrecht, Repsol, 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
Strong.  
Número de voluntários: 265 
Número de horas de Voluntariado: 2120
Custo global das intervenções, suportado pelas 
empresas apadrinhadoras: 107 000€
Número de parcerias estabelecidas: 3 – 
GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à 
Cidadania Empresarial; Sair da Casca 
- Consultoria em Desenvolvimento 
Sustentável (angariação de empresas 
apadrinhadoras), Associação Arquitetos 
Sem Fronteiras (avaliação prévia das casas)

99% dos voluntários mostraram-se satisfeitos (dos quais, 81% 
muito satisfeitos) com a sua participação na REPARAR
100% dos técnicos da Direção de Ação Social que avaliaram a 
REPARAR, consideram-na positiva (dos quais, 81% avaliaram-na 
como muito positiva)



Constitui um dos eixos de intervenção 
da Santa Casa a promoção de iniciativas 
no âmbito do empreendedorismo e da 
economia social. Exemplo do seu empenho 
e espírito inovador nesta área foi a criação 
recente do Banco de Inovação Social (BIS).

EMPREENDEDORISMO E 
ECONOMIA SOCIAL

OBJETIVOS: Estimular e facilitar a criação, experimentação e 

disseminação de soluções inovadoras mais eficazes, eficientes e sustentáveis 

para as necessidades, problemas ou desafios sociais, em sentido amplo.

No âmbito do BIS, foi entretanto lançado o U.A.W - United at Work, 

projeto de experimentação social que recebeu o maior financiamento dos 

128 projetos apreciados pelo Programa da União Europeia para o Emprego 

e a Solidariedade Social PROGRESS (2007 - 2013) 

OBJETIVOS: Constituído também pelo Montepio Geral, pela 

Santa Casa da Misericórdia do Porto e pela Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo, o Fundo BIS orienta a sua política de apoio 

para o investimento em negócios e empresas sociais, para a 

prestação de garantias para facilitar o acesso ao microcrédito. 

Adicionalmente, o Fundo concede anualmente um Prémio a um 

projeto de excelência no âmbito da Inovação Social.

OBJETIVOS: Desenvolvimento de uma cultura de 

inovação social baseada na criatividade, incentivando a 

sociedade a participar na geração e desenvolvimento de 

ideias inovadoras para fazer face aos desafios sociais; 

fomento de uma cidadania ativa, reconhecendo o 

indivíduo como agente transformador e de mudança.

OBJETIVOS: Apoio à criação de negócios sociais 

que respondam, de forma inovadora e sustentável, a 

necessidades societais previamente identificadas pelos 

parceiros do BIS como prioritárias.

Total de candidaturas 764
Projetos pré-selecionados 50
Projetos selecionados 30
Projetos ativos 19

OBJETIVOS: Programa dinâmico e aberto que visa a 

participação e colaboração de todos os cidadãos que se 

identificam com a missão do BIS. O BIS criou 3 programas para 

assegurar uma participação construtiva e de valor acrescentado 

para ambas as partes:

Programa de Tutores BIS

Programa Colabora

Programa Quick Innovation

No final de 2013, a Bolsa de tutores era constituída por:

56 tutores

46 Tutores no programa de empreendedorismo social

10 Tutores nos restantes programas

PROGRAMA DE 
EXPERIMENTAÇÃO E 

INOVAÇÃO SOCIAL

FUNDO DE
INVESTIMENTO

SOCIAL  FUNDO BIS

PROGRAMA DE PRO-
MOÇÃO DE UMA CULTURA 

DE INOVAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE
EMPREENDORISMO  
SOCIAL

PROGRAMA DE 
CIDADANIA

BIS

BANCO
DE INOVAÇÃO SOCIAL
O BIS, lançado a 30 de Abril de 2013, é uma 
plataforma informal que agrega os ativos de 
conhecimento, experiência e competências, 
assim como as redes dos 27 parceiros que dela 

fazem parte, e os investe na criatividade e na 
capacidade empreendedora da sociedade para 
configurar respostas capazes de melhorar 
a qualidade de vida das pessoas. Para levar 
a cabo esta missão, o BIS desenvolve as 
seguintes iniciativas:
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O Núcleo Empreendedor Liga-te é 
uma estrutura informal de parceiros e 
empreendedores que se juntam na procura 
de respostas, ao nível local, relacionadas com 
a empregabilidade e o empreendedorismo. 
Para melhor agilizar as intervenções, os 
elementos do Grupo Operacional do Liga-

te promovem encontros 
regulares.
O Liga-te foi lançado em 
Maio de 2008 no Centro de 
Desenvolvimento Comunitário 
da Ameixoeira com o objetivo 
de promover e apoiar o 
desenvolvimento económico 
local. Entre as iniciativas 

que tem desenvolvido, contam-se ações de 
animação do espírito de empreendedorismo 
na comunidade e eventos de encontro e 
partilha entre diferentes agentes. São ainda 
promovidas microiniciativas económicas, de 
emprego e autoemprego e de sensibilização e 
formação em empreendedorismo, soft skills e 
inserção na vida ativa.

O BIS “pode ser o gérmen de algo novo,  
o país sonha com oportunidades”
Pedro Santana Lopes, Provedor da Santa Casa
in www.scml.pt

A SANTA CASA APOIA A ATIVAMENTE 
O NÚCLEO EMPREENDEDOR LIGA-
TE, UMA REDE DE PARCEIROS 
QUE SE JUNTAM, AO NÍVEL LOCAL , 
À PROCURA DE RESPOSTAS NO 
CAMPO DA EMPREGABILIDADE E DO 
EMPREENDEDORISMO.

O BIS criou, ainda, o Centro de 
Experimentação e Inovação Social (CEIS), 
o centro de referência nacional para a 
inovação social e ponto de encontro entre 
cidadãos, técnicos, investigadores, artistas, 
empreendedores, empresas, organizações 

públicas e do terceiro setor, para analisar, 
debater, criar e desenvolver em conjunto, 
produtos, serviços e soluções inovadoras 
que vão além das práticas e respostas 
existentes.



OBJETIVO 3
Incentivar a investigação científica, 
contribuindo para a descoberta de novas 
respostas para doenças atuais.

Os desafios atuais da sociedade, sobretudo os 
que estão relacionados com o envelhecimento 
crescente e contínuo da população, impõem 
que haja alterações ao nível das respostas que 
a Instituição dá, quer na área social quer na 
área da saúde. Deste modo, considerando 
que a investigação científica é a via de 

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

chegada de muitas respostas para diversos 
problemas em medicina, tanto no que se 
refere ao diagnóstico, como à prevenção ou 
ao tratamento, em 2013 a Santa Casa decidiu 
apostar de uma nova forma na investigação 
científica, com a atribuição de 2 prémios 
anuais para as Neurociências.

OBJETIVOS
RESULTADOS 
(PROJETOS VENCEDORES)

São dois galardões de 200 mil euros cada, 

que distinguem e incentivam a investigação 

na área do tratamento de lesões vertebro-

medulares (Prémio Melo e Castro) e de 

doenças neurodegenerativas associadas ao 

envelhecimento (Prémio Mantero Belard). 

Estes prémios constituem o maior 

investimento no incentivo à investigação 

médica e científica em Neurociências que se 

faz em Portugal:

INDICADORES DA 1. 
EDIÇÃO DOS PRÉMIOS

79 Inscrições no portal de candidaturas

33 Candidaturas aceites (26 no Prémio 

Mantero Belard e 7 no Prémio Melo e 

Castro)

289 Investigadores envolvidos, de 12 

países (Portugal incluído)

45 Instituições envolvidas (33 nacionais e 

8 estrangeiras)

Promover e dirigir a investigação científica 

para novos e pioneiros estudos, dentro 

do leque multidisciplinar das Biociências 

(Neurologia, Neuropatologia, Bioquímica, 

Biologia Molecular, Genética Molecular, 

Química, Farmacologia, Imunologia, 

Fisiologia, Biologia Celular, entre outros) 

que possam incentivar contribuições 

estratégicas e significativas na compreensão 

das causas, prevenção, tratamento e cura 

das doenças de Alzheimer, Parkinson 

e outras doenças neurodegenerativas 

associadas. ao envelhecimento.

Título: Avaliação do Stresse Oxidativo 

e Disfunção Mitocondrial em Modelos 

Animais e Doentes de Huntington 

Utilizando Cu (II)-ATSM PET 

Investigador Principal: Ana Cristina 

Rego 

Instituição Proponente: Centro de 

Neurociências e Biologia Celular (CNC), 

Universidade de Coimbra

Promover e dinamizar a investigação 

e o desenvolvimento multidisciplinar, 

clínico ou científico, no âmbito da 

recuperação de lesões vertebro-

medulares, traumáticas, adquiridas 

ou congénitas, promovendo, assim, a 

descoberta de potenciais soluções que 

permitam a recuperação das limitações 

motoras e a consequente melhoria na 

qualidade de vida das pessoas afetadas.

Título: Desenvolvimento de uma 

Terapia Integrada para Lesões Vertebro-

Medulares utilizando Biomateriais, 

Células Estaminais Mesenquimatosas e 

Agentes Neuroprotetores

Investigador Principal: António José 

Braga Osório Gomes Salgado

Instituição Proponente: ICVS/3B's - 

Laboratório Associado, Universidade do 
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QUEM FOI
MELO E CASTRO?

QUEM FOI
ENRIQUE MANTERO 
BELARD?

Melo e Castro foi Provedor da Santa Casa 
entre 1957 e 1966. Durante o seu mandato 
deu início à construção de um centro de 
reabilitação, como resposta às necessidades 
dos lesionados de Guerra do Ultramar: 
o Centro de Medicina de Reabilitação do 
Alcoitão. Desde a sua inauguração, este 
centro tem sido aclamado como uma das 
melhores instituições na área da medicina 

Enrique Mantero Belard foi o benemérito 
que, em 1974, deixou à Santa Casa uma parte 
significativa dos seus bens, com a obrigação, 
entre outras, de esta atribuir anualmente os 
prémios Nunes Correa Verdades de Faria, 
constituídos por três prémios pecuniários 
distintos. De forma a lembrar a importância e 
contributo deste benemérito, homenageia-se 
assim quem investiu em causas semelhantes.

de reabilitação e é hoje uma referência 
Europeia e Mundial. Este prémio tem o 
seu nome em sua homenagem, e pretende 
dar continuidade à sua demanda: A de 
encontrar uma forma de tratar os doentes 
com lesões vertebro-medulares, aliviando o 
seu sofrimento. 

“…A SCML , [...], com estes prémios eleva sem dúvida 
nenhuma o nível da sua responsabilidade social a um 
novo patamar”.
Pedro Passos Coelho, Primeiro-ministro
in sessão de entrega dos Prémios Santa Casa Neurociências

“Esta é uma área de grande importância social,
que continua do ponto de vista científico a levantar 
grandes interrogações e, portanto, acho que os
temas são fundamentais”.
João Lobo Antunes, Presidente do Júri
in sessão de entrega dos Prémios Santa Casa Neurociências

“Considero que esta poderá ser uma das grandes 
missões da SCML”.
Catarina Resende de Oliveira, Membro do Júri
in sessão de entrega dos Prémios Santa Casa Neurociências



A Santa Casa atribuiu ainda, em 2013, os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria, iniciativa realizada desde 1987.

OBJETIVOS
RESULTADOS 
(PROJETOS VENCEDORES)

São três prémios pecuniários anuais distintos 

(no valor de 5.000,00 euros), atribuídos 

desde 1987 e destinados a galardoar os 

indivíduos de qualquer nacionalidade que, 

em Portugal, mais tenham contribuído 

pelo seu esforço, trabalho ou estudos, para 

o cuidado e carinho dispensados a idosos 

desprotegidos; para o progresso da medicina 

na sua aplicação às pessoas idosas e para o 

tratamento das doenças do coração

Promover o trabalho e a investigação no âmbito de:

• O cuidado e carinho dispensados a idosos 

desprotegidos

• O progresso da medicina na sua aplicação às 

pessoas idosas

• O progresso no tratamento das doenças do 

coração

Área A -  Cuidado e Carinho dispensados 

aos idosos desprotegidos:

Galardoado trabalho prestado às 

causas sociais e aos cuidados a idosos 

e crianças; 

Premiados: José António Galvão e 

Bernardo José Ferreira Reis.

Área B - Progresso da Medicina na sua 

aplicação às pessoas idosas:

Galardoado trabalho para 

conhecimento das doenças 

cardiovasculares;

Premiado: José Remísio Castro Lopes.

Área C - Progresso no Tratamento das 

doenças do coração:

Galardoado trabalho para 

conhecimento das doenças 

cardiovasculares;

Premiado: Joaquim Adelino Ferreira 

Leite Moreira.

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTIFICA E APLICADA (CICA)
O CICA é um Centro de Investigação 
da Santa Casa, dotado de autonomia 
pedagógica, científica e cultural, de 

natureza multidisciplinar e interdisciplinar, 
com carácter inovador, vocacionado para 
a investigação científica, fundamental e 

aplicada, com vista ao desenvolvimento 
social, cultural e humano, em relação direta 
com as atribuições principais da Santa Casa.

A  ORIGEM DOS PRÉMIOS
O casamento de Enrique Mantero Belard com Gertrudes Eduarda Verdades de Faria 
não deixou descendência, “apenas” uma dádiva pública ímpar, fruto de um casal que 
combinava, com sapiência, a fortuna, a cultura, o método, a generosidade, o apreço 
pelas artes e o extraordinário altruísmo. Estes foram os ingredientes que deram origem 
a uma obra humanitária singular, ao nível nacional. Desta generosidade destacam-se, 
sobretudo, a Residência Faria Mantero e os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria, 
que a Santa Casa hoje tutela.

Desde a sua criação, em 2012, já foram aprovados, e estão em curso, 
13 projetos de investigação de colaboradores da Instituição. 
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INDICADORES GRI LOCALIZAÇÃO PÁG.
ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4 -1 Declaração do Presidente do Conselho de Administração sobre a relevância da 
sustentabilidade para a organização e a sua estratégia de sustentabilidade Nota de Abertura 3

PERFIL  ORGANIZACIONAL
G4 -3 Nome da organização A causa deste Relatório 6

G4 -4 Principais produtos e serviços 1. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Áreas de intervenção 13-15

G4 -5 Localização da sede da organização Largo Trindade Coelho (1200-470 Lisboa) Apartado 2059 1102-
803 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

1. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - A Santa Casa - Área 
geográfica de atuação 12

G4 -7 Tipo e natureza legal de propriedade 1. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - A Santa Casa 10
G4 -8 Mercados servidos 1. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Áreas de intervenção 13-15
G4 -9 Dimensão da organização 1. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Áreas de intervenção 13-15

G4 -10 Número total de colaboradores, discriminados por contrato de trabalho e género. 5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Valorização dos Recursos Humanos 59

G4 -11 Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de contratação coletiva 5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Valorização dos Recursos Humanos 58

G4 -12 Cadeia de fornecedores da organização
1. A Santa Casa – Fornecedores da Santa Casa 
4. Minimizar a Pegada Ecológica da Santa Casa – Gestão da 
Cadeia de abastecimento de forma responsável

17-18/ 
46-47

G4 -13
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. -

G4 -14 Abordagem ao princípio da precaução 2. Modelo de governo - Modelo de governo da Santa Casa
4. Minimizar a Pegada Ecológica da Santa Casa 26/36

G4 -15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
económico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa Não existente -

G4 -16 Participação em associações e organizações nacionais ou internacionais de defesa
A Santa Casa é parceira das seguintes organizações:
- EAPN Portugal / Rede Europeia Anti Pobreza; 
- Conselho Local de Ação Social de Lisboa - CLAS-Lx.

-

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES
G4 -17 Totalidade das entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas Relatório e Contas 2013 - “Demonstrações financeiras”. -

G4 -18 Processo adotado para definição do conteúdo do relatório e os limites dos 
Aspectos A causa deste Relatório 6

G4 -19 Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do 
relatório A causa deste Relatório 6

G4 -20 Limite de cada Aspecto material dentro da organização A causa deste Relatório 6
G4 -21 Limite de cada Aspecto material fora da organização A causa deste Relatório 6

G4 -22 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões 
para tais reformulações

O presente relatório constitui o primeiro documento em matéria 
de sustentabilidade publicado pela Santa Casa. -

G4 -23 Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores 
quanto ao âmbito e ao limite dos Aspectos

O presente relatório constitui o primeiro documento em matéria 
de sustentabilidade publicado pela Santa Casa. -

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS
G4 -24 Lista de grupos de stakeholders da organização 5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 

comunidades locais - Envolvimento com stakeholders 79-81

G4 -25 Base para identificação e seleção de stakeholders 5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Envolvimento com stakeholders 79-81

G4 -26 Abordagem adotada para envolvimento com stakeholders, inclusive a frequência 
do envolvimento por tipo e por grupo

5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Envolvimento com stakeholders 80-81

G4 -27
Principais questões e preocupações apontadas pelos stakeholders como resultado 
do processo de envolvimento e as medidas adotadas pela organização no 
tratamento das mesmas

A causa deste Relatório
5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Envolvimento com stakeholders

6-7/ 
82-85

PERFIL DO RELATÓRIO
G4 - 28 Período coberto pelo relatório 1 janeiro a 31 dezembro de 2013 -

G4 - 29 Data do relatório anterior mais recente O presente relatório constitui o primeiro documento em matéria 
de sustentabilidade publicado pela Santa Casa. -

G4 - 30 Ciclo de emissão de relatórios Anual -
G4 - 31 Contatos para questões sobre o relatório ou os seus conteúdos A causa deste Relatório 6

G4 - 32 Opção “de acordo” escolhida pela organização e respetivo índice do conteúdo da GRI Presente Tabela -

TABELA GRI PARA A  OPÇÃO “DE ACORDO” - ESSENCIAL
CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS

-



INDICADORES GRI LOCALIZAÇÃO PÁG.
G4 - 33 Política e práticas correntes adotadas pela organização para submeter o relatório 

a uma verificação externa

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

6

GOVERNANCE
G4 - 34 Estrutura de governo da organizações, incluindo comissões subordinadas ao órgão 

de governação hierarquicamente mais elevado 2. Modelo de governo - Modelo de governo da Santa Casa 24-26

ÉTICA E INTEGRIDADE
G4 - 36 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização 1. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - A Santa Casa

2. Modelo de Governo - Ética e transparência 10-11/27

TABELA GRI PARA A OPÇÃO  “DE ACORDO” - ESSENCIAL
CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS 

INDICADOR LOCALIZAÇÃO PÁG.
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO
ASPECTO: DESEMPENHO ECONÓMICO

G4 - EC1 Valor económico direto gerado e distribuído 1. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Desempenho 
económico 16

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
ASPECTO: ENERGIA *
Formas de Gestão 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão do consumo de 

energia e das emissões de CO2 associadas 36-40

G4 - EN3 Consumo de energia dentro da organização 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão do consumo de 
energia e das emissões de CO2 associadas 37-38

ASPECTO: ÁGUA

G4 - EN8 Total de captações de água discriminado por fonte 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão do consumo de 
energia e das emissões de CO2 associadas 41

ASPECTO: EMISSÕES *
Formas de Gestão 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão do consumo de 

energia e das emissões de CO2 associadas 36-40

G4 - EN15 Emissões diretas de GEE (Âmbito 1) 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão do consumo de 
energia e das emissões de CO2 associadas 38

G4 - EN16 Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2) 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão do consumo de 
energia e das emissões de CO2 associadas 38

ASPECTO MATERIAL : EFLUENTES E RESÍDUOS
G4 - EN23 Peso de resíduos produzidos, por tipo e por método de tratamento 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão de resíduos 42-45

ASPECTO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES*

Formas de Gestão 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão da cadeia de 
abastecimento de forma sustentável

17-18/ 
46-49

G4 - EN32 Novos fornecedores avaliados com critérios ambientais 4. Minimizar a Pegada Ecológica - Gestão da cadeia de 
abastecimento de forma sustentável 46/49

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS
ASPECTO: EMPREGO *

G4 - LA1 Número e taxa de novas contratações e taxa de rotatividade por faixa etária, 
género e região

5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Valorização dos recursos humanos 59

G4 - LA2 Benefícios para colaboradores a tempo integral que não são atribuídos aos 
colaboradores temporários ou a tempo parcial

5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Valorização dos recursos humanos 61-63

ASPECTO: 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 – Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
(RCTFP), aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro

-



ASPECTO: IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS*
Formas de Gestão 5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 

comunidades locais - Promoção da diversidade e da inclusão 67-69

G4 - LA13 Rácio do salário e remuneração entre mulheres e homens, por categoria 
funcional

5.Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Promoção da diversidade e da inclusão

Remuneração entre mulheres e homens, por categoria 
funcional:

68

MASCULINO FEMININO
Dirigente 3.416,64 3.442,29
Diretor Estabelecimento 2.417,73 2.417,46
Chefia Direta 1.845,91 1.513,04
Técnico Superior 1.918,77 1.689,80
Técnico 1.555,92 1.486,71
Técnico Profissional 1.279,63 839,38
Administrativo 976,44 1.087,28
Operários 822,71 522,94
Auxiliares 679,29 648,00

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - SOCIEDADE
ASPECTO: COMUNIDADE*

G4 - SO1 Operações com programas de envolvimento das comunidades locais
5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Promoção da diversidade e da inclusão; 
Envolvimento com as comunidades locais; Voluntariado

68-69/70-
74/75-79

ASPECTO: CORRUPÇÃO*

Formas de Gestão

A Santa Casa não tem implementada uma política de gestão do risco 
integrada e sistematizada desde a sua avaliação, gestão, mitigação 
e reporte. Deste modo, não é possível desenvolver um trabalho de 
controle das políticas e mecanismos implementados e dos seus 
resultados. A Instituição tem um Gabinete de Auditoria interna 
que atua no âmbito do Sistema de Controle Interno (compliance) e, 
nesse contexto, não efetua avaliação de risco de corrupção ou outro. 

-

G4 - SO3 Operações alvo de análise de risco de corrupção Vide "Formas de Gestão". -

ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS*
Formas de Gestão A Santa Casa não participa em processos de desenvolvimento 

de políticas públicas e atividades de lobby. -

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 políticos. -

ASPECTO: CONCORRÊNCIA DESLEAL*

G4 - SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de anti 
trust ou monopólio e os seus resultados

Em 2013 a Santa Casa não foi alvo de ações judiciais por 
concorrência desleal, antitrust ou práticas de monopólio. -

ASPECTO: CONFORMIDADE*

G4 - SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias por não cumprimento de leis e regulamentos

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste 
indicador. -

* Aspeto Material

INDICADOR LOCALIZAÇÃO PÁG.
ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO*
Formas de Gestão 5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 

comunidades locais -Valorização dos recursos humanos 64-67

G4 - LA6 Rácios de acidentes, doenças profissionais, dias perdidos, absentismo e 
número de óbitos relacionados com o trabalho, por região e género

5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais –Valorização dos recursos humanos 65

G4 - LA7 Colaboradores com elevada incidência e elevado risco de doenças graves

Ajudante de Lar e Centro de Dia
Auxiliar de Serviços Gerais
Assistente Operacional – Ajudante Ação Direta e Ajudante de 
Ação Socioeducativa
Auxiliar de Educação
Enfermeiros

-

ASPECTO: FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO*

G4 - LA9 Média de horas de formação anual por colaborador, género e categoria 
profissional

5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Valorização dos recursos humanos 63

G4 - LA10 Formação anual por colaborador 5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Valorização dos recursos humanos 63

ASPECTO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES*

G4 - LA12 Mão-de-obra por categoria profissional, género, faixa etária e minoria e 
outros indicadores de diversidade

5. Contribuir para o bem-estar dos colaboradores e das 
comunidades locais - Promoção da diversidade e da inclusão

58-59/
67-68

TABELA GRI PARA A  OPÇÃO “DE ACORDO” - ESSENCIAL
CONTEÚDOS PADRÃO ESPECIFÍCOS
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Caso necessite de algum esclarecimento 
sobre a informação publicada neste 
Relatório ou sobre  a Sustentabilidade 
na Santa Casa, por favor contacte:

Departamento da Qualidade e Inovação
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Largo Trindade Coelho
1200-470 Lisboa
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