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sustentabilidade é a característica que 
melhor define a capacidade de algo 
permanecer ao longo do tempo. Mais 
de cinco séculos de existência provam 
que a santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa tem esta característica bem im-
pressa no seu ADN. A surpreendente 
capacidade de se adaptar a constantes 
desafios, sejam eles sociais, políticos, 
ou situações de calamidades naturais, 
como aconteceu com o caso do terra-
moto de 1755, permitiu à santa Casa 
ser hoje aquilo que é: uma instituição 
resiliente e fiel aos seus compromis-
sos mais intrínsecos de apoiar os mais 
desfavorecidos, honrando, tanto na sua 
essência, como no seu dia-a-dia, as 14 
obras originais de Misericórdia.

Mas a sustentabilidade da santa Casa 
transcende em muito as suas respon-
sabilidades mais imediatas e óbvias. 
No cumprimento das boas Causas, há 
um impacte ambiental inerente à ativi-
dade desenvolvida – tal como acontece 
com qualquer outra organização -, que 
é preciso gerir e mitigar de uma forma 
responsável; e há que preparar a insti-
tuição para um futuro onde os proble-
mas socioeconómicos se afiguram cada 
vez mais complexos. 

Por isso, em 2012 a santa Casa incor-
porou na sua gestão esses desafios, 
adotando uma Estratégia de sustenta-
bilidade materializada num conjunto de 
iniciativas, integradas e sistemáticas, 
que lhe permitiram chegar a 2014 com 
a publicação do primeiro relatório de 
sustentabilidade de uma instituição de 
solidariedade social, em Portugal, a ser 
elaborado segundo as diretrizes da Glo-
bal Report Iniciative (GRi), na sua mais 
recente versão. 

Na continuidade desse trabalho, com o 
presente Relatório de sustentabilidade, 
referente a 2014, este é assim o segundo 
ano em que comunicamos as nossas prá-
ticas em matéria de sustentabilidade, 
nas suas mais variadíssimas áreas, e 
que vão desde os nossos esforços para 
diminuirmos o nosso impacte ambien-
tal, passando pelo incentivo à investiga-
ção científica nacional, pela promoção 
de uma maior acessibilidade na cultura 
e pela aposta numa maior proximidade 
e relação com as nossas partes interes-
sadas. Esforçámo-nos por modernizar 
a nossa estrutura de funcionamento, 
tornando-a mais adaptada ao século 
XXi, mais eficiente e mais adequada 
às necessidades dos nossos utentes e 
colaboradores. Procurámos inovar nas 
nossas respostas sociais e de saúde e 
olhámos para o património com o res-
peito que os nossos beneméritos mere-
cem, dando-lhe vida e sentido, possibi-
litando que novos rendimentos possam 
diretamente integrar e incrementar a 
qualidade das nossas respostas sociais 
e de saúde. Mas este é um trabalho que 
não se encerra aqui. É a nossa missão.

Contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida e para o bem-estar da popula-
ção, atendendo à contínua alteração das 
realidades sociais, é o nosso desígnio. 
E é esta adaptação permanente, esta 
capacidade de inovação e de ampliação 
de respostas, esta capacidade de apos-
tar no futuro, que faz da santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa uma instituição 
ímpar, e mais do que nunca, preparada 
para os novos desafios.

Por boas Causas, sempre. 

o Provedor da santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa
Pedro santana Lopes



1 Adiante também designada por santa Casa, Misericórdia de Lisboa, sCML ou instituição.
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Mantendo o compromisso de um ciclo 
de comunicação anual sobre a sua sus-
tentabilidade, que se iniciou em 2014 
com a publicação do primeiro relatório, 
referente a 2013, a santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa1 publica agora o seu 
segundo Relatório de sustentabilidade, 
que incide sobre o ano de 2014.

Ciente de que a avaliação e a comuni-
cação contínuas do seu desempenho 
em matéria de sustentabilidade são es-
senciais para garantir a eficácia, a efi-
ciência, a qualidade e a transparência 
das atividades que desenvolve, a santa 
Casa considera que esta publicação é 
uma ferramenta de comunicação es-
tratégica na prossecução da sua Estra-
tégia de sustentabilidade e um dever 
para com as suas partes interessadas, 
internas e externas.

A santa Casa foi a primeira organização 
do terceiro setor, em Portugal, a comu-
nicar a sua atividade em matéria de sus-
tentabilidade, de acordo com a versão 4 
das diretrizes da Global Reporting Ini-
tiative (GRi). Neste novo relatório adota 
as mesmas diretrizes, uma vez que acre-
dita que a sua utilização contribui para 

o reforço da imagem de transparência 
e confiança da instituição.

Para a elaboração do Relatório de sus-
tentabilidade de 2013 realizou-se uma 
auscultação de partes interessadas com 
o objetivo de aferir a hierarquização da 
importância dos temas sociais, ambien-
tais e de inovação abordados na versão 
4 do GRi. o cruzamento dos resultados 
desta auscultação com a perspetiva in-
terna da instituição permitiu construir 
a matriz de materialidade, que identifi-
cou os temas materiais a serem trata-
dos. Para a elaboração do Relatório de 
sustentabilidade de 2014 foi decidido 
manter-se os temas abordados no rela-
tório anterior. 

Esta publicação reflete, de forma inte-
grada, as atividades levadas a cabo pela 
santa Casa em 2014, no âmbito dos três 
pilares da Estratégia de sustentabili-
dade: o pilar ambiental, o pilar social e 
o pilar da inovação. os dados quantitati-
vos apresentados neste documento re-
ferem-se ao período entre 1 de janeiro 
e 31 de dezembro de 2014, incluindo-
-se sempre que possível, apropriado e 
relevante, informação relativa a anos 

como resultado da análise de materialidade, 
destacam-se os seguintes temas materiais para a Santa casa 
e as suas partes interessadas:

>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

A cAUSA DESTE RELATÓRIO

anteriores, para permitir uma perspetiva 
comparativa da evolução da instituição. 
Alguns dos indicadores apresentados não 
abrangem a totalidade dos edifícios afe-
tos à atividade da instituição, sendo as 
exclusões devidamente mencionadas no 
capítulo “8. Notas metodológicas”.

De forma similar ao realizado para a co-
municação do ano passado, a Misericór-
dia de Lisboa desenvolveu esforços para 
fazer uma distinção entre a atividade que 
faz parte da sua missão e dos seus fins 
estatutários, descrita no seu Relatório 
de Gestão e Contas, e a atividade que vai 
além das suas atribuições estatutárias 
estritas, e reflete de forma abrangente a 
sua responsabilidade social, ambiental e 
económica, a qual é apresentada no pre-
sente relatório.

o Relatório de sustentabilidade de 2014 
espelha o trabalho iniciado pela santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa em 2012 
e o seu empenho em tornar-se uma ins-
tituição mais sustentável, mais moderna 
e mais responsável, envolvendo a socie-
dade e inovando para ultrapassar os 
obstáculos e melhorar a qualidade das 
respostas que presta. 
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Matriz de Materialidade da Santa caSa

importância do tema para as partes interessadas da Santa casa
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Prioridade Reduzida

1     Modelo de governo
2 Ética e transparência
3 Gestão de risco
4 Desempenho económico  
 (inclui alocação de recursos por área)
5 Gestão de recursos humanos
6 Promoção da diversidade e da inclusão
7 Apoio às comunidades locais
8 Envolvimento com partes interessadas
9 Voluntariado
10 Gestão do consumo de energia 
 e das emissões de Co2 associadas

11  uso eficiente da água
12  Gestão de resíduos
13  Cadeia de abastecimento sustentável
14  sensibilização e educação ambiental
15   inovação na forma de prestação 
 dos serviços existentes
16   inovação com a criação de novos  

 serviços/projetos/ações
17  investigação e desenvolvimento
18  Empreendedorismo e economia social
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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
unidade de sustentabilidade e inovação
Largo trindade Coelho
1200-470 Lisboa
Endereço eletrónico: 
sustentabilidade@scml.pt



A NOSSA 
INSTITUIçãO

01
10
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A santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa, fundada em 15 de agosto de 1498, 
é uma entidade sem fins lucrativos, 
definida juridicamente como pessoa 
coletiva de direito privado e utilidade 
pública administrativa, nos termos dos 
respetivos Estatutos em vigor, aprova-
dos pelo Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 
de dezembro.

A tutela da santa Casa é exercida 
pelo membro do Governo que superin-
tende a área da segurança social. Esta 
abrange, além dos poderes especial-
mente previstos nos Estatutos, a defi-
nição das orientações gerais de gestão, 
a fiscalização da sua atividade e a sua 
coordenação com os organismos do Es-
tado ou deles dependentes.

Mais de cinco séculos depois de ter sido 
criada, por especial empenho da Rainha 
D. Leonor e do Rei D. Manuel, a Miseri-
córdia de Lisboa continua hoje a prosse-
guir a sua missão original de proteção 
dos mais desfavorecidos, de uma forma 
ampliada e num contexto de moderni-
dade e de inovação, respondendo aos 
exigentes desafios do século XXi.

1.1. A SANTA cASA DA MISERIcÓRDIA DE LISBOA

12

a Santa casa não é uma entidade do estado. a instituição tem 
uma especificidade própria, que a torna numa organização com 
características únicas no país. 

A santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma entidade de direito 
privado e de utilidade pública administrativa, sem fins lucrativos. É 
dotada de um orçamento próprio, gerando as suas próprias receitas, 
parte das quais revertem para o Estado e para a sociedade civil.



1.1.1. Fins estatutários, valores 
e objetivos estratégicos
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Para que existimos?
A santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
tem como fins estatutários a realização 
da melhoria do bem-estar das pessoas, 
prioritariamente dos mais desprotegi-
dos, abrangendo as prestações de ação 
social, 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 a pro-
moção, 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.

de que forma pretendemos atuar junto das nossas partes interessadas?
os valores que têm norteado a atuação da santa Casa ao longo dos seus 516 anos 
de história estão alicerçados nas 14 obras de Misericórdia do seu compromisso 
originário, que, no seu espírito, se mantêm atuais.

Para onde vamos?

objetivos estratégicos 2014:

1 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; 
2 Novo posicionamento de modernidade e proximidade, no quadro da responsabilidade social que assume; 
3 Dar a conhecer a obra da santa Casa, transmitindo, assim, um testemunho da esperança de que tantos necessitam; 
4 Gestão financeiramente equilibrada, apesar das novas responsabilidades com equipamentos transferidos 
 pela segurança social e do aumento das solicitações; 
5 Modernização dos processos administrativos internos e da relação com o exterior;
 Prioridade para a rede informática, a gestão documental e as compras;
6 atualizar a oferta legal dos Jogos Sociais, no quadro das orientações definidas pelo Estado, por forma a assegurar 
 a proteção da ordem pública, a preservação do património das famílias e a prevenção do jogo excessivo; 
7 reabilitar o Património, honrando a confiança dos que nos transmitiram os seus pertences 
 e as responsabilidades perante a Comunidade;  
8 apoiar a cultura nacional; 
9 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;
10 Dar especial enfoque, na área de gestão de recursos humanos, à proteção e aos benefícios sociais 
 dos trabalhadores e aposentados/reformados;
11 Assumir novas responsabilidades na área da saúde;
12 Criar um sistema de gestão e monitorização eficaz dos processos aquisitivos, assegurando 
 a observância dos procedimentos definidos.

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.

7 obras Corporais, relacionadas, sobre-
tudo, 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.
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Em 2014, a Misericórdia de Lisboa cele-
brou 516 anos de existência. 516 anos 
marcados pela confiança que, ao longo 
do tempo, sempre foi depositada na 
instituição para contribuir para a me-
lhoria da qualidade de vida e do bem-
-estar da população, e sobretudo dos 
mais carenciados e vulneráveis.

foi assim nos séculos XV e XVi, em plena 
época de Descobrimentos, quando foi 
fundada como resposta à necessidade de 
apoiar e socorrer os pobres, necessita-
dos, presos e doentes, num contexto so-
cioeconómico marcado pela degradação 
das condições de vida em Lisboa, na se-
quência da grande afluência de pessoas 
em busca de trabalho ou do aumento do 
número de mulheres viúvas, que per-
diam os seus maridos nas expedições.

Desde então, a história da Misericór-
dia de Lisboa acompanhou a história 
do país. Durante o período da perda da 
independência do Reino e dos conflitos 
para a sua restauração, o terramoto de 
1755 e o período Pombalino, a Guerra 
Civil de 1828-1834, a instauração da 
República, no Estado Novo e no pós-25 
de Abril, a santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa foi sempre um marco na 
busca de respostas para os problemas 
sociais que, em cada momento, emer-

giam. A sua capacidade de resiliência, 
de inovação e de reinvenção em con-
textos desfavoráveis, de crise econó-
mica, social e política, confere-lhe este 
estatuto de referência na sociedade 
portuguesa. basta revisitar o seu con-
tributo ancestral para a evolução da 
assistência social no país, ou para as 
políticas de acolhimento infantil e de 
apoio familiar, ou de saúde pública. 

Não foi por um acaso que, já no século 
XiX, por considerar a Misericórdia de 
Lisboa um modelo para todas as ins-
tituições de beneficência, o Príncipe 
Regente D. joão (futuro D. joão Vi) or-
denou que as misericórdias do Reino 
passassem a regular-se pelo Compro-
misso da Misericórdia de Lisboa o qual, 
para o efeito, foi reeditado (em 1818)  
e amplamente divulgado.

É esta confiança histórica da sociedade 
na Misericórdia de Lisboa que importa 
manter no futuro. E a resiliência, a sus-
tentabilidade, a modernidade e a ino-
vação continuam a fazer parte deste 
caminho. 

«As Misericórdias têm de chamar para si 
a imagem, não só de instituições com a 
sabedoria da antiguidade mas, também, 
com a ousadia da modernidade e da 
inovação. São características essenciais 
para que as Misericórdias respondam aos 
desafios que lhes são exigidos no Século 
XXI. Esta é a Santa casa que queremos: 
sustentável, responsável, inovadora e 
próxima, por Boas causas.» 
Pedro santana Lopes, Provedor,
In Relatório de Gestão e Contas 2014, p. 11

1.1.1. Fins estatutários, valores 
e objetivos estratégicos
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1.1.2. Área geográfica de atuação

A santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa prossegue as suas atribuições na 
área geográfica do município de Lis-
boa, onde está concentrada a maioria 
dos seus equipamentos de ação social 
e saúde. Não obstante, para uma mais 
cabal realização dos seus fins esta-
tutários, a sua atividade tem vindo a 
estender-se a outras áreas do territó-
rio nacional.

A atuação da santa Casa materializa-
-se nos locais onde, diariamente, se 
cumpre a sua missão. Entre os 157 
equipamentos e serviços que em 2014 
estiveram afetos à atividade da ins-
tituição, contam-se 33 equipamentos 
de ação social provenientes do insti-
tuto de segurança social. 24 destes 
equipamentos, depois de um período 
de cedência temporária por 3 anos, 
foram transferidos definitivamente 
para Misericórdia de Lisboa em 1 de 
janeiro de 2014, no seguimento de um 
memorando de entendimento e cola-
boração celebrado entre as duas en-
tidades, em 9 de Dezembro de 2013. 
os restantes 9 equipamentos, nos ter-
mos do mesmo memorando, estão sob 
sua gestão temporária até à transição 
para outras entidades.

Porto | 1

Mafra | 2
sintra | 2
Cascais | 12
Lisboa  | 136
Loures  | 1
odivelas | 2
oeiras | 1
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1.2. AS NOSSAS ÁREAS DE INTERvENçãO

A Santa casa é 
uma referência 
na sociedade 
portuguesa em 
todas as suas áreas 
de intervenção.

AÇÃO SOCIAL
A ação social da santa Casa procura 
prevenir situações de desigualdade, 
carência socioeconómica, vulnerabili-
dade social e exclusão social, e promo-
ver o desenvolvimento pessoal, inclu-
são e coesão social, para tal reunindo e 
gerindo, de forma direta e coordenada 
com as outras entidades públicas e pri-
vadas, um conjunto de equipamentos e 
de serviços sociais. A intervenção so-
cial da santa Casa tem como grupos-
-alvo crianças e jovens, adultos, fa-
mílias, comunidades étnicas, idosos e 
outros públicos vulneráveis. 
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aPoio a PeSSoaS coM deFiciÊncia 

lares residenciais
3 equipamentos > 142 utentes 
centros de atividades ocupacionais 
2 equipamentos > 151 utentes
reabilitação – apoio residencial
2 equipamentos > 83 utentes
reabilitação – apoio ambulatório
1 equipamento > 681 utentes
intervenção Precoce
2 equipamentos > 256 utentes

aPoio a PeSSoaS idoSaS

centros de dia
26 equipamentos > 1985 utentes
lares de idosos
13 equipamentos > 712 utentes
residências temporárias
1 equipamento > 157 utentes
residências assistidas
 7 equipamentos > 136 utentes
apoio domiciliário
14 equipamentos > 3501 utentes
apoio domiciliário integrado
10 equipamentos > 675 utentes
teleassistência
791 beneficiários

aPoio a PÚblicoS vulnerÁveiS

vítimas de violência doméstica
acolhimento de emergência 
e temporário de mulheres 
vítimas de violência doméstica
1 equipamento > 65 utentes

Pessoas com domicílio instável
centros de apoio Social 
2 equipamentos > 408 utentes, 
em ateliers ocupacionais 
acolhimento noturno
2 equipamentos > 387 utentes 
em acolhimento noturno de 
emergência e 205 utentes em 
acolhimento noturno temporário

acolhimento noturno temporário de 
mulheres com crianças
1 equipamento > 42 utentes
refeitório social
993 utentes > 142 107 refeições
atendimento de emergência
3474 utentes atendidos

apoio a ex-reclusos e jovens 
com percurso de institucionalização
casas de transição
2 equipamentos > 15 utentes

Pessoas com necessidade 
de acompanhamento terapêutico
acompanhamento 
e vigilância terapêutica
696 utentes
apartamentos 
terapeuticamente assistidos
17 apartamentos > 99 utentes
apoio residencial
89 utentes
centro de dia
132 utentes
apoio domiciliário
105 utentes

acolHiMento 
inStitucional e adoPÇÃo

acolhimento temporário 
7 equipamentos > 303 utentes
lares de infância e juventude
14 equipamentos > 278 utentes
apartamentos de autonomização
11 equipamentos > 37 utentes
integração em Pré-adoção
48 utentes
adoções decretadas 
69 utentes

aPoio À inFÂncia e Juventude

creches
29 equipamentos > 2431 utentes
creches-familiares
8 equipamentos > 632 utentes
Jardins-de-infância
17 equipamentos > 1324 utentes
animação socioeducativa
591 utentes

acolHiMento Social 
de indivÍduoS e FaMÍliaS
atendimentos
54 276  indivíduos e famílias atendidas 
> 17 445 processos diferentes

acoMPanHaMento de FaMÍliaS 
coM crianÇaS eM riSco

Pelas equipas de apoio à Família
1858 famílias e 3699 crianças
Pelo acolhimento Social
1033 famílias e 1737 crianças

outroS aPoioS 
e atividadeS

Produtos de apoio cedidos
4173 produtos de apoio 
rendimento Social de inserção
8127 acordos de inserção assinados 
intervenção comunitária
5 projetos > 2149 utentes
Formação e certificação
32 cursos > 1578 certificados 
atribuídos
atividades de férias
4104 beneficiários
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Pé Ante Pé

Resposta atípica de acolhimento 
diurno de crianças até aos 3 anos, com 
carácter transitório e urgente. tem 
como objetivo intervir de forma inte-
grada na família e na criança com a 
finalidade de desenvolver competên-
cias pessoais, sociais e parentais e de 
proporcionar condições para o desen-
volvimento integral das crianças, mi-
nimizando situações de maior vulne-
rabilidade. 

PrOgrAmA rOmI 

Este programa visa o desenvolvimento 
de competências pessoais, sociais a pa-
rentais das mulheres de etnia cigana, 
no sentido da sua dignificação, capaci-
tação e valorização profissional. o ob-
jetivo final é alcançar o empowerment 
das mulheres ciganas, dotando-as das 
capacidades necessárias para enfren-
tarem as constantes transformações 
económicas, sociais, culturais e tecno-
lógicas.

1.2. AS NOSSAS ÁREAS DE INTERvENçãO

Em 2014, o 
Babysitting contou 
com 14 babysitters, 
que apoiaram 78 
famílias diferentes 
e um total de 102 
crianças.

Em 2014, o número 
médio de famílias 
acompanhadas 
foi de 20 e foram 
abrangidas 19 
crianças diferentes. 
O tempo médio 
de permanência 
das crianças no 
acolhimento é de 
34,5 meses.

Em 2014 foram 
desenvolvidos 
três grupos do 
Programa ROMI, 
abrangendo 23 
formandas.

reSPOStAS 
DIferenCIADOrAS PArA 
nOvOS PrObLemAS SOCIAIS 

Permanentemente atenta à realidade 
social e às suas contínuas mutações, 
que criam novos problemas e novas ne-
cessidades nas populações que serve, 
a Ação social tem vindo a investir na 
criação de respostas sociais atípicas e 
diferenciadas, ajustadas de forma di-
nâmica e eficaz a problemas específi-
cos e a situações particulares que não 
encontram solução nas respostas so-
ciais tradicionais. são disso exemplo:

bAbySIttIng

Resposta atípica de apoio à família 
que tem como objetivo assegurar o 
acompanhamento de crianças dos 3 
meses aos 16 anos, em caso de necessi-
dade educativa especial ou deficiência 
comprovada, fora do horário de funcio-
namento dos equipamentos de infân-
cia, por ausência de rede de suporte 
social e familiar e por dificuldade dos 
pais em conciliarem os seus horários 
laborais ou formativos com o horário 
de funcionamento das respostas so-
ciais típicas. o serviço de babysitting 
assegura a rotina da vida diária das 
crianças, bem como a satisfação das 
suas necessidades físicas, emocionais, 
sociais e de saúde, e desenvolve ações 
de carácter pedagógico, lúdico e socio-
cultural que contribuam para o seu 
desenvolvimento e inserção familiar 
e comunitária.
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PrOgrAmA APOIAr 
em AgOStO

Considerando que o período de en-
cerramento dos equipamentos de in-
fância no mês de agosto constitui um 
fator de vulnerabilidade acrescida 
para algumas crianças e famílias que 
se encontram em situação de precari-
dade socioeconómica ou laboral, e sem 
rede de apoio, a santa Casa criou o Pro-
grama Apoiar em Agosto. Esta resposta 
socioeducativa visa o acolhimento 
diurno de crianças que se encontram 
em situação de perigo e vulnerabili-
dade socioeconómica, ou cujas famílias 
se encontram inseridas no mercado 
de trabalho, ou a frequentar cursos de 
formação técnico-profissional, com au-
sência comprovada de suporte familiar 
ou social.

Em 2014, foram 
abrangidas 318 
crianças diferentes 
(241 de creche 
e 77 de jardim- 
-de-infância). 
A frequência média 
diária foi de 234 
crianças.

PrOgrAmA 
IntergerAÇõeS, 
InterSItuAÇõeS 
De exCLuSÃO e 
vuLnerAbILIDADe 
SOCIAL 

Criado em 2012, o Programa interge-
rações | intersituações de Exclusão e 
Vulnerabilidade social tem desenvol-
vido atividades dirigidas a públicos 
específicos. Entre outros, idosos iso-
lados, população sem-abrigo e pessoas 
com mobilidade condicionada. Durante 
o ano de 2014, o Programa teve como 
principal objetivo a conceptualização 
e apresentação de três projetos dire-
cionados à população sem-abrigo, como 
forma de dar resposta às necessidades 
mais prementes detetadas no âmbito 
do trabalho de caracterização da po-
pulação sem-abrigo da cidade de Lis-
boa, realizado entre abril e dezembro 
de 2013:

•		Criação	de	uma	Equipa	de	Ligação		
destinada ao acompanhamento 
destas situações;

•		Criação	de	um	Centro	de	Alojamento	
 de transição para Pessoas
 sem-Abrigo;

•		Desenvolvimento	de	um	Centro	
 de Recuperação de Competências 
 Psicossociais para apoio à integração 
 social dos sem-abrigo.

Em 2014, foram também revelados os 
primeiros dados apurados no âmbito 
do trabalho de caraterização da popu-
lação sem-abrigo da cidade de Lisboa, 
realizado entre abril e dezembro de 
2013:

•	 Dos	 454	 inquéritos	 realizados,	 apu-
rou-se que 30,6% dos sem-abrigo dor-
mem nas ruas há menos de um ano, 
17% entre um e três anos, e 15% há 
mais de três anos. A estes juntam-se 
os 5% que se encontram em situação 
de vulnerabilidade há mais de duas dé-
cadas, tendo mesmo sido apurado um 
caso de uma pessoa que vive na rua há 
40 anos.

•	 A	maioria	dos	sem-abrigo	lisboetas	é	
do sexo masculino (87%), tem entre 35 
e 54 anos (48%), é solteiro (44,5%) e de 
nacionalidade portuguesa (58,4%).

•	 7,7%	 das	 pessoas	 auscultadas	 não	
sabem ler nem escrever mas 4,6% têm 
qualificações superiores .

•	 A	grande	maioria	dos	sem-abrigo	in-
quiridos (71,8%) não conta com qual-
quer fonte de rendimento, sendo que 
68,9% recebe apoio na alimentação.

•	 54,2%	dizem	ter	filhos.	Destes,	36,2%	
indicam não manter contacto com eles 
e só 13,8% afirmam ter contacto diário 
ou quase diário com os seus descenden-
tes. No entanto, 66,8% afirmam ter 
contacto frequente com familiares.

•	 Quase	 metade	 (48,5%)	 afirmam	
nunca ter tido consumos aditivos de 
álcool (contra os 30,4% que assumem 
problemas desta natureza) e 63,9% 
afirmam nunca ter consumido estu-
pefacientes (face aos 8,8% que têm 
problemas a este nível).
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junto à sacristia da igreja de são Ro-
que, e com uma área de exposição apro-
ximada de 250 m², veio permitir à área 
cultural da santa Casa retomar uma 
prática regular e sistemática de ex-
posições, valorizando e promovendo a 
divulgação do património artístico da 
instituição e a cultura nacional. 

A exposição inaugural Visitação -  
o Arquivo como Memória e Promessa, 
cuja curadoria foi entregue a Paulo Pi-
res do Vale, constituiu uma viagem à 
história e às memórias da instituição, 
a partir do acervo do seu Arquivo his-
tórico, cruzado com a criação contem-
porânea de três artistas convidados: 
o realizador Pedro Costa, o fotógrafo 
Daniel blaufuks e o compositor joão 
Madureira. Patente até 2 de novembro 
de 2014, centrou-se no Compromisso da 
realização das 14 obras de Misericór-
dia com a história dos sem-história, da 
gente anónima na qual sempre assen-
tou a missão da santa Casa.

Entre os documentos que compõem 
o acervo do Arquivo e integraram a 
exposição destacam-se os sinais dos 
expostos, documentos que acompa-
nhavam as crianças entregues aos 
cuidados da Misericórdia de Lisboa.

A exposição incluiu, ainda, várias 
outras obras cedidas por diferentes 
museus, como a pintura de brueghel, 
do Museu Nacional de Arte Antiga, e a 
pintura Visitação de Vasco fernandes, 
do Museu de Lamego, entre outras.

1.2. AS NOSSAS ÁREAS DE INTERvENçãO

A Santa casa da
Misericórdia de 
Lisboa tem um 
extenso património 
artístico e uma 
muito diversificada 
atividade cultural, 
que promove como 
instrumento do 
desenvolvimento 
humano e da 
coesão social, 
colocando-os ao 
serviço e à fruição 
da comunidade.

CuLturA 
equIPAmentOS 
e ServIÇOS CuLturAIS

•  Arquivo Histórico
•  Biblioteca
•  Centro Editorial
•  Igreja de São Roque
•  Museu de São Roque
•  Serviço de Públicos 
 e desenvolvimento cultural

visitas guiadas, workshops 
e ateliers > 1855 

total de espectadores > 
visitantes > 28 283 

total de espectadores / visitantes por 
equipamento cultural:
 - Museu de são Roque > 24 161
 - Arquivo histórico > 603
 - biblioteca > 140
 - outros edifícios com valor 
  patrimonial (hospital ortopédico 
  de sant’Ana, Convento de são Pedro 
  de Alcântara, Palácio Marqueses 
  das Minas) > 3379

SAntA CASA InAugurA 
nOvA gALerIA De 
exPOSIÇõeS 
temPOrárIAS COm 
exPOSIÇÃO «vISItAÇÃO – 
O ArquIvO COmO 
memórIA e PrOmeSSA»

No dia 10 de julho, enquadrada nas co-
memorações do seu 516.º aniversário, 
a santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
inaugurou a sua Galeria de Exposições 
temporárias, cuja programação se  
iniciou com a exposição Visitação -  
O Arquivo como Memória e Promessa.

A abertura desta Galeria, inserida 
numa zona abobadada seiscentista 
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“As exposições 
temporárias 
constituem 
elementos 
dinamizadores da 
atividade cultural 
e potenciam a 
comunicação da 
identidade da 
ScML, encerrando, 
em si, um grande 
potencial de 
captação de 
públicos”.

Margarida Montenegro, Diretora da 
Direção de Cultura da santa Casa, in 
www.scml.pt
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portivos, desporto escolar ou turismo 
social e sénior, entre outras. 

apostadores > 6,5 milhões de portu-
gueses com 18 ou mais anos 

número de Prémios atribuídos > 
166 milhões de prémios (perfazendo 
um valor total de 1.065,6 milhões de  
euros3)

Prémios caducados4 > 9,0 milhões de 
prémios

valor distribuído aos beneficiários 
dos Jogos Sociais do estado, decor-
rentes dos resultados de exploração 
> 534,7 milhões de euros:

•	 Agência	de	Gestão	da	Tesouraria	
 e da Dívida Pública (iGCP, E.P.E.) > 
 11,9 milhões de euros
•	 Instituto	de	Desporto	dos	Açores	>
 1 milhão de euros
•	 Direção	Regional	de	Juventude
 e Desporto da Madeira >
 1 milhão de euros
•	 Ministério	da	Administração	
 interna > 19,6 milhões de euros
•	 Ministério	da	Educação	e	Ciência:	
 7,8 milhões de euros
•	 Ministério	da	Saúde	>	
 85,9 milhões de euros
•	 Ministério	da	Solidariedade,	
 do Emprego e da segurança social > 
 180,3 milhões de euros
•	 Presidência	do	Conselho	
 de Ministros > 69,7 milhões de euros
•	 Santa	Casa	da	Misericórdia	
 de Lisboa > 157,2 milhões de euros

1.2. AS NOSSAS ÁREAS DE INTERvENçãO

A exploração dosjogos sociais em re-
gime de exclusividade para todo o ter-
ritório nacional, em nome e por conta 
do Estado, foi confiada à santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa como garante 
da ligação dos jogos às boas Causas, 
e em reconhecimento do carácter de 
idoneidade, seriedade e de segurança 
demonstrados ao longo dos seus mais 
de cinco séculos de história.

sob a marca jogos santa Casa, fazem 
atualmente parte do portefólio dos jo-
gos sociais do Estado o Euromilhões, o 
totoloto, o totobola, o joker, a Lotaria 
Clássica, a Lotaria Popular e a Lotaria 
instantânea, vulgarmente conhecida 
por Raspadinha.

A responsabilidade de gestão dos jogos 
sociais dentro da instituição está co-
metida ao Departamento de jogos, que 
dispõe de orçamento e contas próprios, 
anexos ao orçamento e contas da santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa.

os resultados líquidos dos jogos sociais 
do Estado são distribuídos por uma lista 
de entidades beneficiárias, definida 
pelo Governo2 , que abrange entidades 
que desenvolvem a sua atividade em 
áreas como a promoção da saúde e a 
prevenção da doença e da incapacidade, 
programas de combate à pobreza e ex-
clusão social, proteção civil, segurança 
social, policiamento de espetáculos des-

eurOmILhõeS há 10 AnOS 
em POrtugAL
 
Em 2014, assinalou-se o 10º aniversário 
do Euromilhões. o lançamento deste 
jogo no nosso país aconteceu em outu-
bro de 2004, pela mão dos jogos santa 
Casa, registando desde essa altura um 
grande sucesso junto dos apostadores 
portugueses. Até 31 de dezembro de 
2014, o Euromilhões criou 53 «excên-
tricos» portugueses, atribuindo mais 
de 1.300 milhões de euros em primei-
ros prémios, e levando Portugal a ocu-
par o 3º lugar no ranking internacional 
de primeiros prémios atribuídos.

A comemoração do 10º aniversário do 
Euromilhões foi assinalada com um ja-
ckpot Extra, correspondente a um pré-
mio no valor de 100 milhões de euros, 
que acabou por sair semanas depois e 
já no valor total de 190 milhões de eu-
ros, a um apostador que registou o seu 
boletim no distrito de Castelo branco.  

2 Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24 de março e o Decreto-Lei n.º 106/2011, de 21 de outubro
3 os 1.065,6 milhões de euros correspondem ao valor bruto dos prémios. o valor líquido dos prémios,  
 em 2014, foi de 1.001,6 milhões de euros, valor deduzido de imposto de selo sobre prémios.
4 Rendimentos derivados da caducidade de prémios de jogo apurados findo o período de 90 dias durante o qual estes prémios podem ser reclamados.

DIreItO exCLuSIvO 
De exPLOrAÇÃO 
DOS jOgOS SOCIAIS 
DO eStADO
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jOgOS SAntA CASA 
APOStAm num mODeLO 
únICO De PAgAmentO 
De PrémIOS 

Em 2014, os jogos santa Casa inves-
tiram no aumento da segurança e co-
modidade dos seus apostadores. Nesse 
sentido, foi lançado o modelo único de 
pagamento de prémios, uma medida 
inserida no âmbito da modernização e 
unificação de procedimentos dos jogos 
santa Casa, que visou garantir maior 
segurança, celeridade e comodidade 
em todo o processo de pagamento de 
prémios, para o apostador e para o me-
diador, independentemente do tipo de 
jogo social. 

este processo determinou que:

•	 Os	prémios	de	valor	inferior	ou	igual	
 a 150 euros são pagos junto 
 de qualquer mediador dos jogos 
 sociais do Estado ou transferidos 
 automaticamente para o cartão 
 de jogador, caso a aposta 
 seja feita online;
•	 Os	prémios	de	valor	superior	
 a 150 euros e inferior a 5000 euros 
 são pagos por transferência bancária 
 para a conta do apostador;
•	 Os	prémios	de	valor	superior	
 a 5000 euros são transferidos 
 diretamente para a conta bancária 
 do apostador, após identificação 
 presencial no Departamento 
 de jogos.

“Desburocratizar 
e unificar todas 
as transações com 
total segurança, 
celeridade e 
rapidez são os 
grandes objetivos 
e denominador 
comum a toda a 
estratégia dos Jogos 
Santa casa”.

fernando Paes Afonso, Vice-Provedor  
e Administrador Executivo 
do Departamento de jogos 
in www.scml.pt



COnferênCIA 
InternACIOnAL ASSInALA 
O IníCIO DO PrOgrAmA 
De emPreenDeDOrISmO 
IntergerACIOnAL u.A.W. – 
unIteD At WOrk!

Em 23 de abril realizou-se a Conferên-
cia internacional u.A.W., subordinada 
ao tema «inovação social, Empreende-
dorismo e intergeracionalidade - uma 
estratégia para a criação de emprego? 
o projeto u.A.W.- united At Work». 

o encontro, que assinalou o início do 
projeto de experimentação social 
u.A.W., reuniu alguns dos mais repu-
tados peritos europeus em inovação e 
empreendedorismo social. 

o projeto u.A.W. tem como objetivo 
apoiar a criação de empresas consti-
tuídas por jovens e seniores desempre-
gados, através de um modelo inovador 
de empreendedorismo intergeracional 
que proporciona uma carteira de opor-
tunidades de negócio nas áreas da ação 
social, saúde, cultura e património. É 
cofinanciado em 850 mil euros pelo 
Programa da união Europeia para o 
Emprego e a solidariedade social PRo-
GREss (2007 – 2013).

1.2. AS NOSSAS ÁREAS DE INTERvENçãO

Desde 2009, a santa Casa tem investido 
de uma forma estruturada na promo-
ção, apoio e divulgação de iniciativas 
no âmbito do empreendedorismo de 
cariz social e da economia social. Es-
tas iniciativas apostam no desenvol-
vimento de um conjunto de programas, 
que, numa lógica de criação de redes e 
sinergias, envolvem instituições e en-
tidades da sociedade civil, bem como 
o próprio Estado, agregando ativos de 
conhecimento, experiência e recursos hu-
manos, técnicos, financeiros e logísticos. 

os principais programas 
desenvolvidos são:

• Programa de Apoio 
 a empresas Sociais (PaeS)
• Projeto United At Work (UAW)
• Iniciativa INOVA
• Programa de cidadania
• Plataforma Operacional do Porto 
• A Bolsa de Tutores BIS 

PrOgrAmA De APOIO 
A emPreSAS SOCIAIS (PAeS)

• Candidaturas recebidas > 349 
• Projetos selecionados > 21 
• Projetos que concluíram 
 o plano de capacitação, 
    apresentando o plano de 
    negócios > 15

PrOjetO unIteD
At WOrk (uAW)

• Banco online para registo 
de necessidades sociais 
e ideias inovadoras:
    > utilizadores registados 
 na plataforma > 4883 
    > utilizadores da metodologia 
 de capacitação > 197
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emPreenDeDOrISmO
e eCOnOmIA SOCIAL



PAtrImónIO
A santa Casa possui um vasto e di-
versificado património imobiliário, o 
qual é maioritariamente proveniente 
de doações e legados feitos por bene-
méritos. A instituição procura preser-
var, reabilitar, valorizar e rentabilizar 
este património, gerando receitas que 
possam reverter para a atividade que 
desenvolve nas áreas da ação social, da 
saúde, da educação e da cultura, e para 
as causas que apoia. 

PAtrImónIO ImObILIárIO 
DA SAntA CASA:

•	 imóveis urbanos > 466:
 > Prédios > 260 (37 afetos à atividade 
  e 223 afetos ao rendimento)
 > frações Autónomas > 188 
  (49 afetos à atividade 
  e 139 afetos ao rendimento)
 > terrenos urbanos > 18 
  (1 afeto à atividade e 17 afetos 
  ao rendimento)
 • Imóveis Rústicos > 151 (4 afetos 
  à atividade e 147 afetos 
  ao rendimento)

PAtrImónIO 
ArrenDADO/CeDIDO 
à SAntA CASA: 

• instituto de Segurança Social - Gestão  
 pela Santa casa > 32 
 (23 Edifícios e 9 frações) 
• Propriedade arrendada 
 à Santa casa > 37 (6 Edifícios, 
 30 frações e 1 Rústico)
•	 Propriedade cedida 
 à Santa casa > 53 
 (37 da Câmara Municipal de Lisboa 
 e 16 de outras Entidades)
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“Estamos a fazer 
um grande 
investimento 
na reabilitação 
urbana, com a 
intervenção no 
património da 
Santa casa. 
A rentabilização 
desse património 
contribui para a 
sustentabilidade da 
atividade da Santa 
casa, aumentando 
a sua capacidade 
de financiamento 
das várias áreas de 
atuação inscritas 
na sua Missão”.
Pedro santana Lopes, Provedor,
in Auscultação de Partes 
interessadas 2014

reAbILItAÇÃO DO 
PAtrImónIO 
ImObILIárIO

• Edifícios reabilitados > 7
• Edifícios em reabilitação > 6 
• Obras de reabilitação em fase 
 de preparação > 20
• Investimento direto 
 da Santa casa na reabilitação > 
 11 milhões de euros 
• Área bruta de construção > 9225 m2 
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crítico para a melhoria da qualidade 
de vida das populações, o desígnio úl-
timo da missão que prossegue, como é 
estruturante para possibilitar o reju-
venescimento do edificado singular 
das nossas cidades, tão necessitado de 
recuperação. 

Além das obras de reabilitação já con-
cluídas (6 em 2013 e 7 em 2014) e das 
obras em curso (6), das que já estão em 
fase de contratação de empreitada (20) 
e dos projetos licenciados em progra-
mação, a Misericórdia de Lisboa tem 
ainda previstos alguns projetos âncora 
com conceito e vivências inovadoras. 
Estas obras representam um inves-
timento direto muito avultado, que 
prosseguirá nos próximos anos, mas 
com retorno certo para a instituição e 
também para a cidade de Lisboa, que 
se vê rejuvenescida e vivida com maior 
qualidade.
 
SAntA CASA APOIA 
reAbILItAÇÃO urbAnA 
DO PAíS

Pelo segundo ano consecutivo, o Pré-
mio Nacional de Reabilitação urbana 
contou com o apoio da santa Casa en-
quanto entidade de referência na área 
da reabilitação urbana. Promovido 
pela revista Vida imobiliária e pela 
Promevi, o Prémio Nacional de Rea-
bilitação urbana visa distinguir in-
tervenções e projetos de reabilitação 
urbana com impacto reconhecido nas 
comunidades em que se inserem e que 
tenham sido responsáveis pela criação 
de valor acrescentado para as mesmas. 

A sCML também apoia financeira-
mente a preservação do património 
arquitetónico e artístico do país, como 
é exemplo o financiamento atribuído 
para a reabilitação da igreja da Con-
ceição Velha, segundo maior templo da 
Lisboa manuelina depois do Mosteiro 
dos jerónimos, e primeira sede da Mi-

1.2. AS NOSSAS ÁREAS DE INTERvENçãO

reAbILItAr PArA InOvAr

Anualmente, são executadas diversas 
obras de conservação, reabilitação e 
restauro em imóveis da santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, que permitem 
dar uma resposta adequada às solici-
tações e prioridades dos serviços da 
instituição. 

Este trabalho tem como objetivo en-
contrar soluções para as necessidades 
sociais e de saúde, e para a rentabili-
dade e sustentabilidade do património 
da santa Casa. tem sido, assim, intensi-
ficado o investimento na recuperação 
do património entregue à instituição, 
maioritariamente por via de legados 
e de benemerências, para o colocar ao 
serviço dos outros. A reabilitação é um 
investimento que se traduz também 
num impacto real na economia nacio-
nal, ao ampliar a oferta no mercado do 
arrendamento e ao dinamizar as áreas 
ligadas a esta atividade tão afetada 
pela crise económica nestes últimos 
anos. Esta aposta traduz-se, igual-
mente, na diversificação das fontes 
de receita da santa Casa, permitindo-
-lhe reforçar a sua sustentabilidade 
económica, respeitando o património 
da cidade e devolvendo-o a quem mais 
precisa.

são desenvolvidos projetos de reabili-
tação pensados, estruturados e ajus-
tados às necessidades da população, 
que vêm dar resposta a carências cada 
vez mais evidentes na sociedade. Da 
mesma forma, este investimento per-
mite não só gerar receitas para que a 
santa Casa possa assegurar a sua mis-
são, mas também garantir a sustenta-
bilidade dos próprios edifícios e, por 
conseguinte, o seu propósito social e 
de saúde.

A reabilitação urbana é, pois, uma 
aposta estratégica da atual Mesa da 
santa Casa. tanto porque é um fator 

sericórdia, antes do terramoto de 1755.

funDO SAntA CASA 2004 
fOI CrIADO há Dez AnOS

o fundo de investimento imobiliário 
fechado santa Casa 2004 era consti-
tuído, em 2014, por uma carteira com 
53 propriedades, entre edifícios e fra-
ções, todas localizadas na cidade de 
Lisboa, das quais 34 se encontravam 
arrendadas.

o Palácio Valada e Azambuja, um dos 
ativos mais relevantes do fundo, in-
tegralmente reabilitado em 2012, 
ganhou em 2014 dois prémios de refe-
rência nacional: o “Construir” do jor-
nal online www.construir.pt, na classe 
“Melhor edifício residencial”, e o “sa-
lão imobiliário de Lisboa”, na classe 
“Melhor empreendimento imobiliário 
- habitação”. os prémios do salão imo-
biliário de Lisboa são atribuídos por 
um painel de especialistas, enquanto 
os do Construir são definidos por vo-
tação dos utilizadores do website, pro-
fissionais de engenharia, arquitetura 
e imobiliário. 
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SAúDe

A santa Casa realiza um trabalho fun-
damental na área da saúde comunitá-
ria de Lisboa, nas vertentes preventiva, 
curativa e de reabilitação, da saúde 
infantil e juvenil, do adulto e do idoso.

equIPAmentOS De SAúDe

 • Centro de Medicina 
  de reabilitação de alcoitão
 • Hospital Ortopédico de Sant’Ana
 • Unidade de Saúde Maria 
  José nogueira Pinto
 • Unidades de Saúde, Extensões 
  e unidades Móveis: 8 unidades de 
  Saúde com 3 extensões e 2 unida-
  des Móveis “Saúde Mais Próxima”
 • Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

centro de Medicina 
de r eabilitaÇÃo 
de alcoitÃo:
 
 • Consultas de Medicina Física 
  de reabilitação > 8922 
 • Dias de internamento 
  de doentes saídos > 51 604
 • Taxa de ocupação > 94,4%

eScola SuPerior 
de SaÚde de alcoitÃo:
 
 • Formação Básica > 3 cursos 
  392 alunos
 • Formação Pós-graduada > 6 ações 
  107 formandos

HoSPital ortoPÉdico 
DE SANT’ANA: 
 
 • Consultas médicas > 33 262 
 • Intervenções Cirúrgicas 
  convencionais > 1938 
 • Intervenções Cirúrgicas 
  em ambulatório > 317 
 • Dias de internamento 
  de doentes saídos > 12 761
 • Taxa de ocupação > 67,1%

unidade de SaÚde 
Maria JoSÉ noGueir a Pinto:
 
 • Número médio 
  de utentes internados > 44
 • Número médio de doentes 
  tratados em Medicina Física 
  de reabilitação > 40  
 • Dias de internamento > 15 720
 • Taxa de ocupação > 86,6%

unidadeS de SaÚde 
Santa caSa:
 
 • Utentes com cartão 
  de saúde Santa casa > 24 530 
 • Consultas médicas > 99 958
 
CentrO De meDICInA 
fíSICA De reAbILItAÇÃO 
InAugurA umA nOvA ALA

o Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão amplificou em 2014 a sua 
capacidade de resposta, com a inaugu-
ração de uma nova ala, exclusiva para 
reabilitação de utentes com sequelas 
provocadas por Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). Este alargamento 
pretende dar resposta à crescente pro-
cura do Centro por parte de pessoas 
vítimas de AVC, as quais correspon-
dem já à maioria dos internamentos. A 
nova ala permitiu um acréscimo de 33 
camas e disponibiliza novos espaços 
de tratamento, salas de enfermagem, 
ginásio e refeitório.
 
hOSPItAL OrtOPéDICO 
De SAnt’AnA InICIA 
COnStruÇÃO De umA nOvA 
unIDADe hOSPItALAr

A primeira pedra da nova unidade 
hospitalar do hospital ortopédico 
de sant’Ana foi lançada em 25 de ju-
lho, por ocasião do 110.º aniversário 
deste equipamento. A nova infraes-
trutura, cuja conclusão está prevista 
para 2017, vem ampliar e inovar a 

resposta do hospital. Vai dispor de 60 
camas para internamento, bloco ope-
ratório com quatro salas, unidade de 
cuidados intensivos com seis camas, 
unidade de recobro com 32 lugares, 
central de esterilização e área de ges-
tão de utentes.

unIDADe De SAúDe mArIA 
jOSé nOgueIrA PIntO 
AmPLIA A SuA CAPACIDADe 
De InternAmentO COm 
AberturA DO terCeIrO 
PISO 

A unidade de saúde Maria josé No-
gueira Pinto, dedicada à prestação de 
cuidados continuados e paliativos, 
inaugurou em agosto o seu terceiro 
piso de internamento, passando a ter 
capacidade para um total de 63 resi-
dentes. Esta ampliação acontece me-
nos de dois anos após a unidade ter 
iniciado a sua atividade, seguindo 
um modelo de abertura gradual.

A SAúDe SAntA CASA 
AmPLIA A SuA 
IntervenÇÃO nA SAúDe 
COmunItárIA COm A 
AberturA DA nOvA 
unIDADe De SAúDe 
DA LIberDADe

Desde julho, os moradores do bairro 
da Liberdade e do bairro da serafina, 
maioritariamente idosos e desempre-
gados com carências socioeconómicas 
graves, contam com uma nova unidade 
de saúde da santa Casa. Esta unidade 
está vocacionada para concretizar um 
programa de saúde de proximidade na 
área dos cuidados de saúde primários, 
que englobam o planeamento familiar, 
a saúde materna, a saúde infantil e ju-
venil, a saúde do adolescente, a vacina-
ção, a saúde do adulto e do idoso e ainda 
a saúde oral.
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1.3. A NOSSA FORMA DE cRIAR vALOR 
PELO NOSSO DESEMPENhO EcONÓMIcO

Reconhecendo a sustentabilidade 
como um princípio orientador, a santa 
Casa tem desenvolvido a sua ação  
consciente da responsabilidade de 
criar valor e de retribuir, investindo 
em novas oportunidades e apostando 

valor econóMico Gerado valor econóMico diStribuÍdo valor econóMico acuMulado

14.774.778,90€

Em 31 de Dezembro de 2014, o Ativo da Santa casa é de 683,9 milhões de euros e o seu capital Próprio ascende a 
634,6 milhões de euros, o que demonstra a saúde financeira e a sustentabilidade da Instituição.

receitaS

Distribuição dos resultados  
dos Jogos Sociais 

Faturação do Instituto de 
Segurança Social, Ação Social 
e Saúde

Atividade da Ação Social  
(inclui a atividade dos 
equipamentos cedidos pelo ISS)

Atividade da Saúde 

Património

Atividade cultural

Escola Superior de Saúde  
do Alcoitão

Rendimentos de Aplicações 
Financeiras 

Ganhos com carteira  
de Títulos 

Outras Receitas  

220.244.386,06 €

CuStOS OPerACIOnAIS 
(sem amortizações)
95.520.325,48 €

COLAbOrADOreS
(Salários e benefícios)
109.942.960,43 €

jurOS e CuStOS SImILAreS
(Pagamento de Juros de custos 
de financiamento a instituições 
financeiras) 
6.321,25 €

eStADO
(Pagamentos ao Estado)
Nota: Não se aplica por a ScML estar 
isenta de IRc

COmunIDADe 
(Donativos e outros investimentos na 
comunidade)
Nota: 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 “custos operacionais”. 

na inovação e qualidade.

Em 2014, gerou um valor económi- 
co de 220.244.386,06 euros, tendo 
205.469.607,16 euros sido distribuídos 
por diversas partes interessadas.



Santa caSa_a noSSa inStituiÇÃo    29

1.3.1. A nossa política de rigor orçamental

No sentido de, a curto-prazo, conseguir 
cumprir adequadamente a sua missão 
maior de apoio social, em julho de 2014 
a santa Casa decidiu impor novas e 
mais restritivas medidas internas de 
contenção financeira.

Com efeito, face ao crescimento dos en-
cargos com subsídios e apoios diretos a 
utentes, que superaram o previsto em 
orçamento, foram determinadas pela 
Administração medidas extraordiná-
rias de contenção de custos, que incidi-
ram sobre os fornecimentos e serviços 
externos. Estas medidas foram refor-
çadas em setembro com a cativação de 
15% sobre o orçamento para o último 
quadrimestre.

Graças à aplicação destas medidas foi 
possível concluir o exercício de 2014 
com uma taxa de execução orçamental, 
nas despesas correntes, de 99,6%.

5 Memorando de Entendimento e Colaboração entre o instituto de segurança social, i.P. e a santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Cedência de Estabelecimentos integrados, 
 celebrado em 30 de setembro de 2013

“Neste momento, 
a pressão é muito 
grande. O aumento 
de subsídios a 
famílias e a pessoas 
em situação 
débil, que já não 
têm subsídio de 
desemprego, 
e mesmo a 
pessoas com 
fome, aumentou 
consideravelmente. 
É uma pressão 
significativa sobre 
a Santa casa. 
Sente-se muito 
nos pedidos de 
emprego, subsídio 
de renda para 
habitação. Em 
tudo”.
Pedro santana Lopes, Provedor, 
in www.scml.pt

Em 2011, o Estado, através do instituto 
de segurança social, passou para a res-
ponsabilidade da santa Casa a gestão 
e os encargos financeiros correntes 
de vários equipamentos de ação so-
cial. Depois de um período de cedência 
temporária de 3 anos, em janeiro de 
2014, 24 desses equipamentos foram 
transferidos definitivamente para a 
instituição, permanecendo ainda sob a 
sua alçada administrativa e financeira 
provisória 9 equipamentos do conjunto 
inicial, até à sua transição para outras 
entidades5 . os custos com a gestão 
destes equipamentos, que só em 2014 
chegaram quase aos 20 milhões de 
euros, vieram sobrecarregar de forma 
significativa as contas da santa Casa 
na área da ação social, obrigando-a à 
realização de ajustes financeiros.



6 Consulte nas Notas Metodológicas, o âmbito de reporting dos indicadores do presente capítulo. 
7 As compras por tipologia de bens ou serviços correspondem aos fornecimentos e serviços externos das Contas Consolidadas, superiores a 500 mil euros.

1.4. A NOSSA cADEIA DE ABASTEcIMENTO 
1.4.1. Quem são os fornecedores da Santa casa?6 

A santa Casa conta com uma multipli-
cidade de fornecedores para a aquisi-
ção de bens e serviços. Em 2014 foram 
registados 2383 fornecedores com mo-
vimentos no decorrer do ano, tendo o 
volume de compras correspondido a 60 
milhões de euros, o que representa um 
acréscimo de 1,3% face ao ano anterior.
 
Em linha com o comunicado no ano 
transato, as principais aquisições rea-
lizadas em 2014 pela Misericórdia de 
Lisboa7 correspondem a:

• refeições confecionadas: 
 refere-se à aquisição de refeições 
 confecionadas, as quais são 
 fornecidas no âmbito dos serviços 
 da santa Casa;

• Honorários e trabalho temporário: 
 refere-se a valores suportados com 
 pessoal externo, no âmbito 
 dos serviços prestados pela ação 
 social, e com docentes da Escola  
 superior de saúde do Alcoitão; 

• conservação e reparação: 
 concerne à aquisição de serviços 
 de obras de conservação preventiva 
 e corretiva de edifícios afetos 
 à atividade e de rendimento;

coMPraS Por tiPoloGia de benS ou ServiÇoS (euroS)

Refeições confecionadas

Eletricidade

Limpeza das instalações

Combustívies e outros fluídos

outros artigos e bens de baixo valor

honorários

Publicidade

Vigilância e segurança

outros encargos com atividade

seguros

Conservação e reparação

Rendas e alugueres

Consumíveis

trabalho temporário

Deslocações, estadas e transportes

Lavandaria

trabalhos especializados

Comunicações

Licenças software

Encargos com saúde de utentes

água

outros

11,051,597

2,335,373

4,616,313

1,620,300

398,965

6,905,016

2,291,932

3,644,791

1,385,831

340,912

6,667,222

2,022,933

731,081

2,551,852

1,306,228

273,221

5,160,601

1,674,232

701,525

2,485,159

743,808

1,419,812

• trabalhos especializados: 
 relativos à aquisição de serviços 
 de consultadoria, trabalhos 
 especializados de informática
 e de restauro de obras de arte, 
 entre outros.

Em 31 de dezembro de 2014, o conjunto 
dos 10 maiores fornecedores de bens 
e serviços da instituição totalizou 
29.161.074 euros em compras (por fa-
turação emitida), o que representa um 
aumento de 5% face a 2013.
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reOrgAnIzAÇÃO DOS 
ServIÇOS De
APrOvISIOnAmentO 

No final de 2014, a santa Casa iniciou a 
reorganização do seu sistema de gestão 
de compras. Este processo iniciou-se 
com a constituição de um grupo de tra-
balho, formado por elementos de vá-
rios serviços estratégicos. Aos serviços 
da instituição responsáveis pela estra-
tégia e planeamento ficou cometida a 
responsabilidade de definição de um 
novo modelo para o aprovisionamento 
de bens e serviços, capaz de imprimir 
maior eficiência à gestão das compras 
e de melhor responder às necessidades 
daqueles que a santa Casa serve.
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8,535,715

1,115,857

2,019,749

6,462,797

1,049,883

1,831,650

3,096,584

1,503,686

2,344,925

1,200,228

toP 10 - FornecedoreS de benS e ServiÇoS

GERtAL - Comp. G. Restaur. Aliment., sA

EDP serviço universal, sA

Pt Emppresas - Pt Comunicações, sA

zuCotEC - sociedade de Construções, Lda

ACCENt uR E, Consultores de gestão, sA

iss facility services Gestão e Manutenção de Edifícios, Lda

stRoNG segurança, sA

sENioR Es EM  CAsA, Cuidados Domiciliários, Lda 

NoR DiGAL indust. de transf. Alim., sA

CLECE sA - sucursal em Portugal



1.5. OS NOSSO S MARcOS EM 2014
1.5.1. Os nossos principais eventos

Da atividade global desenvolvida pela Santa casa em 
2014, e dos objetivos traçados pela Mesa para este ano, que 
realizações destacaria e que objetivos ficaram por alcançar?

“Destaca-se, desde logo, a passagem dos terrenos e 
equipamentos da Mitra para a gestão da Santa casa. 
A construção do Pólo de Inovação Social na Mitra é um projeto 
ambicioso que nos vai permitir mudar o paradigma daquele 
espaço, muitas vezes conotado negativamente, alargando 
as respostas sociais na cidade de Lisboa e revitalizando uma 
área que estará aberta a todos os cidadãos, como um local 
de passeio e cultura. Outra iniciativa que devo destacar é a 
inauguração da Quinta Pedagógica do Pousal. 
A Quinta Pedagógica vai contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência que vivem no 
Pousal, pessoas economicamente desfavorecidas e portadoras 
de deficiência profunda. Por outro lado, ao estar aberta 
à comunidade vai ajudar a combater o estigma social da 
deficiência. 
Também na área da saúde cumprimos objetivos importantes, 
com a inauguração da ala exclusiva para utentes com Avc no 
centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, que permite 
alargar a resposta terapêutica do Alcoitão, conduzida por uma 
equipa especializada. 
A abertura da nova unidade de saúde no Bairro da Liberdade 
vai permitir a um maior número de pessoas carenciadas ter 
a assistência médica de que precisa, continuando uma lógica 
de saúde de proximidade que temos vindo a desenvolver nos 
últimos anos”.
Pedro santana Lopes, Provedor, in Auscultação de Partes interessadas 2014
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Num dos bairros mais problemáticos de Lisboa nasceu a unidade de Saúde Santa 
casa da liberdade. Esta unidade nasceu num espaço cedido pelo Centro social 
Paroquial de são Vicente para atender uma população onde predominam pessoas 
idosas e pessoas em situação de desemprego com carências socioeconómicas gra-
ves. integrado na freguesia de Campolide, mas desconhecido de muitos residentes 
da capital, o bairro da Liberdade tem uma população de, aproximadamente, 7500 
pessoas, 50 % das quais imigrantes de origem africana, muitas delas indocumen-
tadas, além de famílias carenciadas e em risco. 

No centro de Medicina de reabilitação de alcoitão foi inaugurada uma nova 
ala, exclusiva para reabilitação de utentes com sequelas provocadas por Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). Esta unidade vem dar resposta à crescente procura 
desta especialidade, permitindo alargar a resposta terapêutica do Centro, asse-
gurada por uma equipa multidisciplinar altamente especializada. Resultado de 
um investimento superior a 500 mil euros, a nova ala assegura um acréscimo de 
33 camas para internamento e disponibiliza novos espaços de tratamento, salas 
de enfermagem, ginásio e refeitório.

A Quinta Pedagógica e terapêutica da obra Social do Pousal, equipamento de 
ação social que acolhe pessoas com deficiência profunda, resulta de uma parceria 
entre a santa Casa e a fundação Mapfre e envolve um investimento total de cerca 
de 280 mil euros. A primeira fase, inaugurada em julho, orçou em 192 mil euros, 
dos quais 58% foram financiados pela fundação Mapfre.
A Quinta deverá estar a funcionar em pleno até final de 2016, disponibilizando 
terapêuticas inovadoras para os residentes, atividades socioculturais, tera-
pias ocupacionais, ensino especial e musicoterapia. Além de contribuir para a 
aprendizagem e lazer dos residentes, a quinta estará também aberta às escolas 
e à comunidade, promovendo ateliers e atividades ao ar livre. o contacto com 
elementos externos à instituição contribuirá para a promoção da saúde física e 
mental dos residentes.

No dia do 110º aniversário do Hospital Ortopédico de Sant’Ana foi colocada a 
primeira pedra da sua nova unidade hospitalar, onde serão investidos 11 milhões 
de euros. Em 2017, ano em que se prevê a conclusão das obras, o hospital contará 
com melhores condições para a diversificação das especialidades oferecidas 
como oftalmologia, neurocirurgia e otorrinolaringologia. 
A nova unidade vai ter 60 camas para internamento, bloco operatório com quatro 
salas, unidade de cuidados intensivos com seis camas, unidade de recobro com 
32 lugares, central de esterilização e área de gestão de utentes.

o Programa Mitra, apresentado publicamente pela santa Casa em setembro, 
numa iniciativa que contou com as presenças do Ministro da solidariedade, 
Emprego e segurança social, Pedro Mota soares, e do Vereador dos Direitos 
sociais da Câmara Municipal de Lisboa, joão Afonso, irá transformar o antigo 
Albergue da Mitra num Polo de inovação social. Assente em três pilares funda-
mentais - solidariedade, Diversidade e inclusão, e com um investimento inicial 
de 5 milhões de euros, este programa ambicioso aposta na abertura deste espaço 
à comunidade, transformando a Mitra, conhecida por abrigar indigentes, num 
núcleo de apoio aos cidadãos, sem estigmatizar públicos vulneráveis, e com ser-
viço de saúde 24 horas por dia.

Abertura de nova 
unidade de saúde no 

Bairro da Liberdade – 
Bairro da Liberdade, 

4 de julho

Inauguração 
da Quinta Pedagógica 
e Terapêutica da Obra 

Social do Pousal – 
Malveira, 11 de julho

colocação da primeira 
pedra da Nova Unidade 
hospitalar no hospital 

Ortopédico de Sant’Ana 
- Parede, 25 de julho

Apresentação 
do Programa  

Mitra – Marvila, 
10 de setembro.
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Inauguração da Ala 
exclusiva para utentes 
com Acidente vascular 

cerebral – centro 
de Medicina de 
Reabilitação de 

Alcoitão, 7 de julho
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do serviço prestado através da Linha 
Direta jogos 808 203 377. 

o galardão foi atribuído durante a 
14ª cerimónia dos troféus Call Center 
2014, evento que reconhece as melho-
res empresas nacionais no setor dos 
Call Centers.

Primeiro prémio para campanha de 
comunicação institucional dos Jogos 
Santa casa  

os jogos santa Casa foram distingui-
dos com o primeiro prémio na categoria 
“institucional” dos World Lottery Asso-
ciation Advertising Awards, uma das 
distinções mais importantes atribuí-
das pela Associação Mundial de Lota-
rias, pela sua campanha de comunica-

1.5.2. Os nossos prémios e reconhecimentos

PrémIOS

cultura da Santa casa distinguida

A importância do acervo museológico 
e patrimonial do Museu de são Roque 
e da atividade cultural da santa Casa 
no contexto nacional e internacional 
foi objeto de distinção pelos PRÉMios 
APoM 2014, promovidos pela Associa-
ção Portuguesa de Museologia.

Na categoria “Parceria” foi distinguida 
com dois prémios, um pela sua expo-
sição A Encomenda Prodigiosa - da 
Patriarcal à Capela Real de são joão 
batista, realizada em conjunto com o 
Museu Nacional de Arte Antiga, e outro 
pelos Passeios com Arte e Ciência - das 
Amoreiras ao Chiado que, de forma ino-
vadora, agregam o Museu de são Roque 
a outros sete equipamentos culturais, 
tendo em vista a dinamização da zona 
entre o Chiado e as Amoreiras.

A santa Casa recebeu ainda uma Men-
ção honrosa na categoria “serviço de 
Extensão/serviços Educativos”, re-
lativa à iniciativa Visitas guiadas ao 
hospital ortopédico de sant’Ana 1904-
2013: arte, arquitetura, ciência e saúde. 

os Prémios APoM pretendem incenti-
var e premiar a imaginação e a criati-
vidade dos museólogos portugueses e 
o seu contributo efetivo na melhoria 
da qualidade dos museus portugueses.

Jogos Santa casa 
vencem contact center award

os jogos santa Casa foram distingui-
dos com o Global Contact Center Award 
da international faculty for Executi-
ves. Este prémio reconheceu a quali-
dade do atendimento telefónico dos 
jogos santa Casa e o empenho dos seus 
profissionais no apoio ao cliente e des-
tacando a qualidade e profissionalismo 

“Este galardão 
é sinal de que 
a conjugação 
de esforços e o 
trabalho em rede 
são hoje relevantes 
e valorizados, 
em cenário de 
consideráveis 
dificuldades. 
As parcerias são 
essenciais, mesmo 
em processos 
de candidaturas 
internacionais”.
Margarida Montenegro, diretora da 
Cultura in www.scml.pt
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ção institucional “Direito de sonhar”. 
sob o claim “Apostamos em si para 
apoiar Portugal”, e com a assinatura 
“Quando aposta em Portugal ganha-
mos todos”, a campanha institucional 
teve como objetivo fazer os portugue-
ses “sonhar”: não só com uma boa pres-
tação da seleção Nacional de futebol 
no Mundial de 2014, mas também com 
a possibilidade de concretizarem os 
seus sonhos através de uma pequena 
aposta nos jogos sociais do Estado.

A campanha associava as estrelas do 
futebol e os feitos da seleção Nacional 
ao trabalho desenvolvido pelos chama-
dos «heróis anónimos» que, através das 
receitas dos jogos santa Casa, acabam 
por contribuir para a coesão social do 
país.

atribuição de Prémio 
de Mérito à Santa casa

A Associação Recreativa de Moradores 
e Amigos do bairro da boavista atri-
buiu à santa Casa um prémio de mérito 
pelo contributo prestado para o desen-
volvimento do referido bairro, em par-
ticular na área da saúde, e que reflete 
um trabalho de mais de três décadas 
ao serviço da população, prestando-lhe 
cuidados de saúde primários de proxi-
midade.

menÇõeS hOnrOSAS

Menção honrosa para a Santa casa 
por boas práticas nos recursos Hu-
manos

A Misericórdia de Lisboa foi distin-
guida com a única menção honrosa 
atribuída pelos Prémios Masters do 
Capital humano 2014, pelas suas boas 
práticas no domínio dos Recursos hu-
manos. A instituição apresentara a sua 
candidatura para os prémios de “Me-
lhor política de recrutamento e reten-
ção de talentos” e “melhor política de 
integração e promoção do bem-estar”.

os Masters do Capital humano são 
uma iniciativa anual da international 
faculty for Executives e da EXPo Rh 
- salão de Recursos humanos, e têm 
como objetivos premiar e valorizar as 
práticas inovadoras dos profissionais 
e reconhecer as empresas que se dis-
tinguem pelos resultados obtidos na 
gestão estratégica das pessoas no de-
sempenho das suas tarefas.

Hospital Ortopédico de Sant’Ana ob-
teve a classificação máxima em “ex-
celência clínica”

o hospital ortopédico de sant’Ana 
recebeu classificação máxima no se-

gundo relatório de 2014 do sistema 
Nacional de Avaliação em saúde di-
vulgado pela Entidade Reguladora 
da saúde. o hospital foi classificado 
com cinco estrelas nas dimensões de 
“Excelência Clínica”, “segurança do 
Doente”, “Adequação e Conforto das 
instalações”, “focalização no Doente” 
e “satisfação do utente”, distinção que 
também já tinha obtido em 2013. Estes 
resultados demonstram o empenho da 
santa Casa em dotar este hospital das 
condições ideais para melhor servir os 
seus utentes. 

o sistema Nacional de Avaliação em 
saúde é um sistema criado pela Enti-
dade Reguladora da saúde para avaliar 
as diversas dimensões da qualidade 
dos equipamentos prestadores de cui-
dados de saúde de Portugal, no âmbito 
do direito dos cidadãos à informação 
sobre os serviços de saúde. 

Este prémio 
incentiva a Santa 
casa e o seu 
Departamento 
de Jogos a 
continuarem 
o trabalho 
desenvolvido em 
prol da sociedade, 
ao conceder-lhe 
ainda mais 
credibilidade”.
fernando Paes Afonso, Vice-Provedor 
in www.scml.pt
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2.1. QUAIS SãO OS ÓRGãOS DE GOvERNO DA SANTA cASA?

Nos termos dos seus Estatutos, publi-
cados pelo Decreto-Lei n.º 235/2008, de 
3 de Dezembro, a estrutura de gover-
nação da santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa compreende os seguintes 
órgãos: o Provedor e a Mesa. A Mesa 
é composta pelo Provedor, pelo Vice-
-provedor e pelos Vogais. A instituição 
tem ainda, como órgãos consultivos e 
de fiscalização, o Conselho institucio-
nal, o Conselho de jogos e o Conselho 
de Auditoria.

A Misericórdia tem ainda os seguintes 
órgãos consultivos e de fiscalização:

orGÃoS de adMiniStraÇÃo

orGÃoS conSultivoS e de FiScalizaÇÃo

meSA

> conselho institucional (órgão consultivo)
> conselho de Jogos (órgão consultivo)
> conselho de auditoria (órgão de fiscalização)

A tutela é exercida pelo membro do Go-
verno que superintende a área da segu-
rança social, atualmente o Ministro da 
solidariedade, Emprego e segurança 
social, abrangendo, além dos poderes 
especialmente previstos nos Estatutos 
da instituição, a definição de orienta-
ções gerais de gestão, a fiscalização 
da atividade e a coordenação com os 
organismos do Estado ou deles depen-
dentes.

vice-Provedor

Provedor

voGal voGal voGal
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2.1.1. Nomeação dos órgãos de administração, 
consultivos e de fiscalização

o Provedor é nomeado por despacho 
conjunto do Primeiro-Ministro e do 
membro do Governo que exerce a tutela 
sobre a instituição. o Vice-Provedor e 
os Vogais da Mesa são nomeados por 
despacho da tutela, ouvido o Provedor. 

o mandato do Provedor, do Vice-Prove-
dor e dos membros da Mesa é de 3 anos, 
renovável por iguais períodos.

Em 2014, o atual Provedor foi recon-
duzido pelo Governo para um segundo 
mandato, o mesmo acontecendo com 
todos os restantes membros da Mesa. 

os membros do Conselho institucional, 
do Conselho de jogos e do Conselho de 
Auditoria são indicados pelas entida-
des que integram estes órgãos para sua 
representação pelo período de 3 anos, 
renovável por tempos idênticos.

o Revisor oficial de Contas que inte-
gra o Conselho de Auditoria é nomeado 
pela tutela.
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2.1.2. Pelouros da competência dos órgãos de administração

PrOveDOr

•	 Secretaria-geral

•	 Departamento	da	Qualidade	
  e inovação 

•	 Departamento	de	Gestão	
  imobiliária e Património

•	 Direção	da	Cultura

•	 Direção	de	Aprovisionamento

•	 Direção	de	Comunicação	
  e Marketing

•	 Direção	Financeira

•	 Direção	de	Recursos	Humanos

•	 Serviço	de	Planeamento,	
  Estudos e Auditoria

vOgAL
rita valadas

•	 Departamento	de	Ação	Social	
  e saúde
  - Direção de Desenvolvimento 
  e intervenção de Proximidade
  - Direção de infância e juventude
  - Direção de intervenção 
  com Públicos Vulneráveis 

vOgAL
Maria Helena lopes da costa

•	 Departamento	de	Ação	Social	
  e saúde
  - Direção de saúde santa Casa

•	 Centro	de	Medicina	
  de Reabilitação de Alcoitão 

•	 Escola	Superior	de	Saúde	
  do Alcoitão

•	 Hospital	Ortopédico	de	Sant’Ana

•	 Unidade	de	Saúde	
  Maria josé Nogueira Pinto 

vOgAL
Paulo Mateus calado

•	 Departamento	
 de Empreendedorismo 
 e Economia social 

•	 Direção	de	Assuntos	Jurídicos

•	 Gabinete	de	Apoio	Social	
 dos Recursos humanos

Em 31 de dezembro os diferentes  
pelouros estavam distribuidos da  
seguinte forma pelo Provedor e mem-
bros da Mesa:

vICe-PrOveDOr

•	 Departamento	de	Jogos

•	 Direção	de	Sistemas	
 e tecnologias de informação
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2.1.3. composição e principais competências 
dos órgãos consultivos e de fiscalização

o conselho institucional é um órgão 
consultivo presidido pelo Provedor e 
composto por: 

•	 Dois	representantes	do	Ministério	
 da solidariedade, Emprego 
 e segurança social

•	 Um	representante	do	Ministério	
 da saúde

•	 Um	representante	do	Ministério	
 da Economia

•	 Um	representante	da	Secretaria	
 de Estado da Administração Local

•	 Um	representante	da	Irmandade	
 da  Misericórdia e de são Roque

•	 Três	elementos	de	reconhecido	
 mérito designados pelo Provedor

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

o conselho de Jogos é um órgão con-
sultivo presidido pelo Provedor e com-
posto por: 

•	 Um	representante	do	Ministério	
 da solidariedade, Emprego 
 e segurança social

•	 Um	representante	
 do Ministério das finanças

•	 Um	representante	do	Ministério	
 da Administração interna

•	 Um	representante	do	Ministério	
 da saúde

•	 Um	representante	do	Ministério	
 da Educação e Ciência

•	 Um	Representante	do	Ministério	
 da Cultura

•	 Um	Representante	da	Secretaria	
 de Estado do Desporto e juventude

•	 Um	Representante	do	Ministério	
 da Economia

Competências:
- Dar parecer sobre o plano de ativida-
des 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 concedi-
dos à santa Casa;
- Pronunciar-se acerca da exploração 
de outros jogos pela instituição; 
- Dar parecer, quando solicitado, rela-
tivamente à exploração de jogos por 
outras entidades.

o conselho de auditoria é um órgão de 
fiscalização, composto por: 

•	 Um	representante	do	Ministério	
 das finanças, que preside

•	 Um	representante	do	Ministério	
 da solidariedade, Emprego 
 e segurança social

•	 Um	Revisor	Oficial	de	Contas	
 nomeado pelo Ministério 
 da solidariedade, Emprego 
 e segurança social

Competências:
- fiscalizar a gestão e o cumprimento 
 das normas reguladoras da atividade 
 da santa Casa; 
- Acompanhar a execução 
 dos orçamentos;
- Examinar periodicamente a 
 contabilidade e seguir a sua evolução;
- Verificar o cadastro e a exatidão 
 de todos os valores patrimoniais;
- Emitir parecer sobre os relatórios 
 e as contas anuais de gerência e sobre 
 a contração de empréstimos 
 e a emissão de obrigações;
- Pronunciar-se sobre qualquer 
 assunto que seja submetido 
 à sua apreciação pela Mesa 
 ou pelo Provedor;
- Promover auditorias;
- Requerer informações 
 e esclarecimentos sobre 
 o curso das atividades da instituição.
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2.1.4. Envolvimento dos órgãos de governo 
na sustentabilidade

Qual a estratégia em aplicação e definida pela Mesa para 
os próximos anos, para que a Santa casa continue a ser 
reconhecida como uma Instituição social, económica e 
ambientalmente responsável? 

“Sem nunca perder de vista a sua missão histórica, a Mesa 
continuará a desenvolver modelos de gestão que permitam 
otimizar os recursos da ScML, numa altura em que as 
solicitações da sociedade são crescentes, atendendo à 
difícil realidade económica e social que o País atravessa. À 
semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a Mesa 
manter-se-á fiel à estratégia traçada até aqui, com vista à 
afirmação da ScML como Instituição do século XXI, adaptada 
às novas realidades e desafios, para que possa continuar 
a ser vista como um referencial de sustentabilidade social, 
económica e ambiental. 
Toda a estratégia pensada para os próximos anos assenta nos 
princípios do rigor, da transparência e da responsabilidade, 
porque só assim será possível potenciar ao máximo os recursos 
da ScML em prol dos que mais necessitam e ter a capacidade 
para responder ao recuo do Estado em várias áreas da saúde e 
da ação social”.
Pedro santana Lopes, Provedor, in Auscultação de Partes interessadas 2014
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Neste sentido, logo no início do seu 
primeiro mandato, a atual Mesa, na 
pessoa do seu Provedor, definiu a es-
truturação e aplicação da Estratégia 
de sustentabilidade da instituição 
como um dos eixos estratégicos da sua 
administração, considerando como 
áreas prioritárias as da promoção da 
eficiência energética das instalações e 
equipamentos, a utilização de energias 
alternativas e a gestão de resíduos. 

Esta aposta tem em vista, sobretudo, 
preparar a santa Casa para o futuro, 
contribuindo para um novo posiciona-
mento de modernidade e de proximi-
dade, no quadro da responsabilidade 
social que assume em Portugal, e dos 
grandes desafios ambientais, sociais e 
económicos colocados pela atual con-
juntura nacional e mundial. 

A Misericórdia de Lisboa, através 
dos seus órgãos de governo, assumiu 
uma atitude proactiva em matéria de 
sustentabilidade, uma vez que consi-
dera que não basta contribuir para o 
desenvolvimento sustentável através 
dos serviços que presta à sociedade, 
sendo também necessário que integre 
a sustentabilidade ao longo de todo o 
ciclo da sua atividade, incorporando 
de uma forma equilibrada os aspetos 
económicos, sociais e de preserva-
ção do ambiente: racionalizando e 
utilizando eficientemente os recur-
sos, promovendo o bem-estar dos 
seus colaboradores, ouvindo as suas 
partes interessadas, apoiando a co-
munidade e estabelecendo parcerias 
ativas para potenciação de sinergias 
e aproveitamento de recursos e de co-
nhecimentos. 
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2.2. A NOSSA APOSTA NA ÉTIcA E NA TRANSPARêNcIA
2.2.1. Os nossos códigos e procedimentos

o Código de boas Práticas assenta 
numa cultura de responsabilidade e 
de excelência, e pretende ser uma re-
ferência do padrão de conduta aceite 
pela instituição, e de orientação para 
o cumprimento dos seus fins estatutá-
rios, sob os princípios de transparên-
cia, Confiança, Qualidade e isenção, de-
vendo ser compreendido, interiorizado 
e aplicado por todos os trabalhadores.

Em novembro realizou-se a sua di-
vulgação junto de toda a comunidade 
interna, promovendo-se o seu conhe-
cimento por estes e o cumprimento 
das suas diretrizes. o documento está 
igualmente disponível para consulta 
das partes interessadas externas no 
website corporativo da santa Casa.

Para assegurar a conformidade e atua-
lidade do seu Código de boas Práticas, 
a Misericórdia de Lisboa procede bie-
nalmente à sua revisão, adaptando-o 
ao contexto do seu desenvolvimento 
organizacional e da sociedade na qual 
se insere.

os deveres de responsabilidade e de 
transparência que recaem sobre a 
santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
e a natureza especial e sensível das 
suas áreas de intervenção estratégi-
cas, como a ação social, a saúde e os 
jogos sociais do Estado, impõem que 
a sua atuação e o comportamento dos 
seus colaboradores e de partes inte-
ressadas críticas da sua atividade se-
jam orientados por regras de natureza 
ética e deontológica que representem 
elevados padrões de conduta moral e 
profissional.

Como tal, a santa Casa dispõe de ferra-
mentas internas de regulação e orien-
tação sobre temas específicos da sua 
atuação e das atividades que desen-
volve, como códigos, guiões e cartas, as 
quais têm como objetivo orientar com-
portamentos, clarificar e uniformizar 
práticas, salvaguardar direitos e de-
veres, e apoiar na tomada de decisões, 
contribuindo para a gestão contínua da 
sustentabilidade da instituição.

CóDIgO De bOAS PrátICAS 
DOS trAbALhADOreS DA 
SAntA CASA DA 
mISerICórDIA De LISbOA

o Código de boas Práticas dos traba-
lhadores da santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa surgiu da necessidade de reu-
nir, num único documento, o conjunto 
básico de princípios e de práticas que 
devem orientar cada um dos seus co-
laboradores na prossecução da missão 
original da instituição - a de realizar a 
melhoria do bem-estar das pessoas, e 
prioritariamente, dos mais desfavore-
cidos. Desta forma, constitui-se como 
um instrumento facilitador do esforço 
coletivo para tornar a santa Casa ainda 
mais eficiente, inovadora e responsá-
vel, contribuindo para o alinhamento 
das práticas dos seus colaboradores 
com a sua missão e valores. 

“Os valores vertidos neste código devem 
ser sentidos como princípios a serem 
incorporados e vividos com convicção 
por todos os colaboradores, sendo 
inseparáveis da sua identidade, da sua 
atividade e da sua responsabilidade 
social, constituindo condição 
indispensável ao progresso social e ao 
sucesso pessoal e profissional de todo o 
tecido humano.”
Pedro santana Lopes, Provedor, in Preâmbulo do Código de boas Práticas
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CóDIgO De COnDutA DO 
DePArtAmentO De jOgOS

o Código de Conduta do Departamento 
de jogos da santa Casa, criado em 2004 
no âmbito da implementação e certifica-
ção do seu sistema de Gestão da segu-
rança de informação, é aplicável a todos 
os colaboradores deste departamento e 
aos colaboradores dos serviços instru-
mentais da santa Casa que, pelas funções 
exercidas, têm ou podem vir a ter acesso 
a informação confidencial ou relevante, 
ou a outros ativos relativos à organização 
e exploração dos jogos sociais do Estado. 

Este Código tem como principais obje-
tivos: dar a conhecer os padrões com-
portamentais coerentes com a missão, 
princípios e valores da santa Casa que 
deverão ser respeitados pelos colabo-
radores, e as diretrizes que devem ser 
observadas na sua atuação profissional; 
identificar, gerir e atuar sobre eventuais 
padrões comportamentais e condutas 
que possam colocar em causa a missão, 
os objetivos e a atividade da organização, 
o trabalho, o empenho e o sentido de per-
tença; e regular e harmonizar as normas 
de conduta que devem nortear todos os 
colaboradores. 

A sua aplicação no contexto da santa 
Casa enquadra-se no sistema de Gestão 
da segurança da informação, estabele-
cido e certificado em conformidade com 
as normas de controlo de segurança da 
World Lottery Association (WLA), e iso/
iEC 27001: – information technology – 
security techniques – information se-
curity management systems – Require-
ments.

CóDIgO De COnDutA 
DO ACOLhImentO 
InStItuCIOnAL 
De CrIAnÇAS

o Código de Conduta do Acolhimento 

institucional da Direção de infância e 
juventude da Ação social, serviço que 
tem como atribuições o acolhimento e a 
proteção de crianças em perigo, tem por 
objetivo fixar as regras e os princípios 
gerais de ética e conduta profissional 
dos colaboradores que estão afetos a 
este serviço, sendo aplicáveis a todos, 
tanto nas relações entre si como nas 
relações com terceiros, internos e ex-
ternos à santa Casa.

Pretende constituir-se como a refe-
rência quanto ao padrão de conduta 
que é exigível aos colaboradores da 
santa Casa com responsabilidades e 
funções em matéria de acolhimento 
institucional de crianças, na regulação 
das relações com a população alvo da 
sua intervenção, e na qualificação dos 
cuidados que lhe presta, respeitando 
os princípios de excelência, responsa-
bilidade e rigor, e pondo em prática o 
sentido ético da missão, visão e valores 
definidos para esta área de intervenção.

guIÃO PArA utILIzAÇÃO
DOS ServIÇOS De SAúDe 
SAntA CASA e DO guIA DO 
utente 

Em 2014 foi elaborado um guião que pre-
tende dar a conhecer, de forma exaus-
tiva, os serviços saúde santa Casa na 
ótica do utilizador, fornecendo ainda 
alguma informação útil para o utente, 
no que respeita à prestação de cuidados 
de saúde.

foi igualmente desenvolvido um Guia 
do utente que, de forma simples, acessí-
vel e sucinta, fornece informação sobre 
os serviços prestados pelas unidades 
de saúde da santa Casa.
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2.2.1. Os nossos códigos e procedimentos

COmISSÃO De étICA PArA 
A SAúDe DO CentrO De 
meDICInA De reAbILItAÇÃO 
De ALCOItÃO

A Comissão de Ética para a saúde 
do Centro de Medicina de Reabilita-
ção de Alcoitão é um órgão indepen-
dente que funciona junto do Centro e 
ao qual cabe zelar pela observância 
de padrões de ética no exercício das 
ciências médicas, para garantir a 
dignidade e integridade humana dos 
respetivos utentes e profissionais, 
procedendo, para o efeito, à análise, 
reflexão e a recomendações sobre te-
mas da prática médica que envolvam 
questões de ética.

Em 2014, esta comissão reuniu-se em 
três sessões ordinárias e em cinco 
sessões extraordinárias. os temas 
apreciados foram apresentados quer 
por colaboradores do Centro de Medi-

revISÃO DA CArtA DOS 
DIreItOS e DevereS DOS 
utenteS DAS unIDADeS 
De SAúDe DA SAntA CASA

o direito à proteção da saúde, consa-
grado na Constituição da República 
Portuguesa, assenta num conjunto de 
valores fundamentais como a digni-
dade humana, a equidade, a ética e a 
solidariedade. No quadro legislativo 
da saúde, nomeadamente na Lei de 
bases da saúde, são estabelecidos di-
reitos mais específicos. são estes os 
princípios orientadores que servem de 
base à Carta dos Direitos e Deveres dos 
utentes da saúde santa Casa, revista 
em 2014. A saúde santa Casa acredita 
que o conhecimento dos seus utentes 
relativamente aos seus direitos e deve-
res potencia a sua capacidade de inter-
venção ativa na melhoria progressiva 
dos cuidados e serviços prestados pela 
instituição. 

cina de Reabilitação de Alcoitão, quer 
por entidades externas.

Ciente de que o respeito e a dignidade 
da condição humana são fundamentos 
éticos que deverão estar presentes nos 
comportamentos e atitudes de todos os 
colaboradores do Centro, a comissão de-
senvolveu também um inquérito subor-
dinado ao tema «Atitudes em relação 
aos doentes», cujos resultados foram 
alvo de uma apresentação interna. 
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PrOteÇÃO DOS DIreItOS 
DAS CrIAnÇAS

Santa caSa ParticiPa 
eM coMiSSÃo 
interGover naMental Sobr e 
o r eGiMe JurÍdico da adoÇÃo

Dadas as suas especiais atribuições em 
matéria de proteção de crianças e de 
adoção, a santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa esteve representada na Co-
missão do Regime jurídico de Adoção, 
criada em 2013 pela Presidência do 
Conselho de Ministros. focada na rea-
valiação de toda a área legislativa que 
está envolvida na proteção dos direitos 
da criança e da adoção, esta foi uma 
das duas comissões que funcionaram 
paralelamente, e em articulação com o 
Ministério da solidariedade e da segu-
rança social, com o objetivo de definir 
uma nova «Agenda para a Criança». os 
trabalhos da Comissão com vista à pre-

paração do novo regime jurídico da ado-
ção ficaram concluídos em 2014, tendo a 
mesma sido extinta de seguida.
 
25º aniverSÁrio da 
convenÇÃo doS dir eitoS 
da crianÇa

No 25.º aniversário da Convenção dos 
Direitos da Criança, celebrado em 20 de 
novembro, crianças dos equipamentos 
de acolhimento institucional da santa 
Casa entregaram ao Provedor uma 
Carta Compromisso, que foi por ele as-
sinada, propondo-o como “Provedor da 
Criança”.   

Eu, Pedro Miguel de Santana Lopes, 
comprometo-me a cumprir e a fazer 
cumprir os Direitos das crianças relativos 
à sobrevivência, ao desenvolvimento, 
à proteção, à participação. Por isso, as 
crianças em acolhimento institucional 
propõem-me como Provedor da 
criança, no dia da comemoração do 25.º 
aniversário da convenção dos Direitos 
da criança

Carta Compromisso, assinada pelo Provedor por ocasião do 25.º aniversário 
da Convenção dos Direitos da Criança
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2.2.2. A promoção da “Gestão Aberta” na Santa casa

A transparência tem sido um dos ve-
tores fundamentais do modelo de ges-
tão que a atual Mesa tem imprimido na 
santa Casa. A estratégia, iniciada no 
começo do primeiro mandato, começa 
a dar resultados, traduzidos em ganhos 
de eficiência e de sustentabilidade. 

COmunICAÇÃO  COntínuA 
e AbertA COm tODOS

Na prossecução de uma comunicação 
aberta e transparente com as suas par-
tes interessadas, e de assunção das suas 
responsabilidades perante a sociedade, 
a santa Casa criou no seu website corpo-
rativo um espaço de destaque dedicado 
à «Gestão Aberta», onde partilha conti-
nuamente as suas boas práticas no que 
diz respeito aos procedimentos inter-
nos, bem como os esforços e as medidas 
tomadas para melhorar algumas áreas 
identificadas como mais problemáticas 
e para corrigir problemas detetados. 
Com a criação do espaço «Gestão 
Aberta» no website pretende-se que o 
público tenha também a perspetiva da 
realidade interna da instituição.

IntenSIfICAÇÃO DO DIáLOgO 
e reLACIOnAmentO COm OS 
meDIA

o fortalecimento do diálogo com os me-
dia sinaliza uma atitude de maior aber-
tura da santa Casa para o exterior, e de 
transparência quanto aos seus prin-
cípios, intenções, atividades e contas. 
Neste sentido, em 2014 os membros da 
Mesa encontraram-se proativamente 
com a imprensa para entrevistas so-
bre as principais iniciativas de cada 
uma das áreas de intervenção, ou em 
eventos com cobertura mediática. Pa-
ralelamente, a instituição abriu à comu-
nicação social as portas de vários dos 
seus equipamentos sociais, de saúde e 
de cultura, que foram palco de diversas 
reportagens.

“Penso que chegou a altura de mostrar 
aquilo que temos vindo a fazer em termos 
de organização e de procedimentos 
internos. Quando cheguei à ScML, tinha 
a noção de que não seria um desafio fácil 
alterar paradigmas de funcionamento 
numa Instituição secular, com hábitos 
ancestrais e regalias intocáveis. hoje, 
penso que todos nós, na ScML, nos 
podemos orgulhar do que já conseguimos 
fazer nestes últimos três anos, no 
sentido de adaptar a nossa Instituição às 
exigências e sensibilidades deste século 
XXI. Mas ainda há muito trabalho a 
fazer”.
Pedro santana Lopes, Provedor, in www.scml.pt
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AS regrAS DAS 
COmPrAS nA SAntA 
CASA SÃO AS meSmAS DA 
ADmInIStrAÇÃO PúbLICA 
e eStÃO ASSenteS 
nOS PrInCíPIOS DA 
IguALDADe, 
DA COnCOrrênCIA, 
DA ImPArCIALIDADe, 
DA PrOPOrCIOnALIDADe, 
DA trAnSPArênCIA, 
DA PubLICIDADe e DA 
bOA-fé

Enquanto pessoa coletiva de direito 
privado e utilidade pública adminis-
trativa, a santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, encontra-se legalmente 
obrigada ao cumprimento da disci-
plina aplicável à contratação pública, 
regulada pelo Código dos Contratos 
Públicos. 

Este normativo regula tanto as re-
gras da formação dos procedimen-
tos de compras das entidades a ele 
sujeitas, - ou seja, estipula como os 
contratos podem ser celebrados (por 
exemplo, por concurso público ou 
ajuste direto), em toda a fase que de-
corre desde que é tomada a decisão de 

contratar até ao momento de celebra-
ção do contrato -, como os aspetos da 
execução de contratos, relacionados, 
nomeadamente, com as obrigações e 
os poderes das partes contraentes, o 
incumprimento ou a modificação do 
contrato, a partir do momento da ce-
lebração do contrato.

transparência reforçada 
com divulgação de procedimentos 
internos para a contratação de um 
bem ou serviço

Como forma de div ulgar publica-
mente o modo como realiza as suas 
compras e de ser o mais transpa-
rente possível perante as suas par-
tes interessadas e de prestar escla-
recimentos sobre atos de gestão, em 
2014 a santa Casa criou um pequeno 
filme explicativo sobre o procedi-
mento interno para a contratação 
de um bem ou serviço, o qual está 
d ispon ível pa ra consu lta no seu 
website  corporativo. Neste v ídeo 
são explicados todos os passos para 

a realização de uma aquisição na 
santa Casa, desde o início do pro-
cesso até à publicação do respetivo 
contrato no Portal base.

transparência das compras da 
Santa casa reforçada com a 
publicação dos contratos 
no Portal base

Desde a entrada em vigor do Decreto-
-Lei que aprovou o Código dos Contra-
tos Públicos e determinou a publicita-
ção dos contratos no Portal baseGov, a 
santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
publicou 2 549 contratos, permitindo a 
qualquer cidadão aceder à listagem dos 
contratos celebrados pela instituição. 

o empenho da atual Administração da 
santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
em pautar a sua gestão por princípios 
orientadores de transparência reflete-
-se ainda na sistematização da infor-
mação relativa aos procedimentos 
aquisitivos de uma forma clara e ob-
jetiva e acessíveis ao público em geral.
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2.2.3. A nossa aposta no Jogo Responsável

A estratégia de jogo Responsável as-
senta em diversos pilares, dos quais se 
destacam: 

•	 A	disponibilização	
 de uma oferta moderada de jogos;

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

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

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

•	 A	não	disponibilização	
 de jogo a crédito.

o sistema de Gestão da segurança da 
informação (sGsi) contribui para o re-
forço da confiança das partes interes-
sadas na exploração dos jogos sociais 
do Estado.

A implementação do sGsi e a sua certi-
ficação iniciou-se em 2004, no âmbito 
do projeto de lançamento do Euro-
milhões em Portugal, tendo por base 
a Norma WLA – sCs (World Lottery 
Association – security Control stan-
dard). Desde a sua implementação, o 
sistema tem-se adaptado às alterações 
dos jogos sociais, da instituição e das 
suas necessidades, bem como às mu-
danças dos referenciais normativos, 
nomeadamente através da adoção 
e respetiva certificação pela Norma 
iso/iEC 27001 – information techno-
logy – security techniques – informa-
tion security management systems - 
Requirements.

Em 2014 intensificou-se a integração 
das partes interessadas no sGsi, com 
a realização de auditorias a fornece-
dores relevantes e à rede de mediado-
res. Deu-se também início ao projeto 
de adaptação do sGsi à nova versão da 
norma iso/iEC 27001. 

Enquanto entidade que explora os jogos 
sociais em nome e por conta do Estado, 
tendo a sua atividade fortemente regu-
lada pelo próprio Estado, o Departamento 
de jogos da santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa é um operador responsável 
por excelência, desempenhando um pa-
pel fulcral na promoção de hábitos de 
jogo moderados e na prevenção do jogo 
problemático. Disponibilizando aos seus 
apostadores uma oferta moderada de 
jogos, acessível a todas as pessoas, com 
baixos valores de aposta, mecânicas 
simples e diversos níveis de prémios, o 
Departamento de jogos garante, simul-
taneamente, uma oferta suficientemente 
apelativa, capaz de canalizar a procura de 
jogo a dinheiro para a oferta legal, promo-
vendo assim hábitos de jogo responsável, 
e sendo um garante da ordem pública.

Difundindo os seus planos de prémios, 
os jogos santa Casa evidenciam dois 
princípios fundamentais na organiza-
ção dos jogos: a igualdade e a transpa-
rência. A segurança e a integridade do 
jogo encontram-se igualmente garan-
tidas, sendo utilizados na conceção e 
organização dos jogos os meios tecno-
lógicos e humanos mais adequados, em 
estrito cumprimento das disposições 
legais e regulamentares aplicáveis.
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coMProMiSSo inter nacional

os jogos santa Casa partilham as 
boas práticas internacionais no com-
promisso conjunto das lotarias euro-
peias, no que respeita à manutenção 
da ordem pública, da integridade, da 
segurança e do combate ao jogo ilegal. 
As boas práticas estendem-se, igual-
mente, à proteção dos grupos vulne-
ráveis - os menores de idade, os que 
auferem rendimentos reduzidos, os 
que têm um historial de dependên-
cia do jogo, bem como os que não têm 
consciência dos riscos relacionados 
com os problemas de jogo, assumindo 
a educação e a prevenção como estra-
tégias prioritárias no alcance de tal 
resultado.

Neste sentido, como membro da World 
Lottery Association, organização in-
ternacional dedicada a promover os 
interesses dos jogos autorizados pelo 
Estado, os jogos santa Casa aderiram 
aos seus Princípios de jogo Respon-
sável, alcançando o Nível 2 de Certi-
ficação do Quadro de trabalho de jogo 
Responsável.



O NOSSO 
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3.1. A EstR AtÉGiA DE sustENtAbiLiDADE DA NossA iNstituição
3.2. o Nosso ENVoLViMENto CoM As PARtEs iNtER EssADAs
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3. O NOSSO PERcURSO RUMO À SUSTENTABILIDADE

3.1. A ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE DA NOSSA INSTITUIçãO

aMbiental Social inovaÇÃo

Fazemos do 
insustentável,
sustentável.
Todos os dias,
desde sempre.

Em fevereiro de 2012, a santa Casa 
aderiu a um novo repto lançado pelo 
seu Provedor: o de estruturar e de-
senvolver uma Estratégia de sus-
tentabilidade. Além dos desafios que 
qualquer organização enfrenta num 
processo semelhante, a instituição 
confrontou-se com um adicional, o de 
encontrar uma forma de concretizar 
uma estratégia de sustentabilidade 
numa organização do terceiro setor, 
cuja missão de realizar a melhoria do 
bem-estar das pessoas, prioritaria-
mente dos mais desprotegidos, acaba 
por ser, inerentemente, a de cuidar do 
presente e tentar melhorar o futuro 
da sociedade. 

o conceito de sustentabilidade não é, 
pois, algo novo para a Misericórdia 
de Lisboa. Desde há mais de cinco 
séculos que a instituição trabalha 
em prol de um desenvolvimento so-
cial mais sustentável, evidenciando 
as suas preocupações sociais, ino-
vando nas suas respostas, e dando o 
seu contributo para uma maior coe-
são social e territorial na área de 
Lisboa. institucionalmente, poder-
-se-ia dizer que aquilo que a santa 
Casa faz no seu dia-a-dia é, per se, um 
contributo para a sustentabilidade 
da sociedade.

Com efeito, e a partir dos resultados 
de um diagnóstico interno que teve 
em vista apurar a realidade interna 
e definir objetivos, a concretização 
da Estratégia de sustentabilidade da 
santa Casa concentrou-se, num pri-
meiro momento, no pilar ambiental, 
por se considerar que este era aquele 
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em que existiam mais oportunida-
des, e mais urgentes, de correção e de 
melhoria da performance. sob o lema 
«Minimizar a pegada ecológica da 
santa Casa», foram então definidas 
quatro áreas prioritárias de inter-
venção: eficiência energética, gestão 
de resíduos, compras sustentáveis e 
sensibilização e educação ambiental 
da comunidade interna. 

já o pilar social e o pilar da inovação 
vieram enquadrar um conjunto de 
atividades desenvolvidas natural-
mente no âmbito da intervenção da 
instituição, contribuindo para o re-
forço da sua responsabilidade socioe-
conómica, ambiental e de inovação, 
bem como de promoção de um desen-
volvimento mais sustentável.

No pilar social, a santa Casa tem vindo 
a lançar iniciativas que visam, por 
um lado, promover a coesão interna e 

o bem-estar dos seus colaboradores e, 
por outro, apoiar o desenvolvimento 
da sociedade, deixando a sua marca 
noutras causas públicas, territorial e 
socialmente mais amplas, que se ali-
nham com a sua própria missão. Es-
tas ações contribuem decisivamente 
para o seu posicionamento enquanto 
entidade de referência no âmbito da 
responsabilidade social.

No pilar da inovação, a instituição 
tem vindo a apostar na moderniza-
ção interna e na adequação das suas 
respostas às novas problemáticas 
sociais, estimulando a criatividade 
e a inovação e apostando no apoio à 
investigação em saúde.

A concretização da Estratégia de 
sustentabilidade é um projeto parti-
cipativo e congregador das vontades 
de todas as partes interessadas em 
tornar a santa Casa mais sustentável.
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coMProMiSSo da Santa caSa coM o deSenvolviMento SuStentÁvel

oS PriMeiroS 
PaSSoS…

o desafio de tornar a santa Casa 
mais sustentável foi oficialmente 
lançado ao nível interno da 
instituição em 15 de fevereiro de 
2012.
A estratégia centrou-se, 
numa primeira etapa, 
fundamentalmente no pilar 
ambiental, mas tendo também 
em linha de conta o pilar social e 
o pilar da inovação.

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.

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 JuSto, 
MaiS SolidÁrio e MaiS 
incluSivo…

Eixos Estratégicos

•	Valorização	dos	recursos	
   humanos
•	Envolvimento	com	as	
   comunidades locais 
 (Promoção de iniciativas 
 e atividades de 
 responsabilidade social; 
 de voluntariado 
 e de inclusão)

56

3.1. A ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE DA NOSSA INSTITUIçãO
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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.

Por uM Mundo MaiS 
inovador…

Eixos Estratégicos

•	Modernização
•	Inovação	social
•	Empreendedorismo	
 e economia social
•	Investigação	e	Desenvolvimento

obJetivo 2012-2015:

Definir e iniciar a aplicação da 
Estratégia de sustentabilidade 
nas três dimensões: Ambiental, 
social e da inovação.
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3.2. O NOSSO ENvOLvIMENTO 
cOM AS PARTES INTERESSADAS

3.2.1. Quais são as partes interessadas da Santa casa?

Em 2013, a santa Casa procedeu à identi-
ficação dos grupos de partes interessadas 
mais relevantes e com um envolvimento 
mais ativo com a instituição, tendo por 
base uma consulta interna realizada 
junto dos seus diversos serviços estra-
tégicos. Em 2014, e face a uma maior 
aproximação a outras organizações do 
terceiro setor, nomeadamente a outras 
Misericórdias do país, a instituição con-
siderou que deveria adicionar às suas 
partes interessadas mais significativas, 
o grupo organizações do terceiro setor.

A santa Casa mantém um diálogo per-
manente com as entidades e pessoas 
que constituem suas partes interes-
sadas, para melhor compreender as 
suas expectativas e preocupações e, 
bem assim, poder incorporá-las nas 
suas ações e gerar maior valor co-
mum. Para tal, dispõe de diferentes 
formas e mecanismos de comunica-
ção e de ativação do envolvimento das 
partes interessadas.

também na gestão específica dos te-
mas da sustentabilidade, a santa Casa 
considera primordial a integração das 
preocupações e das expetativas das 
suas partes interessadas, enquanto 
elementos fundamentais no sucesso 
alcançado pela instituição ao longo de 
mais de cinco séculos e na sua prepara-
ção para os desafios do futuro.

o caminho para a sustentabilidade 
requer o envolvimento de todos os 
níveis e de todas as áreas de inter-
venção da organização 

A Misericórdia de Lisboa conta com 
o total envolvimento da sua comu-
nidade interna, de todos os níveis 
hierárquicos e de todas as áreas de 
atividade, incentivando a sua parti-
cipação ativa nas ações e iniciativas 
desenvolvidas. 

A operacionalização da Estratégia de 
sustentabilidade é um trabalho de 
parceria contínua com a comunidade 
interna, criando e promovendo siner-
gias em torno de um objetivo que só se 
poderá alcançar se interiorizado e par-
tilhado por toda a instituição.
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Asssociações 
e Parceiros

Estratégicos

Colaboradores

Comunicação
social    

Comunidade

fornecedores
e prestadores 
de serviços

instituições
Académicas 
e Científicas

irmandadeMediadores8

sindicatos

orgãos 
Consultivos e 

de fiscalização 
Estatuários

organizações 
do terceiro 

setor

tutela e 
Entidades

Públicas
Externas

utentes / 
Clientes 8

Voluntários beneméritos

8 utentes/Clientes: Considerando as múltiplas áreas de intervenção da santa Casa, são diversos os seus utentes ou clientes, englobando desde utilizadores dos serviços de ação 
 social e de saúde, formandos dos cursos de formação, empreendedores sociais, jogadores dos jogos sociais, visitantes do Museu e da igreja de são Roque, entre muitos outros. 
 Para elaboração desta matriz e da tabela “formas e mecanismos de comunicação” (p. 64-65), teve-se em consideração as formas de comunicação da instituição mais usuais e 
 regulares, e a periodicidade das mesmas, com os seus utentes e clientes, pensados numa perspetiva global.
 Mediadores: Por mediador de jogos entende-se a pessoa singular ou coletiva que presta serviços de assistência com vista à celebração do contrato de jogo entre o Departamento 
 de jogos da santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o jogador, nomeadamente auxiliando o jogador na celebração do contrato de jogo, recebendo o preço das apostas e procedendo 
 ao pagamento de prémios, nos termos da lei e do regulamento de cada um dos jogos sociais do Estado.

aS ParteS intereSSadaS da Santa caSa
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3.2.2. Auscultação de partes interessadas

os processos de auscultação de par-
tes interessadas da santa Casa fazem 
parte integrante do prosseguimento 
da sua Estratégia de sustentabilidade. 
A instituição considera que estes pro-
cessos são fundamentais como forma 
de conhecer e compreender as preocu-
pações e as esperanças dos que com ela 
se relacionam, para que possa alinhar 
os seus objetivos e as suas iniciativas 
com as expectativas daqueles com 
quem trabalha e para quem trabalha, 
na procura contínua de resultados efi-
cazes e com valor positivo para todos.

eStAbeLeCer A 
referênCIA DO «POntO 
zerO» DO COnheCImentO 
e exPeCtAtIvAS DA 
COmunIDADe InternA 
SObre SuStentAbILIDADe

Numa primeira fase de estruturação 
da Estratégia de sustentabilidade, 
ainda em 2012, foi realizada uma 
auscultação à comunidade interna, 
com o propósito de estabelecer a re-
ferência do «ponto zero» em relação 
ao nível de conhecimento dos colabo-
radores sobre o tema da sustentabili-
dade, à importância que atribuíam à 
relevância de a santa Casa se tornar 
uma instituição mais sustentável e, 
ainda, à sua opinião acerca de como 
esta deveria promover a sua sustenta-
bilidade ambiental. Esta auscultação 
permitiu alinhar o planeamento das 
futuras iniciativas internas, particu-
larmente em matéria ambiental, com 
as expectativas dos trabalhadores.

IDentIfICAr OS temAS 
mAterIAIS

Em 2013 realizou-se uma auscultação 
externa. Neste processo, ouviram-se 

60 representantes de três grupos de 
partes interessadas estratégicas da 
instituição, entre utentes, parceiros e 
fornecedores, com o objetivo de apu-
rar as suas opiniões sobre os temas 
que consideravam mais relevantes e 
prioritários para a mitigação dos im-
pactes negativos da santa Casa e para 
a alavancagem dos seus impactes mais 
positivos. Esta auscultação permitiu à 
santa Casa definir a sua Matriz de Ma-
terialidade.

COnheCer A OPInIÃO 
reLAtIvAmente AO 
PrImeIrO reLAtórIO De 
SuStentAbILIDADe

Em 2014 realizou-se uma auscultação 
que envolveu 45 representantes dos 
fornecedores, colaboradores e parcei-
ros, com o propósito de conhecer a sua 
perceção relativamente ao Relatório de 
sustentabilidade de 2013, que consti-
tuiu o primeiro relato da instituição em 
matéria de sustentabilidade, e as suas 
principais expectativas relativamente 
ao relatório seguinte. todas as expec-
tativas e recomendações apresentadas 
foram tidas em linha de conta no desen-
volvimento do presente documento.
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3.2.3. Formas de comunicação com as nossas partes interessadas

A santa Casa dispõe de múltiplas for-
mas e mecanismos de comunicação 
interna e externa, que pretendem dar 
resposta às necessidades e às expecta-
tivas dos diferentes grupos de partes 
interessadas, os quais se encontram 
sintetizados na tabela seguinte. 

AssEssoRiA DE iMPR ENsA E PRess ReleAses  c  c  
AtAs DA MEsA           c  o 
CAMPANhAs DE iNfoR MAção E sENsibiLizAção o  o  o  o  o     o o
CiRCuLAR Es iNfoR MAtiVAs E NoR MAtiVAs   c      o     o
CóDiGos DE CoNDutA    c   c   c
CoNfER êNCiAs, ENCoNtRos, CoNCERtos, EXPosiçõEs E outRos EVENtos soCiAis E CuLtuR Ais  o o c  c  o c o     c o
LiNhA DE APoio «DiALoGAR PAR A CoMbAtER A soLiDão»               c
LiNhA DE APoio A foR NECEDoR Es      c
COntACt CenteR Do DEPARtAMENto DE joGos     c    c     c
DELibER AçõEs DA MEsA  o o     o
foR MAção   c           o         c c
iNiCiAtiVA «PRoVEDoR AbR E As PoRtAs»  o     c                 c 
iNtR ANEt   c     c
iNstRuMENtos DE GEstão  o   P P     P     P o P
MANuAL E sEssõEs DE ACoLhiMENto Aos NoVos CoLAboR ADoR Es   P
MoNoGR AfiAs E PubLiCAçõEs PERióDiCAs  P c P   P   P P     P   P P P
newsletteRs iNtER NAs     P
PLAtAfoR MA ELEtRóNiCA DE CoMPR As    c c c c         c   c 
PLAtAfoR MA ELEtRóNiCA Do bANCo DE iNoVAção soCiAL c c c c  P c c           c c c  
PR ÉMios NEuRoCiêNCiAs sANtA CAsA E PR ÉMios NuNEs CoR R EA VER DADEs DE fARiA P       P   P                  
R ELAtóRio DE sustENtAbiLiDADE P P P P P P P P P P P P P P P  
R EuNiõEs E GRuPos DE tR AbALho c c c o   c c P o   P c P   c
R EVistA CiDADE soLiDáRiA P P P P P   P     P          
sítios NA iNtER NEt E CANAis NAs R EDEs soCiAis c c  c c c c c c c   c c c c c 
webletteR “A NossA CAusA”       P P                 P P

For MaS e MecaniSMoS  de coMunicaÇÃo
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AtAs DA MEsA           c  o 
CAMPANhAs DE iNfoR MAção E sENsibiLizAção o  o  o  o  o     o o
CiRCuLAR Es iNfoR MAtiVAs E NoR MAtiVAs   c      o     o
CóDiGos DE CoNDutA    c   c   c
CoNfER êNCiAs, ENCoNtRos, CoNCERtos, EXPosiçõEs E outRos EVENtos soCiAis E CuLtuR Ais  o o c  c  o c o     c o
LiNhA DE APoio «DiALoGAR PAR A CoMbAtER A soLiDão»               c
LiNhA DE APoio A foR NECEDoR Es      c
COntACt CenteR Do DEPARtAMENto DE joGos     c    c     c
DELibER AçõEs DA MEsA  o o     o
foR MAção   c           o         c c
iNiCiAtiVA «PRoVEDoR AbR E As PoRtAs»  o     c                 c 
iNtR ANEt   c     c
iNstRuMENtos DE GEstão  o   P P     P     P o P
MANuAL E sEssõEs DE ACoLhiMENto Aos NoVos CoLAboR ADoR Es   P
MoNoGR AfiAs E PubLiCAçõEs PERióDiCAs  P c P   P   P P     P   P P P
newsletteRs iNtER NAs     P
PLAtAfoR MA ELEtRóNiCA DE CoMPR As    c c c c         c   c 
PLAtAfoR MA ELEtRóNiCA Do bANCo DE iNoVAção soCiAL c c c c  P c c           c c c  
PR ÉMios NEuRoCiêNCiAs sANtA CAsA E PR ÉMios NuNEs CoR R EA VER DADEs DE fARiA P       P   P                  
R ELAtóRio DE sustENtAbiLiDADE P P P P P P P P P P P P P P P  
R EuNiõEs E GRuPos DE tR AbALho c c c o   c c P o   P c P   c
R EVistA CiDADE soLiDáRiA P P P P P   P     P          
sítios NA iNtER NEt E CANAis NAs R EDEs soCiAis c c  c c c c c c c   c c c c c 
webletteR “A NossA CAusA”       P P                 P P
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3.2.3. Formas de comunicação com as nossas partes interessadas

r edeS SociaiS

Em 2014, a santa Casa manteve a 
aposta na comunicação institucional 
das suas atividades e iniciativas mais 
relevantes nas redes sociais com mais 
adesão junto do público em geral, no-
meadamente o facebook, o instagram 
e o Youtube.

reviSta cidade SolidÁria coM 
diStribuiÇÃo aMPliada
 
Desde 23 de outubro, a Revista Ci-
dade solidária, publicada pelo Centro 
Editorial da santa Casa, passou a ser 
vendida nas principais bancas do país 
e a ser distribuída por todas as outras 
Misericórdias do país. o objetivo da 
ampliação da sua distribuição foi, so-
bretudo, o de promover a divulgação da 
obra da santa Casa e os temas relevan-
tes relacionados com as suas diversas 
áreas de intervenção, junto do grande 
público e de outras organizações do 
terceiro sector, partilhando conheci-
mento que importa a todos. 

NOVA WEBlETTER DA SANTA 
caSa,  a noSSa cauSa 

No final de 2014, a santa Casa lançou 
uma nova forma de comunicar com os 
colaboradores mas, também, com todos 
aqueles que se relacionam com a Mise-
ricórdia de Lisboa, nomeadamente os 
utentes, os parceiros e o cada vez maior 
número de pessoas que se interessam 
pelo trabalho que realiza, e que se iden-
tificam com as suas causas. Com uma 
periodicidade mensal, esta nova ferra-
menta de comunicação online pretende 
dar a conhecer as pessoas, a atividade e 
as iniciativas do universo santa Casa, 
da ação social à saúde, passando pela 
cultura, património, empreendedo-
rismo ou investigação.

PrInCIPAIS InICIAtIvAS 
De COmunICAÇÃO e 
De envOLvImentO 
reguLAr COm AS PArteS 
IntereSSADAS

ute
nte
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nte
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ntá
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s
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l A NçA MENTO DA NEWSlETTER 
da SaÚde

Em 2014, a Direção de saúde santa Casa 
lançou a NewsLetter da saúde, edição 
interna e de periodicidade trimestral, 
marcando o início de uma nova etapa 
na comunicação proactiva e na apro-
ximação aos muitos profissionais de 
saúde que a integram, bem como a toda 
a restante comunidade interna, sobre 
as atividades que são desenvolvidas no 
âmbito desta sua área de intervenção. 
Este novo instrumento de comunica-
ção permite, assim, a partilha de ex-
periências e a replicação de boas prá-
ticas, contribuindo simultaneamente 
para reforçar a coesão da equipa de 
saúde, para que se constitua como uma 
verdadeira comunidade, com valores 
e missão comuns, e para dignificar os 
serviços de saúde da santa Casa. 

“A Santa casa tem uma missão muito 
relevante da qual a revista pode ser um 
espelho”, diz, realçando a importância 
de a publicação “chegar a novos públicos, 
partilhar conhecimento e criar respostas 
conjuntas para os desafios do século XXI”.  
samuel Esteves, Responsável pelo Centro Editorial in www.scml.pt
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4.1. CoMo É QuE sANtA CAsA MiNiMizA A suA PEGADA ECoLóGiCA?

MINIMIzAR 
A PEGADA EcOLÓGIcA 
DA NOSSA 
INSTITUIçãO
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Neste sentido, as medidas e iniciativas 
que integram o pilar ambiental cum-
prem objetivos específicos que procu-
ram contribuir para a minimização do 
impacte ambiental da instituição, em 
cinco eixos de atuação: gestão do con-
sumo de energia e das emissões de Co2 
associadas; gestão de resíduos; gestão 
da cadeia de abastecimento de forma 
sustentável; e sensibilização e edu-
cação ambiental. Destacam-se, como 
atividades primordiais em desenvol-
vimento desde 2012, a caracterização 
do perfil energético e ambiental dos 
edifícios afetos à atividade, a identi-
ficação de oportunidades de correção 
e melhoria do desempenho nos con-
sumos de eletricidade, gás e água, a 
concretização da política de compras 
sustentáveis da instituição, e o desen-
volvimento da política de gestão de 
resíduos.

A atividade da santa Casa distribui-
-se por quase duas centenas de edi-
fícios, localizados maioritariamente 
na cidade de Lisboa, os quais possuem 
dimensões, datas de construção, ca-
racterísticas construtivas e insta-
lações muito distintas entre si, bem 
como utilizações funcionais muito 
diversas. Neste universo encontram-
-se vários edifícios centenários que 
constituem património classificado. 
Assegurar o regular funcionamento 
deste vasto conjunto de edifícios e os 
múltiplos serviços que aí são presta-
dos, diretamente relacionados com as 
respostas sociais, de saúde e de cultura 
da instituição, implica um elevado con-
sumo de recursos energéticos e hídri-
cos, levando a que a santa Casa, na sua 
globalidade, possua uma significativa 
pegada ecológica.

Perante este retrato, é natural que 
um dos objetivos primordiais do de-
senvolvimento da sua Estratégia de 
sustentabilidade seja melhorar o seu 
desempenho ambiental e reduzir a sua 
pegada ecológica.

4.1. cOMO É QUE SANTA cASA MINIMIzA A SUA PEGADA EcOLÓGIcA?

68
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SenSibilizaÇÃo 
e educaÇÃo 
aMbiental

GeStÃo do 
conSuMo de 
enerGia e daS 
eMiSSõeS de co2 
aSSociadaS

GeStÃo da  
cadeia de 

abaSteciMento 
de ForMa 

SuStentÁvel

GeStÃo de 
reSÍduoS

GeStÃo do  
conSuMo de ÁGua



obJetivo 1: 
otiMizar a Per For Mance aMbiental da Santa caSa no Que 
r eSPeita aoS SeuS conSuMoS enerGÉticoS, eM linHa coM aS 
MelHor eS Pr ÁticaS.

4.1.1. Gestão do consumo de energia 
e das emissões de cO2 associadas9 
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 9 Consulte nas Notas Metodológicas, o âmbito de comunicação dos indicadores do presente capítulo.

Em 2014, a contabilização total dos con-
sumos de energia passou a incluir os 24 
equipamentos do instituto de segurança 
social transferidos definitivamente para 
a gestão e património da santa Casa. teve 
ainda em conta a inauguração da nova ala 

do Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão (desde julho, com mais 33 camas), 
a entrada em funcionamento de mais um 
piso da unidade de saúde Maria josé No-
gueira Pinto (desde agosto, com mais 21 
camas) e a abertura de uma nova unidade 

de saúde santa Casa, no bairro da Liber-
dade (em julho). Além de novos pontos 
de consumo energético, no ano a que se 
refere esta comunicação, a santa Casa 
contou com uma maior colaboração dos 
fornecedores de energia, a qual permi-
tiu melhorar a recolha e sistematização 
destes dados, factos que influenciaram 
substancialmente o aumento de 9.7% de 
consumo energético, em relação ao ano de 
2013, como se pode verificar no gráfico.
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* Valor corrigido

10 o universo comparável 2013/2014 exclui os 24 equipamentos do instituto de segurança social transferidos definitivamente para a gestão e património da santa Casa e a nova  
 unidade de saúde do bairro da Liberdade.
11 Idem

No universo comparável 2013/2014 10, 
o aumento de consumo energético foi 
apenas de 1.5%. Este aumento inci-
diu, principalmente, na categoria dos 
combustíveis (propano, fuelóleo e ga-
solina), os quais representaram cerca 
de 21% do consumo energético total. 
Nas categorias de eletricidade e gás 
natural, que em conjunto representa-
ram 66% do consumo energético total, 
verificou-se uma variação de -0.9% e 

-0.5%, respetivamente. Esta redução foi 
influenciada, além da sensibilização rea-
lizada, pelo encerramento da Creche do 
jardim da Estrela. 
Em consequência do incremento do 
consumo total de energia, a santa Casa  
aumentou também as suas emissões de 
Co2, tendo atingido em 2014 o valor de 
8.011 t Co2e.

No universo comparável 2013/2014 11, 
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o aumento de emissões de Co2 foi de 2%. Este 
aumento incidiu, como seria de esperar, pela 
análise do consumo energético total, na ca-
tegoria dos combustíveis (propano, fuelóleo 
e gasolina), os quais representaram cerca de 
20% das emissões de Co2 totais. No que se re-
fere à eletricidade, categoria com maior peso 
ao nível destas emissões (51%), tendo ocor-
rido um decréscimo do seu consumo, verifi-
cou-se também uma variação de -0.1% de 
emissões de Co2 associadas.



4.1.1.1. Medidas de eficiência energética e ambiental

Para a santa Casa, as iniciativas de 
eficiência energética e ambiental 
assumem-se como basilares para que, 
subsequentemente, se possa promo-
ver a mitigação dos efeitos ambientais 
decorrentes da atividade, bem como a 
racionalização financeira dos encargos 
associados, também estratégica para a 
sua sustentabilidade futura.

CArACterIzAÇÃO DO 
PerfIL energétICO 
DOS eDIfíCIOS 
AfetOS à AtIvIDADe

No âmbito do trabalho de caracteriza-
ção do perfil energético dos edifícios 
afetos à sua atividade, para o qual conta 
com a parceria da ADENE – Agência 
para a Energia, ficou concluído o es-
tudo do perfil energético de 68 (52%) 
dos 132 edifícios abrangidos. Este es-
tudo abrange diferentes tipologias 
de respostas e equipamentos sociais, 
desde creches, centros de dia, lares e 
residências assistidas, a edifícios com 
atividade administrativa ou equipa-
mentos com atividades de formação 
profissional.

Com o objetivo de obter referenciais 
internos de consumos de eletricidade, 
água e gás, e de criar uma ferramenta 
de apoio à decisão para priorização de 
intervenções corretivas ao nível da efi-
ciência energética, em 2014 foi iniciado 
um trabalho de análise comparativa 

de consumos por tipologia de edifícios, 
através de um processo de benchmark- 
ing. Esta ferramenta tem por base os in-
dicadores obtidos no perfil energético 
de cada edifício estudado.

Até ao final do ano foi elaborado o re-
latório de benchmarking da tipologia 
«Creche», que abrange os edifícios onde 
funcionam exclusivamente as respostas 
sociais «creche» e/ou «jardim-de-infân-
cia». Paralelamente, iniciaram-se os 
trabalhos para a realização deste tipo de 
relatório para a tipologia «centro de dia».

Em linha com as melhores práticas e no 
que respeita aos seus consumos ener-
géticos, são também de destacar as 
seguintes atividades desenvolvidas no 
domínio da otimização da performance 
ambiental da santa Casa: 

IDentIfICAÇÃO De 
OPOrtunIDADeS De 
COrreÇÃO e meLhOrIA DA 
efICIênCIA energétICA

o levantamento e a sistematização da 
informação sobre os consumos de ele-
tricidade e gás de todos os equipamen-
tos afetos à atividade da instituição 
permitiram já, nomeadamente, a iden-
tificação de oportunidades concretas 
de correção do consumo de energia 
reativa num conjunto significativo de 
edifícios e de melhoria da eficiência 
energética da iluminação. 

Nesse âmbito, foi instalada uma bate-
ria de condensadores (sistema auto-
mático de correção do fator de potên-
cia) na Aldeia de santa isabel, medida 
que potenciou uma poupança subse-
quente na fatura de energia elétrica 
que, até ao final do ano, permitiu já re-
cuperar cerca de 60% do investimento 
realizado.

ediFÍcioS coM PerFil enerGÉtico concluÍdo

TIPOLOGIA

Creche 20
Centro de Dia 13 
Edifícios Mistos (com mais do que uma resposta social) 17
Escritórios 7
Edifícios com atividades de formação 5
Lares e Residências Assistidas 6
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nOvO PrOgrAmA De 
SOLuÇõeS De ImPreSSÃO 
– ImPreSSÃO mAIS AmIgA 
DO AmbIente

No início de 2014, a santa Casa pôs em 
prática um novo programa centralizado 
de soluções de impressão, promovendo 
serviços de impressão, digitalização e 
cópia energeticamente mais eficientes 
e mais amigos do ambiente.

os novos equipamentos e os serviços 
associados ao programa permitem, 
não só reduzir o desperdício de papel e 
de tinta, pela definição, por defeito, da 
impressão em ambas as faces, em preto 
e branco e modo de rascunho, mas tam-
bém a redução do hardware e da ener-
gia, pela maior eficiência energética 
das impressoras e pela sua partilha por 
múltiplos utilizadores.

Cada impressão fica sujeita a uma 
ordem prévia do utilizador, dada di-
retamente na impressora através de 
palavra-chave individual, o que per-
mite cancelar trabalhos pendentes em 
que entretanto tenham sido detetados 
erros ou que já não sejam necessários. 
Paralelamente, através de parametri-
zação temporal, todos os trabalhos não 
autenticados na impressora durante um 
determinado período são automatica-
mente eliminados.

A existência de um sistema gestor de 
pedidos de impressão permite a quan-

tificação do número de impressões 
realizadas e, consequentemente, que a 
instituição possa fazer monitorização 
contínua dos seus gastos e consumos 
com esta área. 

A santa Casa tem vindo a fazer um es-
forço crescente na desmaterialização 
de processos e de procedimentos, com 
vista a diminuir o consumo de papel. É, 
no entanto, de notar que há aspetos nas 
atividades de algumas das suas áreas 
de intervenção, nomeadamente as que 
decorrem de obrigações legais ou envol-
vem articulação com entidades oficiais, 
que ainda implicam a impressão obri-
gatória de um importante conjunto de 
documentos.

Como retribuição à natureza pelas ár-
vores abatidas necessárias à produção 
do papel que consome, a santa Casa pro-
moveu, em 2014, uma ação de floresta-
ção, à imagem do que tem vindo a fazer 
desde 2012, plantando 2500 pinheiros-
-mansos.



•	Aldeia	de	Santa	Isabel	
  (sistema solar térmico)

	 	 •	Centro	de	Acolhimento	
  infantil Vale fundão ii (sistema  
  solar fotovoltaico e sistema 
  solar térmico)

•	Centro	de	Acolhimento	Infantil	Vítor	
 Manuel (sistema solar fotovoltaico e 
 sistema solar térmico)

	 	 •	Centro	de	Acolhimento	
  temporário Casa dos Plátanos 
  (sistema solar térmico)

•	Centro	de	Dia	de	Santo	Eugénio	
 (sistema solar fotovoltaico 
 e sistema solar térmico)

	 	 •	Centro	de	Medicina	
  e Reabilitação de Alcoitão 
  (sistema solar térmico)

•	Centro	de	Promoção	Social	
 da PRoDAC (sistema solar 
 fotovoltaico e sistema solar térmico)

	 	 •	Obra	Social	do	Pousal	–	Quinta		
  Pedagógica e terapêutica 
  (sistema solar térmico)

•	Residência	Quinta	das	Flores	
 (sistema solar térmico)

	 	 •	Unidade	de	Saúde	Maria	
  josé Nogueira Pinto 
  (sistema solar térmico)

•	Unidade	de	Saúde	W	Mais	
 (sistema solar térmico)

rACIOnALIzAÇÃO DA 
frOtA AutOmóveL

No final de 2014, a Mesa terminou com 
um benefício que estava em vigor há 
diversos anos na instituição, relativo 
à atribuição de viaturas de serviço às 
chefias de primeira linha. Nesse segui-
mento, foi decidida a devolução das via-
turas de serviço existentes, à medida 
da cessação dos respetivos contratos 
de renting ou de leasing. Ainda antes 
de o ano terminar, foi devolvida uma 
grande parte das viaturas abrangidas 
por esta decisão. Em sua substituição, 
foi implementando na santa Casa um 
programa de car sharing para desloca-
ções em serviço.

Além da diminuição de custos que esta 
medida representa para a instituição, 
nomeadamente com contratos de ren-
ting e de leasing e com o consumo de 
combustíveis, há um inerente impacto 
positivo da diminuição das emissões 
diretas de Co2 para a atmosfera.

PrODuÇÃO e COnSumO De 
energIA LImPA

A aposta na produção e no consumo de 
energia através de fontes renováveis 
tem sido uma preocupação crescente 
da instituição sempre que procede à 
reabilitação ou à construção de edi-
fícios afetos à sua atividade. Entre os 
seus equipamentos sociais e de saúde, 
vários têm instalados sistemas solares 
térmicos, para aquecimento de águas 
quentes sanitárias, uma das grandes 
vias de consumo de energia da institui-
ção, e sistemas solares fotovoltaicos. 
Em 2014, juntou-se a este universo a 
nova Quinta Pedagógica e terapêutica 
da obra social do Pousal, que conta com 
painéis solares térmicos.
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4.1.1.1. Medidas de eficiência energética e ambiental
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12  Consulte nas Notas Metodológicas, o âmbito de comunicação dos indicadores do presente capítulo.
13  o universo comparável 2013/2014 exclui os 24 equipamentos do instituto de segurança social transferidos definitivamente para a gestão e património da santa Casa e a nova 
 unidade de saúde do bairro da Liberdade.

4.1.2. Gestão do consumo de água12  

deSeMPenHo eM 2014

Apesar de o consumo total de água ter 
aumentado em 2014, no que respeita 
ao consumo comparável 2013/2014 13, 
verificou-se uma variação de -9%. Para 
esta redução contribuíram, não só as 
iniciativas de sensibilização e o encer-
ramento da Creche do jardim da Estrela, 
bem como os estudos de caracteriza-
ção hídrica e as medidas de eficiência 
hídrica implementadas (instalação de 
redutores de caudal em torneiras e chu-
veiros) no Centro social Comunitário do 
bairro da flamenga e no Centro de Dia 
de santo Eugénio, que registaram, res-
petivamente, reduções de -35% e -40% 
no seu consumo de água. 

Para garantir que a água da rede pública 
que abastece o Complexo de são Roque, 
edifício onde estão instalados os servi-
ços centrais da santa Casa, está apta a 
ser bebida, e que se pode incentivar com 
confiança e legitimidade o seu consumo 
por parte dos colaboradores, em 2014 fo-
ram realizadas análises bacteriológicas 
por um laboratório credenciado.

As análises evidenciaram a conformi-
dade da água canalizada do Complexo 
com os valores paramétricos definidos 
para o consumo humano por lei.

os resultados foram publicados na in-

tranet para conhecimento de todos os 
colaboradores, de modo que se pudes-
sem sentir mais seguros no consumo 
de água canalizada, em detrimento do 
consumo de água engarrafada, que tem 
acrescidos impactos ambientais nega-
tivos ao longo de todo o ciclo de vida: 
desde a redução do recurso natural até 
à quantidade e volume dos resíduos de 
plástico das garrafas.
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obJetivo 2: 
r eduzir oS riScoS e oS cuStoS aSSociadoS À GeStÃo 
de r eSÍduoS, ProMovendo o Seu cor r eto encaMinHaMento e 
a Sua valorizaÇÃo.

Em 2014, foi comunicada à Agência 
Portuguesa do Ambiente uma maior 
quantidade de resíduos produzidos 
pela instituição, face ao ano anterior. 
Este significativo acréscimo deveu-se 
ao facto de a santa Casa ter conseguido 
apurar, pela primeira vez, a quantidade 
de resíduos sólidos urbanos (papel/car-
tão, plástico, vidro e indiferenciados) 
recolhidos pela Empresa de Ambiente 
de Cascais na unidade de saúde Maria 
josé Nogueira Pinto , bem como os da-
dos referentes às lamas da fossa séptica 
recolhidas na Colónia de são julião e na 
obra social do Pousal, por operadores 
de gestão de resíduos licenciados para o 
efeito. Estes aspetos contribuiram para 

que ocorresse um aumento de cerca de 
35,4% na quantidade total de resíduos 
produzidos comunicados.

só estes resíduos representaram um 
valor de cerca de 249 toneladas, das 
quais 239 toneladas tiveram como des-
tino obrigatório a eliminação. A iden-
tificação destes resíduos constitui um 
exemplo dos resultados obtidos com o 
trabalho que tem vindo a ser desenvol-
vido desde 2012, com vista a assegurar 
uma melhor gestão dos resíduos pro-
duzidos nos múltiplos edifícios afetos 
à atividade da santa Casa. Este tra-
balho iniciou-se num conjunto piloto 
de sete equipamentos e serviços para 

apuramento das práticas de gestão de 
resíduos existentes na instituição, o 
que permitiu avaliar o estado da arte 
da matéria em questão e identificar as 
medidas de correção e melhoria mais 
prioritárias.

Nesse seguimento, além da extensão 
das auditorias de diagnóstico a ou-
tros equipamentos da instituição, têm 
vindo a ser desenvolvidas várias ações 
e iniciativas que contribuem para uma 
melhor gestão dos resíduos produzidos, 
com base em quatro linhas de atuação:

•	Identificar	as	várias	fontes	e	locais	de	
 produção e as diferentes tipologias de 
 resíduos;

•	Cumprir	as	obrigações	legais	
 aplicáveis à gestão, encaminhamento 
 e tratamento de resíduos;

14 Consulte nas Notas Metodológicas, o âmbito de comunicação dos indicadores do presente capítulo.
15 A generalidade dos resíduos perigosos produzidos são gerados no âmbito da prestação de cuidados de saúde, tendo como destino final obrigatório a eliminação.

evoluÇÃo da Quantidade de reSÍduoS ProduzidoS na Santa caSa (KG)

deSeMPenHo eM 2014

606,446t           Produção total de resíduos 
           14%           Resíduos perigosos 
           86%           Resíduos não perigosos 

RESíDUOS PRODUzIDOS              2012                2013 2014
resíduos Perigosos 15    
Valorização     
Eliminação    
resíduos não Perigosos    
 Valorização   
 Eliminação   
total   

Reduzimos em 7,5 % 
a quantidade total de resíduos 
perigosos face ao ano transato

177.638
72.474

105.164
259.667
183.631

76.036
437.305

92.541
4.183

88.358
297.661
224.223

73.438
390.202

85.615
4.678

80.937
518.831
201.499
317.332

604.446
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•	Separar	os	resíduos	produzidos	de	
 acordo com as suas características e 
 classificação definida na Lista 
 Europeia de Resíduos, dotando 
 os locais de meios de contentorização  
 adequada;

Gestão de resíduos Hospitalares

Com vista a garantir o cumprimento 
da legislação nacional em matéria de 
gestão de resíduos, em 2014 deu-se 
continuidade à elaboração dos Planos 
de Gestão de Resíduos hospitalares 
dos equipamentos de saúde da santa 
Casa. foi desenvolvido o Plano de Ges-
tão de Resíduos do hospital ortopé-
dico de sant’Ana e iniciou-se também 
a elaboração dos Planos de Gestão de 
Resíduos hospitalares da unidade de 
saúde Maria josé Nogueira Pinto, do 
Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão e da unidade de saúde do 
bairro da Liberdade. Além de se tra-
tar de um requisito legal, estes planos 
constituem ferramentas de trabalho 
cruciais para assegurar uma boa ges-
tão dos resíduos perigosos específi-
cos dos equipamentos de prestação 
de cuidados de saúde, assim como a 

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

Embora a identificação dos resíduos se te-
nha concentrado em 2012, este trabalho 
tem sido feito continuamente, de forma 
paralela às outras linhas de atuação.

cuMPrir

identiFicar cuMPrir SeParar encaMinHar

2012 2013 e 2014

prevenção de riscos para os profis-
sionais e para os utentes, porquanto 
promovem a uniformização de pro-
cedimentos através da definição de 
normas e regras relacionadas com a 
triagem, transporte interno e arma-
zenamento de resíduos hospitalares, 
entre outros aspetos relativos à sua 
correta gestão.

comunicação anual dos resíduos pro-
duzidos pela Santa casa

De acordo com o estabelecido na regula-
mentação legal vigente, face ao número 
de colaboradores e às tipologias de re-
síduos gerados pelas suas atividades, a 
santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
encontra-se sujeita à obrigatoriedade 
de comunicar, anualmente, os dados 
referentes às quantidades de resíduos 
produzidos no ano transato à Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Desde 2012, tem sido desenvolvido 
um trabalho contínuo de melhoria, as-
sente na proximidade dos operadores 
de gestão de resíduos parceiros e dos 
interlocutores internos nos diferentes 
equipamentos, com o objetivo de ob-
ter a identificação de todas as fontes 
produtoras de resíduos e de conseguir 
agregar toda informação relativa aos 
resíduos produzidos. Nesse segui-
mento, de ano para ano tem sido possí-
vel identificar mais fontes produtoras 
de resíduos. Entre janeiro e março foi 
desenvolvido o trabalho de compi-
lação de informação das diferentes 
unidades produtoras de resíduos em 
2014, culminando na comunicação de 
11 locais produtores.



reSÍ      duoS

4.1.3. Gestão de resíduos
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tendo por base os resultados de um in-
quérito interno sobre sustentabilidade 
realizado em 2012, foi possível com-
preender que a falta de ecopontos/lo-
cais para reciclagem ou reutilização de 
materiais era um fator condicionante 
à existência de comportamentos mais 
amigos do ambiente por parte dos cola-
boradores. Até então, questões relacio-
nadas com a separação seletiva de resí-
duos eram abraçadas individualmente 
por cada equipamento ou serviço, con-
soante as preocupações de cada equipa 
ou colaborador, expressas muitas vezes 
através do desenvolvimento de ativida-
des de separação de resíduos e de reci-
clagem de materiais com os utentes.

SeParar

Com o propósito de reduzir a quanti-
dade de resíduos encaminhados para 
incineração e assegurar um melhor 
encaminhamento das diversas fileiras 
de resíduos produzidas quotidiana-
mente nas instalações para destinos 
com menores impactes ambientais, 
a somar aos ecopontos distribuídos 
por sete edifícios numa fase piloto 
de 2013, em 2014 foram distribuídos 
mais 500 ecopontos personalizados 
para a deposição de papel/cartão, 
plástico/metal, tinteiros e toners e de 
resíduos indiferenciados, abrangendo 
um total de 32 equipamentos sociais e 
de saúde.

vidro

Papel/cartão

indeferenciados

Plástico/metal

orgânicos
(biodegradáveis)

ServiÇoS MuniciPaiS
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tendo em consideração a pluralidade 
das atividades da instituição e as 
quantidades de resíduos produzidos 
diariamente, através das auditorias 
de diagnóstico realizadas foi iden-
tificada a necessidade de celebrar 
parcerias com operadores de gestão 
de resíduos para garantir o correto 
encaminhamento dos resíduos não 
urbanos e resíduos perigosos para 
destino final adequado, priv ile-
giando, sempre que aplicável, a sua 
valorização.

Como resultado das parcerias esta-
belecidas com diferentes operadores 
em 2013, os equipamentos e serviços 

encaMinHar

onde foram identificadas necessi-
dades especiais ao nível da recolha 
de resíduos não urbanos passaram a 
dispor de meios de contentorização 
específica para a sua deposição, per-
mitindo posteriormente o seu correto 
encaminhamento. A colocação desta 
contentorização permitiu, nesse ano, 
a identificação de 23 novas fileiras de 
resíduos (ex. rolhas de cortiça, pilhas, 
acumuladores, resíduos de equipamen-
tos elétricos e eletrónicos, resíduos de 
construção e demolição, óleos de mo-
tor, entre outros), das quais 19 passí-
veis de valorização.

Em 2014 deu-se continuidade a este tra-

balho, alargando a colocação de conten-
torização específica a mais equipamen-
tos e serviços, providenciando a recolha 
diferenciada de várias tipologias de re-
síduos, o que permitiu a identificação 
de 13 novas fileiras (ex. embalagens 
contaminadas, recipientes sobre pres-
são, lamas de fossa séptica, mistura de 
produtos químicos de laboratório, entre 
outros), das quais, 8 valorizáveis.

óleos alimentares

resíduos 
hospitalares

Pilhas e
 acumuladores

resíduos não urbanos
e perigosos

reSÍ      duoS
ParceriaS e contratoS

coM oPeradoreS de
reSÍduoS licenciadoS



4.1.4. Gestão da cadeia de abastecimento 
de forma responsável

obJetivo 3:
deSenvolver e aPlicar uMa eStr atÉGia de coMPr aS SuStentÁveiS, inteGr ando 
critÉrioS aMbientaiS e SociaiS noS ProcediMentoS aQuiSitivoS, coM o obJetivo 
de PrivileGiar a coMPr a de ProdutoS e ServiÇoS coM Menor eS iMPacteS, tanto 
no aMbiente, coMo na Sociedade. 

DefInIÇÃO DA 
eStrAtégIA De 
COmPrAS SuStentáveIS 
DA SAntA CASA

Depois de terem sido definidas a «Visão» 
e os pressupostos base da «Política» de 
Compras sustentáveis da instituição, 
em 2014, a prioridade foi dada à sua 
consubstanciação, com a elaboração dos 
«Princípios» e dos «Valores» que devem 
estar intrinsecamente subjacentes aos 
procedimentos de compras, e de algu-
mas diretrizes para a sua realização. 
Este trabalho está a ser desenvolvido 
de forma colaborativa, contando com 
a participação e o envolvimento dos 
agentes internos com responsabilida-
des nos processos aquisitivos. 

16  Consideram-se critérios de responsabilidade ambiental: fatores de natureza ambiental, integrantes do critério de adjudicação (critério de escolha das propostas apresentadas), 
 no caso de ser adotado o critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, por exemplo num procedimento de concurso público ou ajuste direto com convite 
 a várias entidades, ou num procedimento de concurso limitado por prévia qualificação, devendo, neste caso, incluir-se entre os requisitos de capacidade técnica a satisfazer 
 pelos candidatos (ex. certificação ambiental, entre outros).
17 Consideram-se cláusulas de responsabilidade ambiental as especificações de natureza ambiental que são vertidas no caderno de encargos, por exemplo, ao nível das especifi-
    cações técnicas do bem/serviço que se pretende adquirir, que passam, após adjudicação, a integrar os contratos.

deSeMPenHo eM 2014

o          Número de procedimentos aquisitivos que incluem critérios de responsabilidade ambiental 16

6          Número de procedimentos aquisitivos que incluem cláusulas de responsabilidade ambiental 17

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.

viSÃo

PolÍtica
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incluSÃo de critÉrioS 
aMbientaiS e SociaiS eM 
ProceSSoS aQuiSitivoS

Dando seguimento aos trabalhos em 
matéria de Compras sustentáveis, em 
2014, a santa Casa realizou várias reu-
niões de trabalho que contaram com 
a presença dos agentes internos com 
responsabilidades nos processos aqui-
sitivos, para identificação e análise 
de possíveis critérios e cláusulas am-
bientais e sociais passíveis de serem 
incluidos nos processos aquisitivos 
mais relevantes da instituição. 

Assim, durante o ano de 2014, foi pos-
sível identificar e trabalhar cláusulas 
e critérios para inclusão em processos 
aquisitivos de bens e serviços das se-
guintes tipologias:

•	Fornecimento	de	material	didático;

•	Prestação	do	serviço	
 de manutenção de elevadores;

•	Fornecimento	de	produtos	dietéticos;

•	Fornecimento	de	fardamentos	
 para motoristas;

•	Fornecimento	de	
 equipamentos informáticos; 

•	Fornecimento	de	refeições	
 confecionadas.

Das cláusulas e critérios que foram 
trabalhados, a santa Casa avançou 
com um procedimento aquisitivo para 
fornecimento de material didático, que 
incluiu critérios ambientais aplicados a 
diferentes tipologias de bens a adquirir.

o projeto de desenvolvimento e aplica-
ção da Política de Compras sustentáveis 
da instituição conta com a parceria do 
LNEG – Laboratório Nacional de Ener-
gia e Geologia, no contexto de um pro-
tocolo de colaboração celebrado no final 
de 2012.
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4.1.5. Sensibilização e educação ambiental 

obJetivo 4: 
Produzir MudanÇaS ao nÍvel do conHeciMento, daS 
atitudeS e doS coMPortaMentoS da coMunidade inter na 
eM r elaÇÃo À SuStentabilidade da inStituiÇÃo, eM 
Particular no Pilar aMbiental.

deSeMPenHo eM 2014

6          Número de ações de formação  
5          Número de ações de sensibilização   
187    Número de total de formandos  
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•	Apresentar	a	Visão	e	Política	das	
Compras sustentáveis da santa Casa.

•	Sensibilizar	para	a	importância	da	
inclusão de critérios ambientais e sociais 
nos procedimentos de compras e formar 
sobre os tipos de critérios existentes e 
aplicáveis às compras da instituição.

objEtiVos

Workshop
“Estratégia de Compras
sustentáveis”

Ação

60 Colaboradores

NÚMERo DE
PARtiCiPANtEs

23/01/2014

DAtA

iniciativaS de ForMaÇÃo e SenSibilizaÇÃo eM MatÉria de SuStentabilidade

Assumindo a sua responsabilidade cor-
porativa ambiental, e com o objetivo de 
promover a alteração de atitudes e de 
comportamentos por parte da comu-
nidade interna, incentivando-a a par-
ticipar ativamente na prossecução da 
estratégia de sustentabilidade, a santa 
Casa tem apostado na sensibilização e 
formação dos seus colaboradores atra-
vés da dinamização de um conjunto di-
versificado de iniciativas. 

realizaÇÃo de aÇõeS 
de ForMaÇÃo aMbiental 

Na continuação do trabalho de mobili-
zação da sua comunidade interna para 
adotar comportamentos e atitudes am-
bientalmente mais responsáveis, em 
2014, a santa Casa promoveu seis ini-
ciativas de formação e de sensibilização 
em matéria de sustentabilidade. 
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•	Apresentar	o	“BI	Ambiental”	de	2013	da	
santa Casa.

•	Abordar	as	atuais	políticas,	
comunitárias e nacionais, em 
matéria de eficiência energética, e a 
responsabilidade das organizações 
na promoção da sua eficiência e na 
minimização dos seus impactes 
ambientais.

•	Apresentar	a	metodologia	usada	para	
a caracterização dos edifícios afetos 
à atividade da santa Casa e da sua 
performance energética atual.

•	Apresentar	os	principais	resultados	
obtidos com a análise dos consumos de 
vários equipamentos sociais e de saúde 
da santa Casa, bem como das medidas 
de correção e melhoria mais adequadas 
para a mitigação dos problemas 
encontrados.

•	Envolver	os	colaboradores	na	estratégia	
de sustentabilidade da instituição.

•	Sensibilizar	os	colaboradores	para	
importância de uma correta gestão de 
resíduos.

•	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.

objEtiVosAção NÚMERo DE
PARtiCiPANtEsDAtA

Workshop
“Promover a Eficiência 
energética da sCML”

90 Colaboradores23/03/2014

Ação de formação 
“Gestão e tratamento 
de Resíduos”

37 Colaboradores

16-17/04/2014
23-24/04/2014
29-30/04/2014
        25/11/2014

(cont.) iniciativaS de ForMaÇÃo e SenSibilizaÇÃo eM MatÉria de SuStentabilidade



4.1.5. Sensibilização e educação ambiental 

PrOmOÇÃO De AÇõeS 
De SenSIbILIzAÇÃO 
AmbIentAL

exPoSiÇÃo in ter na Sobr e a 
SuStenta bilida de na Sa nta 
caSa da MiSericórdia 
de liSboa

inaugurada no final de 2013 e patente 
no espaço de exposições do Complexo 
de são Roque até março de 2014, a ex-
posição interna «A sustentabilidade 
na santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa» teve como principal objetivo dar 
a conhecer a todos os colaboradores, 
de forma visual, com recurso a info-
grafias, o caminho que tem sido feito 
desde 2012, no âmbito da promoção da 
sustentabilidade da instituição.

PARTICIPAçãO NO GREENFEST’14 

Pelo terceiro ano consecutivo, a santa 
Casa esteve representada no Greenfest, 
cuja edição de 2014 foi subordinada ao 
tema “Educar para a sustentabilidade”.
Ao longo dos quatro dias de duração do 
evento, a santa Casa realizou diversas 
ações, que tiveram como objetivo dar a 
conhecer projetos de intervenção diri-
gidos a utentes e à comunidade, relacio-
nados com a sustentabilidade, nas suas 
diversas dimensões. 

foram realizados workshops e pales-
tras, que contaram com a participação 
de utentes de diferentes equipamentos 
sociais dirigidos à infância e à popula-
ção idosa.

Representando a área de prestação de 
cuidados de saúde à comunidade, reali-
zaram-se rastreios gerais de saúde e de 
memória aos visitantes do evento. 
Pela mão da santa Casa, o Green-
fest’2014 foi ainda palco de uma sessão 
do Café Memória.
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concurSo “nóS reciclaMoS”

A santa Casa foi parceira da segunda 
edição do concurso “Nós Reciclamos”, 
promovido pelo Comando Metropoli-
tano de Lisboa da Polícia de segurança 
Pública. trata-se de uma iniciativa di-
rigida aos alunos das escolas do 1º e 2º 
ciclos do ensino básico e aos idosos per-
tencentes a associações, lares, grupos 
de juntas de freguesia da área metropo-
litana de Lisboa, que tem como objetivo 
promover a reutilização de materiais 
usados, contribuindo para a reciclagem 
e para a preservação do ambiente.

Na edição de 2014, o desafio lançado aos 
participantes foi o da criação de um Po-
lícia com materiais reciclados. A receti-
vidade por parte dos destinatários foi 
surpreendente, tendo havido 144 insti-
tuições inscritas, abrangendo cerca de 
3000 pessoas, entre as quais constaram 
10 equipamentos sociais da santa Casa.

Enquanto parceira da iniciativa, a santa 
Casa contribuiu com dois prémios, um 
para categoria “crianças e jovens” e ou-
tro para categoria “idosos”.

aÇõeS deSenvolvidaS autono-
MaMente PeloS SeuS eQuiPa-
MentoS SociaiS coM oS reSPe-
tivoS utenteS

1. uDiP Avenidas na semana 
da Mobilidade

No âmbito da semana da Mobilidade, 
a junta de freguesia de Alvalade pro-
moveu, no dia 21 de setembro, um 
passeio intergeracional de bicicleta, 
em marcha de lazer, pelas principais 
artérias da freguesia. A iniciativa 
pretendeu sensibilizar a população 
para o desafio da mobilidade urbana 
sustentável, sem esquecer a solida-
riedade entre gerações, cuja interde-

pendência é a base de uma sociedade 
mais coesa e, por isso, também mais 
evoluída.

A santa Casa associou-se a esta ini-
ciativa através da sua unidade de De-
senvolvimento e intervenção de Pro-
ximidade (uDiP) Avenidas, no âmbito 
da colaboração interinstitucional que 
reúne, de forma regular e sistemática, 
as instituições com intervenção na área 
sénior – o Centro social Paroquial do 
Campo Grande, o Centro social Paro-
quial de são joão de brito, a AbC são. 
Vicente de Paulo e a Polícia de segu-
rança Pública.

2. Creche Missão Nossa senhora integra 
a Equipa Ambiental intergeracional 
“os Guardiões da Natureza”

Com o intuito de promover o exercício 
da cidadania e de incutir o valor da 
responsabilidade individual e coletiva 
na comunidade, a Creche Missão Nossa 
senhora, o Espaço Nova Atitude (junta 
de freguesia da Penha de frança) e o 
Espaço jovem Quinta do Lavrado (fun-
dação Aragão Pinto) desenvolveram 
várias ações no âmbito da equipa “os 
Guardiões da Natureza”:

•	A	construção	de	um	plano	de	
 ação entre as três instituições na 
 vertente ambiental;

•	A	realização	de	uma	assembleia	geral	
 com crianças, jovens e idosos para 
 escolha de logotipo, nome e lema da 
 Equipa Ambiental;

•	A	apresentação	solene	
 da Equipa Ambiental;

•	A	entrega	do	Kit	Ambiental	a	ser	
 usado nas diversas ações a realizar 
 pelas instituições e pela comunidade.
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reviSta «cidade SolidÁria» 
Sobre SuStentabilidade 

A sustentabilidade foi um dos temas de 
destaque do n.º 31 da «Cidade solidária», 
revista de natureza técnica editada se-
mestralmente pelo Centro Editorial da 
santa Casa e que se dedica às temáticas 
de intervenção da instituição. 

sob o lema «inovação e sustentabili-
dade: um presente solidário com fu-
turo», este número contou com um 
artigo alargado sobre a estratégia de 
sustentabilidade da santa Casa e com 
textos de três autores convidados, es-
pecialistas nacionais na área do desen-
volvimento sustentável: Luís Rochartre 
álvares, Pedro Norton de Matos e Vi-
riato soromenho-Marques.

A sessão de apresentação da revista, 
realizada em outubro no Museu de são 
Roque, contou com uma palestra sobre 
sustentabilidade, proferida por Luís 
Rochartre álvares, um dos autores re-
presentados nesta edição.

Considerando a ampla difusão que 
a «Cidade solidária» tem dentro da 
santa Casa e externamente, em parti-
cular junto do terceiro sector, a publi-
cação de um número especialmente 
dedicado ao tema da sustentabilidade 
configurou-se como uma oportunidade 
privilegiada para divulgar o trabalho 
que a instituição tem vindo a realizar 
com o objetivo de promover a sua sus-
tentabilidade, bem como para colocar o 
tema do desenvolvimento sustentável 
na agenda das organizações sociais.

“Inovação e sustentabilidade são 
conceitos chave na ação da Santa casa da 
Misericórdia de Lisboa no século XXI, na 
sua busca de respostas aos desafios deste 
nosso tempo. Um tempo de criatividade 
que deve focar-se na melhoria das 
condições de vida e no mundo que 
queremos legar”.   

Pedro santana Lopes, Provedor, in editorial do n.º 31 da Revista Cidade solidária



cONTRIBUIR PARA 
O BEM-ESTAR 
DOS NOSSOS 
cOLABORADORES
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5.1. QuEM são os CoLAboR ADoR Es DA sANtA CAsA?
5.2. CoMo É QuE A sANtA CAsA VALoRizA os sEus CoLAboR ADoR Es?
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cONTRIBUIR PARA 
O BEM-ESTAR 
DOS NOSSOS 
cOLABORADORES



5.1. QUEM SãO OS cOLABOR ADORES DA SANTA cASA?

No final de 2014, a santa Casa contava 
com 4 876 colaboradores, mais 86 em re-
lação a 2013 18. o aumento do número de 
colaboradores nesse ano resultou, no-
meadamente, do alargamento das res-
postas da instituição na área da saúde 
(a abertura da unidade de saúde santa 
Casa do bairro da Liberdade e do ter-
ceiro piso da unidade de saúde Maria 
josé Nogueira Pinto), do alargamento da 
responsabilidade da instituição na área 
do acolhimento institucional de crian-
ças e jovens, decorrente do protocolo de 
colaboração estabelecido com o insti-
tuto da segurança social, do aumento 
da oferta de âmbito cultural, da criação 
do Contact Center e da restruturação da 
Direção de sistemas e tecnologias da 
informação, que internalizou serviços 
que antes eram prestados por empresas.

18 Consulte nas Notas Metodológicas, o âmbito dos indicadores do presente capítulo.
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   GÉNERO   FAIXA ETÁRIA
  FEMININO  MAScULINO <30  30 A 50 >50 

Dirigente 148  85 2  143 88
Diretor de Equipamento 100  12 0  64 48
Chefia Direta 51  16 0  35 32
técnico superior 740  262 64  730 208
técnico 711  144 197  501 157
técnico Profissional 504  144 86  399 163
Administrativo 359  123 21  273 188
operário 12  198 8  111 91
Auxiliar 1054  213 78  623 566
     
total 3679  1197 456  2879 1541

nÚMero total de colaboradoreS Por cateGoria Funcional Por GÉnero e Faixa etÁria



Homenagem aos colaboradores com 25 
anos de serviço e recém-reformados

todos os anos, a Mesa da santa Casa 
homenageia os colaboradores que per-
fazem 25 anos de trabalho ao serviço da 
instituição e os que aqui cessam a sua 
vida profissional. Esta é uma forma de 
expressar e sublinhar publicamente a 
gratidão àqueles que, ao longo de tan-
tos anos, pelo seu trabalho, dedicação e 
empenho, ajudaram a cumprir a missão 
da santa Casa.

Em 2014 foram 58 os colaboradores que 
celebraram as suas «bodas de prata» na 
Misericórdia de Lisboa, e 87 os que aqui 
terminaram a sua atividade profissio-
nal por motivo de reforma.
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   GÉNERO   FAIXA ETÁRIA
  FEMININO  MAScULINO <30  30 A 50 >50 

Entradas 264  108 135  202 35
taxa de Novas Contratações 5%  2% 3%  4% 1%
saídas 221  62 36  111 136
taxa de Rotatividade 5%  1% 1%  2% 3%

nÚMero total de entradaS e de SaÍdaS e taxa de novaS contrataÇõeS e de rotatividade Por 
GÉnero e Faixa etÁria



5.2. cOMO É QUE A SANTA cASA vALORIzA 
OS SEUS cOLABOR ADORES?

5.2.1. ATR AIR E RETER TALENTOS 

A santa Casa considera que as pessoas 
que trabalham na instituição são o seu 
ativo mais importante, e que a sua mo-
tivação e coesão são essenciais para se 
alcançar os melhores resultados. É na 
prossecução desse desígnio que desen-
volve uma estratégia de gestão e valori-
zação do seu capital humano assente em 
sete eixos distintos, mas interligados:

eStágIOS PrOfISSIOnAIS

Como forma de facilitar a integração 
dos jovens na vida ativa e de lhes pro-
porcionar uma primeira experiência 
laboral, a santa Casa tem sido promo-
tora de estágios profissionais, para vá-
rios níveis de qualificação académica, 
e em praticamente todas as áreas de 
intervenção da instituição. Em 2014 
estiveram em curso 42 estágios, mais 
31 do que em 2013. Neste contexto, 
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Promover a 
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e a inclusão

são de destacar os “Estágios Premium 
santa Casa”, um projeto inovador que 
tem como objetivo contribuir para a re-
tenção de jovens talentos em Portugal, 
e que em 2014 abrangeu oito recém-
-licenciados de elevado potencial.

Criado em 2013, o Programa de Estágios 
Premium santa Casa veio complemen-
tar e enriquecer o sistema de estágios 
curriculares e de estágios profissionais 
em vigor na instituição.
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eStÁGioS ProFiSSionaiS



5.2.2. Acolher bem 

PrOgrAmA ACOLher 
nA SAntA CASA

Receber bem os novos colaboradores 
e promover a sua plena integração na 
Equipa santa Casa são os principais ob-
jetivos do programa «Acolher na santa 
Casa», criado em 2013. Esta iniciativa 
constitui um instrumento fundamental 
no acolhimento dos novos talentos e re-
presenta uma mais-valia na motivação 
e preparação destes para o exercício das 
suas funções, promovendo não só um 
melhor conhecimento da instituição e 
um maior sentido de pertença, bem como 
a criação de relações interpessoais entre 
os participantes. 

Em 2014 deu-se continuidade ao pro-
grama e alargou-se o seu âmbito a colabo-
radores mais antigos. Numa organização 
como a santa Casa, com múltiplas áreas 
de intervenção, e cujos colaboradores es-
tão dispersos por quase duas centenas de 
edifícios, uma iniciativa deste tipo, onde 
são realizadas diversas atividades para 
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proporcionar um melhor conhecimento 
da instituição, da sua missão e das suas 
boas causas, ajuda a que colaboradores 
mais antigos reganhem uma visão global 
da Casa e conheçam ou possam revisitar 
os seus novos serviços e equipamentos, 
bem como os que são mais emblemáticos.

Após uma apresentação da história, 
valores e missão, os colaboradores par-
ticipam em visitas guiadas a serviços e 
equipamentos da instituição, como se-
jam a igreja e o Museu de são Roque, o 
Arquivo histórico, o Centro de Medicina 
de Reabilitação de Alcoitão, ou o Centro 
de Reabilitação Nossa senhora dos Anjos.

Neste ano foram realizadas 24 sessões 
do programa, nas quais participaram 
415 novos colaboradores,  sendo que al-
guns  ingressaram na instituição ainda 
em 2013. Esta iniciativa foi avaliada de 
forma muito positiva pelos seus partici-
pantes, tendo obtido uma avaliação mé-
dia  de 4,6 numa escala de 1 a 5.



5.2.3. Promover o bem-estar biopsicossocial 

gAbInete De APOIO SOCIAL

Para promover o bem-estar biopsicos-
social dos seus colaboradores, no início 
de 2012 a Misericórdia de Lisboa criou 
o Gabinete de Apoio social dos Recur-
sos humanos. 

trata-se de um projeto que coloca a 
prática das boas Causas ao serviço das 
pessoas que constituem a Equipa santa 
Casa. Destina-se a todos os colabora-
dores ativos ou reformados e, em al-
guns casos, beneficia também os seus 
familiares. inicialmente destinado a 
apoiar todos os colaboradores em si-
tuação de vulnerabilidade económica, 
social, profissional ou familiar, passou 
entretanto a assumir também a área 
dos benefícios sociais que a institui-
ção disponibiliza aos seus colaborado-
res. Promove ainda a dinamização de 
parcerias com entidades externas que 
representem descontos e condições es-
peciais no acesso a vários serviços.

A título exemplificativo, o apoio pres-
tado pelo Gabinete de Apoio social vai 
desde a procura de vaga numa creche ou 
ajuda na candidatura a um subsídio, até 
situações mais complexas de natureza 
socioeconómica. Além destes exemplos, 
o Gabinete de Apoio social presta apoio 
psicológico, faz mediação de conflitos, 
dá aconselhamento financeiro, auxilia 
em questões jurídicas ou na negociação 
com outras entidades, e promove o en-
caminhamento de assuntos específicos 
para as respetivas entidades compe-
tentes. Aconselha ainda sobre gestão 
do orçamento e apoia com subsídios 
reembolsáveis, através de um plano de 
pagamento definido mediante análise 
dos rendimentos do agregado familiar.

Em 2014, o Gabinete de Apoio social 
dos Recursos humanos acompanhou 
614 colaboradores e realizou 2071 
atendimentos: 
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beneFÍcioS SociaiS

Em 2014, a santa Casa alargou os bene-
fícios sociais disponibilizados aos cola-
boradores e prestadores de serviços, e 
estendeu para mais quatro anos a atri-
buição do subsídio de proteção infantil 
aos colaboradores cujos descendentes 
frequentem o ensino especial, até ao 
final do ano letivo em que estes com-
pletem 18 anos. 

todos os colaboradores e prestadores 
de serviços individuais da santa Casa 
podem candidatar-se aos seguintes 
apoios sociais:

apoio à infância > A santa Casa dispõe 
de um número mínimo de vagas des-
tinadas aos filhos dos colaboradores 
nas suas creches, creches familiares 
e jardins-de-infância. Em alternativa, 
comparticipa as despesas efetuadas 
pelos colaboradores com a colocação 
dos seus filhos noutros equipamentos 
equivalentes que não pertençam à ins-
tituição 

apoio à educação > A santa Casa apoia 
os seus colaboradores nos encargos que 
tenham com a sua educação, ou com a 
educação dos seus descendentes ou 
equiparados. Pode ainda atribuir bol-
sas de estudo aos colaboradores para 
comparticipação, a fundo perdido, de 
despesas com a realização obrigatória 
de um curso ou estágio profissional. 

apoio à inserção de Pessoas com de-
ficiência > Este benefício pretende 
apoiar os colaboradores cujos descen-
dentes frequentem o ensino especial, 
até ao final do ano letivo em que com-
pletem 18 anos de idade.

atividades de ocupação de tempos 
livres > Durante o período de férias 
escolares, a santa Casa assegura ati-
vidades de ocupação de tempos livres 

para os descendentes, ou equiparados, 
dos seus colaboradores com idades en-
tre os 6 e os 12 anos de idade, nomea-
damente através de colónias de férias. 
Em alternativa, os colaboradores po-
dem optar pela frequência deste tipo 
de atividades noutras entidades que as 
promovam.

apoio à Saúde > A Misericórdia de Lis-
boa emite uma declaração, renovada 
anualmente, para a utilização dos ser-
viços prestados nos seus equipamentos 
de saúde pelos seus colaboradores e re-
formados, que lhes permite acederem 
a consultas de várias especialidades 
e tratamentos médicos, pagando uma 
taxa igual à prevista no Regime da se-
gurança social. A instituição compar-
tilha também, de forma complemen-
tar à comparticipação concedida pelo 
regime de segurança social do benefi-
ciário, as despesas com a aquisição de 
medicamentos comparticipáveis pelo 
serviço Nacional de saúde.

apoio aos colaboradores reforma-
dos > têm direito ao complemento de 
pensão os antigos colaboradores que, 
à data da sua reforma ou aposentação, 
se encontravam a exercer funções na 
santa Casa há, pelo menos, cinco anos, 
e cuja pensão/reforma seja inferior ao 
salário mínimo nacional. Esta pensão 
é atribuída sob a forma de uma presta-
ção mensal.

apoios específicos – Subsídios even-
tuais > os colaboradores que sejam 
atingidos por situações temporárias, 
especialmente imprevisíveis ou social-
mente graves e urgentes, de carência 
de meios, podem beneficiar de um 
subsídio de natureza extraordinária 
pecuniário (reembolsável ou não), ou 
de outro tipo, sob proposta do Gabinete 
de Apoio social.
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caMPanHaS e eventoS

Assumindo-se como parceiro privile-
giado dos colaboradores, o Gabinete de 
Apoio social tem como missão apoiá-
-los nas situações de vulnerabilidade 
individual e familiar, mas também 
promover o seu bem-estar em família 
e, numa perspetiva coletiva, reforçar o 
bom ambiente da Equipa santa Casa. É 
com esse propósito que desenvolve as 
seguintes iniciativas:

“dia Mundial da criança” > os dias 14 
e 15 de junho foram de festa para os 
filhos dos colaboradores da santa Casa 
que, para comemorar o Dia Mundial 
da Criança, foram descobrir o parque 
temático	infantil	Kidzania,	onde	pas-
saram o dia a brincar às profissões, e 
foram bombeiros, dentistas, jornalis-
tas, ou cabeleireiros. os pais puderam 
acompanhá-los e participar nas várias 
atividades.

os filhos dos colaboradores da santa 
Casa que integram a equipa da dele-
gação do Porto do Departamento de 
jogos, pela distância geográfica, não 
puderam	participar	na	ida	à	Kidzania.	
Em contrapartida, beneficiaram de 
vouchers para o cinema.

KIDZANIA	>	1397 crianças envolvidas 
e 1162 pais acompanhantes

“XEQuEs-CiNEMA” > 37 crianças en-
volvidas

“entrega de Manuais escolares”  > 
Como contributo para minimizar os en-
cargos das famílias com a educação dos 
seus filhos, em 2014 o Gabinete de Apoio 
social promoveu uma recolha interna 
de livros usados, com vista à criação de 
um banco de Manuais Escolares a par-
tir do qual os colaboradores interessa-
dos podem usufruir de livros gratuitos. 
1362 livros recolhidos

“alimentamos o Futuro” > Em 2014 
deu-se continuidade à campanha de 
boas-vindas aos novos bebés da família 
santa Casa, com a oferta de um kit de 
alimentação aos novos pais. No âmbito 
desta iniciativa, no dia 2 de junho, foi 
realizada a segunda edição do “Evento 
do bebé”. o encontro, que contou com 
a presença do Provedor e juntou pais 
e bebés nascidos em 2013 e 2014, teve 
como objetivo celebrar institucional-
mente aquele que é um dos momentos 
mais especiais na vida dos colabora-
dores. 
124 kits de alimentação para os novos 
bebés de colaboradores
37 colaboradores presentes no segundo 
“Evento do bebé”.

“campanha do natal” > Para assina-
lar a quadra natalícia, e à semelhança 
do que vem sendo feito todos os anos, 
a santa Casa ofereceu prendas aos fi-
lhos dos colaboradores com idades até 
18 anos. 
Crianças dos 0 a 12 anos > 2075 car-
tões-oferta
jovens dos 13 aos 18 anos > 860 bilhe-
tes de cinema e pipocas

Protocolos com outras entida-
des para descontos e condições 
especiais

os colaboradores têm direito 
a condições especiais na aqui-
sição de bens ou serviços de 
empresas que assinaram pro-
tocolos de parceria com a santa 
Casa no âmbito da atividade do 
seu Gabinete de Apoio social. 
Em 2014 aumentou o número de 
empresas parceiras, o que signi-
ficou mais vantagens para os co-
laboradores e, em alguns casos, 
também para os seus familiares. 
Estes protocolos não envolvem 
quaisquer custos financeiros 
para a instituição e permitem 
aos seus colaboradores uma re-
dução nas despesas com a aqui-
sição de vários serviços e pro-
dutos, que vão desde serviços 
bancários, serviços telefónicos 
e de acesso à internet, a servi-
ços culturais, a produtos óticos, 
auditivos e didáticos.



5.2.4. Apostar na formação e qualificação contínuas 

A formação interna é uma área com in-
vestimento significativo, reforçando 
a convicção da instituição, de que co-
laboradores bem preparados são um 
fator-chave para a realização plena 
dos seus objetivos estratégicos e ope-
racionais.

todos os anos, com base no diagnós-
tico de necessidades realizado junto 
dos diversos serviços, é estruturado 
um plano global de formação que tem 
como principal objetivo proporcionar 
a cada colaborador a aquisição, o aper-
feiçoamento e a otimização das com-
petências necessárias ao exercício das 
suas funções e aos objetivos da própria 
instituição.

Em 2014 foram ministradas 71 551 
horas de formação aos colaboradores, 
correspondendo a, aproximadamente, 
15 horas de formação por colaborador. 

Verificou-se neste ano um maior inves-
timento em ações de formação espe-
cializada, sobretudo nas áreas da ação 
social e da saúde, como resposta às ne-
cessidades de reforço de competências 
dos colaboradores daquelas áreas, face 
à reorganização das metodologias de 
intervenção.

Por outro lado, a instalação da unidade 
de formação da Direção de Recursos 
humanos num novo edifício, com boas 
condições de acessibilidade e instala-
ções mais adequadas, revelou-se uma 
mais-valia, possibilitando concentrar 
no mesmo espaço as salas de formação, 
proporcionar maior comodidade aos for-
mandos, facilitar a organização logística 
e administrativa e reduzir custos. 
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voluMe de ForMaÇÃo Por GÉnero 
e cateGoria ProFiSSional
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A avaliação das ações realizadas em 
2014 pelos formandos foi globalmente 
muito positiva, atingindo uma média 
de 4,47 numa escala de 1 a 5.

PrOgrAmA equIPA 
SAntA CASA

Com o objetivo de fortalecer o espírito 
de equipa e a sua coesão, e de identifi-
car os principais motores de mudança 
da instituição, em novembro de 2014 
foi iniciado um programa inovador, 
denominado Equipa santa Casa, que 
envolve toda a comunidade interna. o 
programa constitui-se como um fórum 
de reflexão, de partilha e de recolha de 
ideias e de boas práticas, no qual todos 

têm oportunidade de participar, a par-
tir de ferramentas de mobilização e de 
comunicação estratégica, assentes na 
riqueza da história, na missão, nos va-
lores, nos desafios e nos objetivos es-
tratégicos da santa Casa, no orgulho 
de pertencer à sua Equipa e no compro-
misso de mudança.
 



5.2.5. Fomentar a avaliação de desempenho

os colaboradores são alvo de uma ava-
liação anual do seu desempenho profis-
sional, 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 colaboradores, 
 favorecendo a formação ao longo 
 da vida.
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•	Reconhecer	e	distinguir	serviços,	
 dirigentes e colaboradores pelo 
 seu desempenho e pelos resultados 
 obtidos e estimular o 
 desenvolvimento de uma cultura 
 de excelência e qualidade.

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

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

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

Este sistema aplica-se a todos os cola-
boradores da santa Casa. Da avaliação 
que é feita poderá depender a apre-
sentação de propostas de progressão 
ou promoção na carreira, bem como de 
atribuição de prémios de desempenho, 
sujeitas a decisão superior.



5.2.6. Assegurar a Saúde e Segurança no Trabalho 
5.2.6.1. Saúde e Segurança no Trabalho

A santa Casa aposta na formação 
contínua da sua comunidade interna 
sobre segurança e saúde no trabalho 
e promove várias ações e iniciativas 
de sensibilização relacionadas com 
esta matéria, entendendo que cons-
tituem ferramentas essenciais para 
proporcionar uma melhor qualidade 
de vida aos seus colaboradores, quer 
no contexto de trabalho, quer no seu 
dia-a-dia, evitando a ocorrência de 
acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais.

Para melhor direcionar a sua inter-
venção neste âmbito, a instituição 
procedeu a um diagnóstico interno, 
com vista a identificar os serviços 
onde se verificou uma maior ocorrên-
cia de acidentes de trabalho em 2013 
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e no primeiro semestre de 2014, bem 
como identificar as funções profis-
sionais que devem ser consideradas 
de maior risco. A informação obtida 
permitiu à santa Casa identificar as 
medidas de intervenção preventivas 
e corretivas mais prioritárias e pro-
mover a utilização dos equipamentos 
de proteção individual mais adequa-
dos. 

INDIcADORES DE SAúDE E SEGUR ANçA NO TR ABALhO 2013 2014
Número de óbitos  0 0
Número de acidentes de trabalho 332 371
Número de doenças profissionais19  0 0
Número total de dias perdidos 7 135 7 385
Número de dias de absentismo 74 725 81 428
Índice de Frequência  8,3 9,0
taxa de doenças Profissionais  - -
taxa de dias Perdidos  178,8 179,7
taxa de absentismo  6,5 0,1

19 Nenhum dos potenciais casos assinalados pelo médico do trabalho foi confirmado pelo Centro Nacional de Doenças Profissionais até ao final de 2014.



Apesar de se ter verificado um aumento 
do número de acidentes de trabalho em 
2014, de 11,7%, a sua correspondência 
em número de horas de trabalho per-
didas apenas sofreu um incremento 
de 3,5%, face ao mesmo período do 
ano passado. tal facto deveu-se à di-
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minuição da sinistralidade grave e a 
um melhor acompanhamento médico 
dos acidentados com incapacidades.

identificam-se como sendo os princi-
pais motivos do absentismo, o acidente 
de trabalho, a doença, a assistência a 

DISTRIBUIçãO DOS AcIDENTES PELA NATUREzA DA LESãO homens Mulheres 
Choque e lesões internas  1 4
Distensões e entorses 11 41
feridas abertas  4 11
fraturas 1 3
Lesões superficiais 5 24
Luxações  31 227
Queimaduras térmicas 0 1
sem lesão 1 1
outras lesões 2 3

familiares e a parentalidade.

Quanto aos acidentes de trabalho re-
gistados entre os colaboradores da 
santa Casa, a luxação foi a lesão com 
maior incidência. 

Ainda no âmbito desta efeméride, 
realizou-se uma sessão dedicada às 
questões da sinistralidade laboral - 
sinistralidade Laboral – Porque os 
Acidentes não acontecem por acidente 
- com o objetivo de reforçar a promoção 
de uma cultura de segurança e de pre-
venção de situações de risco.

Na intervenção de abertura, dirigida 
às chefias, a diretora de Recursos hu-
manos chamou a atenção para a im-
portância da reflexão conjunta sobre 
a necessidade de “viver com segurança 
e saúde” no trabalho, referindo as nor-
mas e procedimentos que decorrem da 
lei em vigor e destacando “o compro-
misso ao mais alto nível” da santa Casa 
no cumprimento da lei e na prevenção. 

SemAnA DA SAúDe 
nA SAntA CASA

A propósito do Dia Mundial da saúde, 
entre 31 de março e 7 de abril realizou-
-se a primeira semana da saúde santa 
Casa, iniciativa que contou com um di-
versificado conjunto de atividades di-
rigidas aos utentes, aos profissionais 
de saúde da instituição e, generica-
mente, a todos os colaboradores.

Entre as ações dirigidas à comunidade 
interna da santa Casa com o objetivo 
de promover a adoção de estilos de 
vida mais saudáveis, destacam-se os 
rastreios a doenças cardiovasculares 
(tensão arterial, índice de massa cor-
poral, glicémia e colesterol), higiene 

oral, obesidade, osteoporose e doenças 
respiratórias, os quais foram realiza-
dos ao longo de cinco dias no edifício 
dos serviços centrais, envolvendo cen-
tenas de colaboradores.
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meDICInA nO trAbALhO 

No âmbito da Medicina no trabalho, 
os serviços internos de saúde ocupa-
cional são responsáveis por garantir 
a realização de exames de admissão, 
periódicos e ocasionais a todos os cola-
boradores. Esta prática constitui uma 
obrigação da instituição para com to-
dos os seus colaboradores, como forma 
de assegurar a prevenção primária dos 
riscos ocupacionais e a proteção e pro-
moção da sua saúde. 

PrOgrAmA (In)fOrme-Se

Em 2014, a santa Casa lançou um 
programa sobre segurança, saúde e 
bem-Estar dirigido aos seus colabora-
dores, composto por várias atividades 
e iniciativas práticas, de carácter for-
mativo e informativo. Este programa, 
denominado (iN)foRME-sE, visa:

consciencializar > Através da (in)for-
mação, apoiar a tomada de consciência 
de cada um dos colaboradores sobre a 
importância da saúde e segurança no 
trabalho;

dar a conhecer > incrementar o valor 
da formação enquanto ferramenta de 
sensibilização e de transmissão de 
conhecimentos essenciais à consoli-
dação de uma cultura de saúde e se-
gurança no trabalho na instituição;

Motivar comportamentos > Contri-
buir para a promoção de boas práti-
cas ao nível da saúde e segurança no 
trabalho e do bem-estar dos colabo-
radores.

CAmPAnhA COmA 
frutA PeLA SuA SAúDe

No âmbito da campanha de sensibili-
zação Coma fruta Pela sua saúde, que 
teve como objetivo promover hábitos 
de vida mais saudáveis entre os cola-
boradores, durante 2014 a santa Casa 
distribuiu semanalmente fruta em 
mais de uma centena dos seus equi-
pamentos de ação social e de saúde.

5.2.6.1. Saúde e Segurança no Trabalho



5.2.6.2. Proteção em situações de emergência

A segurança de pessoas e bens cons-
titui, inquestionavelmente, uma das 
funções essenciais e uma das preocu-
pações permanentes da sCML.

Nessa medida, a santa Casa assume 
como prioridade a adoção de medidas 
concretas que contribuam para fazer 
de cada um dos seus equipamentos um 
espaço mais seguro, tendo como obje-
tivo reforçar os meios e ir ao encontro 
das necessidades. De igual forma, é 
prioridade a sensibilização de todos 
para as questões da segurança, con-
ferindo-lhes competências através de 
uma formação especializada para uma 
realidade que é multifacetada e que 
abrange questões tão relevantes como 
a prevenção dos riscos, a prevenção da 
criminalidade e a proteção civil nas 
suas mais variadas áreas.

PrOgrAmA AnuAL SOu 
Agente De PrOteÇÃO 
CIvIL - SImuLADOr De 
SItuAÇÃO reAL De SISmOS

Na prevenção de situações de emergên-
cia, a informação sobre os procedimen-
tos que os colaboradores devem seguir 
numa situação de emergência, é um 
aspeto a que a santa Casa tem vindo a 
dedicar, mais recentemente, especial 
atenção, por acreditar que um compor-
tamento conhecedor, rápido e treinado 
pode fazer toda a diferença na resposta 
à emergência.  

A necessidade de dotar todos os co-
laboradores de ferramentas que lhes 
permitam saber como proceder e atuar 
perante situações particulares de risco 
eminente levou a santa Casa a eleger o 
risco sísmico como o mais importante 
a atender no ano de 2014. 
foi com este desígnio que, sob o lema 
sentir para conhecer, proporcionou 
aos colaboradores a utilização de um 
simulador de situação real de sismos, o 
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qual esteve disponível no edifício sede 
da santa Casa e no espaço da MitRA, 
entre 12 e 20 de março e 1 e 14 de no-
vembro. integrada no Programa anual 
sou Agente de Proteção Civil e na Ação 
Prevenção do Risco sísmico, esta ati-
vidade proporcionou aos interessados 
a oportunidade de experienciarem o 
fenómeno sísmico numa situação pró-
xima do real, para que pudessem com-
preender a importância da prática dos 
3 gestos que salvam – baixar – Prote-
ger - Aguardar.

PLAnO De SegurAnÇA DO 
COmPLexO De SÃO rOque 

Dia 4 de abril realizou-se uma ação de 
sensibilização dirigida aos dirigentes 
da santa Casa com o objetivo de lhes 
apresentar o Plano de segurança - Me-
didas de Autoproteção do Complexo de 
são Roque, bem como apresentar aos 
colaboradores a metodologia adotada 
para a sua aplicação prática. 

COLAbOrADOr SegurO 

o Dia internacional para a Redução de 
Catástrofes Naturais, celebrado a 13 
de outubro, foi assinalado pela santa 
Casa com o lançamento de um conjunto 
de iniciativas reunidas em torno do 
mesmo objetivo: Colaborador seguro.

tendo em vista a segurança de cada 
colaborador e das suas famílias, atra-
vés do Programa Colaborador seguro 
passaram a estar ao seu dispor as se-
guintes ferramentas:

•	Guia	de	autoproteção	para	
 os riscos naturais

•	Plano	familiar	de	emergência	

•	Cartão	de	emergência

segurança

segurança
física e 

Electrónica

segurança
contra 

incêndios

Protecção
Civil



5.2.6.3. Promoção do desporto entre os colaboradores

futSAL SAntA CASA

Com o objetivo de promover o desporto 
entre os colaboradores como forma de 
estimular estilos de vida mais saudá-
veis e de, simultaneamente, dinami-
zar a coesão interna em ambiente in-
formal, ao longo de 2014 a santa Casa 
realizou três Maratonas de futsal. 

A primeira maratona realizou-se no 
dia 12 de abril, a segunda no dia 5 de 
julho, no âmbito das comemorações dos 
516 anos da santa Casa, e a terceira no 
dia 13 de dezembro, integrando o pro-
grama das festividades de Natal. todas 
decorreram na Aldeia de santa isabel, 
equipamento social emblemático da 
instituição, que possui um pavilhão 
gimnodesportivo com as condições 
necessárias para a prática do futsal.

Reunindo várias centenas de colabo-
radores da santa Casa, bem como seus 
familiares e amigos, os três torneios 
foram caracterizados pela boa dispo-
sição, energia e fair play.
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5.2.7. Promover a diversidade e a inclusão

A Misericórdia de Lisboa pratica a 
igualdade de oportunidades entre gé-
neros no acesso ao emprego, na promo-
ção e formação profissional, nas condi-
ções de trabalho e no salário auferido, 
em conformidade com o estabelecido 
na Lei e nos Acordos de Empresa que 
subscreveu. A elevada percentagem 
de mulheres entre os colaboradores, 
representando mais de 75% do total, 
justifica-se por fatores históricos re-
lacionados com as suas áreas de inter-
venção, em particular a ação social, 
para as quais, tradicionalmente, o 
universo feminino estava mais voca-
cionado.

também no que respeita à remunera-
ção dos colaboradores não existe dis-
criminação entre mulheres e homens, 
sendo a remuneração muito equili-
brada entre ambos os géneros. 

A inclusão de colaboradores portadores 
de deficiência é promovida, sendo que 
2% da Equipa santa Casa é constituída 
por pessoas portadoras de deficiência. 
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No sentido de facilitar a deslocação 
entre a casa e o trabalho, a instituição 
disponibiliza um transporte adaptado 
às pessoas com mobilidade reduzida. 

Por outro lado, os colaboradores que 
tenham filhos portadores de deficiên-
cia ou de doença crónica têm direito a 
condições especiais, nomeadamente, 
a redução do número de horas de tra-
balho. Adicionalmente, existem ainda 
apoios específicos para os filhos dos co-
laboradores que necessitam de ensino 
especial.



PROMOvER O 
ENvOLvIMENTO cOM 
AS cOMUNIDADES 
LOcAIS ONDE 
ATUAMOS
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6.1. CoMo É QuE A sANtA CAsA sE ENVoLVE CoM As CoMuNiDADEs LoCAis?
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PROMOvER O 
ENvOLvIMENTO cOM 
AS cOMUNIDADES 
LOcAIS ONDE 
ATUAMOS



6.1. cOMO É QUE A SANTA cASA SE ENvOLvE 
cOM AS cOMUNIDADES LOcAIS?

obJetivo 1: 
aPoiar o deSenvolviMento 
da Sociedade, deixando 
uM Marca PoSitiva 
noutr aS cauSaS PÚblicaS, 
ter ritorialMente MaiS 
aMPlaS, Que Se alinHaM coM 
a MiSSÃo da inStituiÇÃo.

independentemente da extensa ativi-
dade social que desenvolve, e que cons-
titui um dos seus fins estatutários, 
enquanto organização a santa Casa 
tem também uma inerente responsa-
bilidade social corporativa, a qual tem 
assumido de forma crescente, envol-
vendo-se ativamente com as comuni-
dades locais.

o contributo da instituição para o de-
senvolvimento da comunidade onde 
está inserida e, de um modo mais amplo, 
para o desenvolvimento da sociedade 
portuguesa, tem vindo a ser materiali-
zado, particularmente, através da rea-
lização de ações de voluntariado corpo-
rativo e do apoio a causas públicas com 
afinidades com a sua missão e com o seu 
trabalho em prol de uma sociedade mais 
justa e equitativa. Neste âmbito, tem 
sido especial preocupação sensibilizar 
a sociedade para a igualdade e para a 
inclusão social e acabar com o estigma 
associado à deficiência.
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6.1.1. Apoio a causas públicas que se alinham com a missão da Santa casa

No âmbito da sua responsabilidade so-
cial corporativa, o trabalho que a santa 
Casa desenvolve com a comunidade está 
enquadrado nas suas diferentes áreas 
de intervenção, da ação social à saúde, 
da cultura aos jogos sociais, entre ou-
tras, e alinhado com os seus objetivos 
estratégicos.
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Promover a Inclusão  
e a Acessibilidade

Promover 
a Saúde

Promover 
o Desporto

Promover 
a Cultura

Promover o talento  
jovem nacional

No planeamento das atividades de res-
ponsabilidade social, a instituição tem 
em conta o impacte positivo que pode 
gerar para as suas Partes interessadas. 
Cada iniciativa é, também, entendida 
como um momento privilegiado para 
mobilizar a sociedade em torno das 
boas Causas que defende. 



6.1.1.1. Promover a Inclusão Social e a Acessibilidade

A promoção da inclusão social e o con-
tributo para combater os estigmas 
associados à deficiência têm sido prio-
ridades das iniciativas de responsabili-
dade social corporativa da santa Casa. 
Em particular, o investimento tem sido 
direcionado para iniciativas de sensi-
bilização da sociedade e de facilitação 
da acessibilidade de pessoas com mobi-
lidade reduzida em eventos culturais 
e desportivos, bem como para o apoio 
a outras entidades que trabalham com 
pessoas com necessidades especiais. 
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SAntA CASA PrOmOve A 
ACeSSIbILIDADe 
nOS feStIvAIS De múSICA

os principais festivais de música do 
país têm beneficiado do apoio da Miseri-
córdia de Lisboa para promover o acesso 
aos mesmos por parte de pessoas com 
mobilidade reduzida. Este apoio tem 
sido materializado da seguinte forma:

•	Receção	e	transporte;
•	Acompanhamento	providenciado	
 por voluntários da instituição ou de 
 entidades suas parceiras com 
   formação específica e adequada 
 para prestar apoio deste tipo;
•	Descontos	na	aquisição	dos	bilhetes.
 
Desta forma, a instituição pretende 
contribuir para que estes festivais 
sejam “festivais para todos”. 

Em 2014 esteve presente nos seguintes 
festivais:

• Festival Rock In Rio 
 lisboa – 23, 25, 29 e 31 de maio 
 e 1 de junho, Parque da belavista –  
 lisboa

• Festival NOS AlIVE –  10 a 12 
 de julho, Passeio Marítimo 
 de algés

• Festival Meo Marés Vivas – 17 a 19 
 de julho, vila nova de Gaia

• Festival Meo Sudoeste – 6 a 10 
 de agosto, zambujeira do Mar

• Festival Super Bock Super Rock – 
 17 a 19 de julho, aldeia do Meco

SAntA CASA 
PAtrOCInADOrA OfICIAL 
DA feDerAÇÃO 
POrtugueSA De 
DeSPOrtO PArA PeSSOAS 
COm DefICIênCIA 
PArA O AnO De 2014

A santa Casa foi, em 2014, a patrocina-
dora oficial da federação Portuguesa de 
Desporto para Pessoas com Deficiência, 
com o objetivo de apoiar a prática des-
portiva e de competição das pessoas 
com deficiência, uma causa com fortes 
ligações à atuação da instituição, na 
contínua promoção de uma sociedade 
inclusiva: 

•	Maiores	de	65	participaram	no	Torneio	 
 de boccia integrado no projeto 
 «sempre jovens», no Pavilhão 
 Municipal de beja, no dia 23 de abril.

•	Pessoas	com	deficiência	participaram	
 nos Campeonatos Nacionais 
 de Atletismo, na Pista do Estádio 
 Municipal da Póvoa de Varzim, 
 nos dias 24 e 25 de maio. 



SAntA CASA APOIA O 
PrOgrAmA «AÇÃO 
quALIDADe De vIDA» DA 
ASSOCIAÇÃO SALvADOr

A Associação salvador, instituição par-
ticular de solidariedade social que atua 
na área da deficiência motora, criou em 
2008 o Programa «Ação Qualidade de 
Vida», em resposta aos muitos pedidos 
de ajuda que recebia. Através deste pro-
grama, que a santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa apoia, a Associação atribui 
apoio financeiro a pessoas com defi-
ciência motora que não tenham meios 
para melhorar a sua qualidade de vida, 
em quatro categorias: desporto (incen-
tivo à prática desportiva para uma vida 
mais ativa), formação (melhoria de com-
petências para uma melhor integração 
social), criação do próprio negócio (pro-
movendo a autonomia através do em-
preendedorismo) e obras em casa.

A cerimónia da «Ação Qualidade de 
Vida» 2014 decorreu no Centro de Me-
dicina de Reabilitação de Alcoitão, no 
dia 28 de outubro. foram distinguidos 
26 candidatos com limitações motoras 
sem comprometimento cognitivo, inte-
grados em duas categorias: integração 
profissional (11) e prática desportiva 
(15).
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SAntA CASA APOIA A 
COnStruÇÃO De um 
eDIfíCIO PArA PeSSOAS 
COm AutISmO 

Em 2 de abril, data em que se assinalou 
o Dia Mundial de Consciencialização do 
Autismo, a santa Casa anunciou a en-
trega de 250 mil euros à fundação AMA 
Autismo, para apoiar a construção do 
primeiro edifício multifuncional para 
a valorização e apoio à pessoa com Per-
turbação do Espectro de Autismo. trata-
-se de um edifício pioneiro, pensado de 
raiz e totalmente adaptado, a construir 
em Viana do Castelo, que integrará um 
lar residencial, serviços de intervenção 
precoce, apoio em regime ambulatório e 
um centro de atividades ocupacionais, 
desportivas e recreativas adaptadas.

SAntA CASA APOIA A 
PLAtAfOrmA De 
e-LeArnIng que enSInA A 
LIDAr COm CrIAnÇAS que 
SOfrAm De PerturbAÇÃO 
De hIPerAtIvIDADe e 
DéfICe De AtenÇÃO (PhDA) 

A Misericórdia de Lisboa estabeleceu 
uma parceria com o grupo josé de Me-
llo saúde para a criação de uma plata-
forma de e-learning que ensina a pais, 
professores e auxiliares de educação, a 
melhor forma de lidarem com crianças 
com Perturbação de hiperatividade e 
Défice de Atenção. A nova plataforma, 
disponível em www.clubephda.pt e de 
acesso gratuito, responde às necessi-
dades de ensino a distância, disponibi-
lizando informações sobre a natureza 
da PhDA, o diagnóstico, o tratamento, 
assim como conselhos para melhor li-
dar com crianças com esta perturbação, 
a par de ferramentas úteis para promo-
ver o desenvolvimento saudável destas 
e, ainda, sessões de formação para pais, 
professores e auxiliares de educação.
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6.1.1.2. Promover a saúde

núCLeO SAúDe 
mAIS PróxImA

Atuando a montante dos cuidados de 
saúde que presta no âmbito da sua ati-
vidade regular, e certa de que a conjun-
tura económica difícil em que vivemos 
tem sido motivo para que as pessoas 
descurem a sua saúde e adiem as idas 
ao médico, a Misericórdia de Lisboa tem 
vindo a investir de forma crescente na 
prevenção de doenças e na promoção da 
saúde comunitária, fomentando a ado-
ção de hábitos saudáveis e avaliando o 
estado de saúde dos lisboetas.

foi com esse objetivo que, em 2012, 
lançou o programa itinerante saúde 
Mais Próxima, que vai ativamente ao 
encontro das pessoas, nos seus diversos 
contextos e vivências, convidando-as a 
realizar rastreios de saúde e a partici-
par em ações de sensibilização e de pre-
venção sobre algumas das patologias 
que mais afetam os portugueses. Para 
assegurar que esta iniciativa chega a 
todos os bairros e a todas as pessoas, a 
santa Casa desenvolveu parcerias com 
associações médicas, juntas de fregue-
sia, com a Câmara Municipal de Lisboa, 
associações locais, paróquias e coletivi-
dades, entre outras entidades.

Em 2014, o programa itinerante saúde 
Mais Próxima ganhou carácter defini-
tivo e regular com a criação do «Núcleo 
saúde Mais Próxima». 

r aStreioS do cancro da 
Pele - 23 a 29 de JunHo, liSboa

os rastreios do cancro da pele decorre-
ram entre 23 de junho e 29 de agosto, em 
vários locais da cidade de Lisboa. Nestes 
rastreios, os enfermeiros da saúde Mais 
Próxima efetuaram esclarecimentos 
acerca do que é o cancro da pele, indi-
cando quais as pessoas mais vulneráveis 
à doença, como é que esta se manifesta, 
que tipo de sinais devem ser vigiados e 
como fazer uma prevenção correta. 

r aStreioS de SaÚde viSual – 11 
de SeteMbro a 7 de noveMbro, 
liSboa

De 11 de setembro a 7 de novembro fo-
ram realizados vários rastreios à visão 
em vários pontos da cidade de Lisboa. 
tratou-se de uma forma de sensibi-
lizar e informar a população sobre as 
doenças oftalmológicas mais comuns, 
nomeadamente, as cataratas, retinopa-
tia diabética e glaucoma, aumentando 
assim a sua literacia em saúde. 

r aStreioS de doenÇaS 
cardiovaSculareS – 
19 a 23 de dezeMbro, liSboa

o «Núcleo saúde Mais Próxima» promo-
veu rastreios da micose junto da popula-
ção universitária de Lisboa, que incluiu a 
deslocação às faculdades, onde também 
realizou consultas de enfermagem.

Na sua tentativa de chegar a todos os 
públicos, as equipas do «Núcleo saúde 
Mais Próxima» marcaram presença em 
alguns acontecimentos especiais, como 
festivais de música e eventos despor-
tivos em que a instituição esteve pre-
sente ao longo do ano, para realização 
de ações de sensibilização e de preven-
ção, nomeadamente relacionadas com a 
exposição solar, o consumo excessivo de 
álcool e os hábitos tabágicos.
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“nÃo MerGulHeS no eScuro” 
é o mote da campanha de prevenção 
de acidentes por mergulho a que a 
Santa casa se voltou a associar em 
2014. 

sensibilizar a população, em especial 
os mais jovens, para os efeitos nefastos 
das lesões decorrentes de um mergulho 
mal calculado, e nessa medida diminuir 
a ocorrência dos traumatismos verte-
bro-medulares provocados por aciden-
tes relacionados com mergulhos, é o ob-
jetivo principal desta campanha, criada 
em 2013 pela sociedade Portuguesa de 
ortopedia e traumatologia (sPot), e 
que conta com a parceria da santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, bem como 
da sociedade Portuguesa de Medicina 

física e de Reabilitação.

os traumatismos vertebro medulares 
apresentam taxas particularmente 
elevadas de morbilidade/mortalidade 
em Portugal, sobretudo quando com-
paradas com o que acontece no resto 
da Europa, sendo que as causas mais 
comuns são os acidentes por mergulho 
nas praias e piscinas. Daí a pertinência 
da realização desta campanha, que em 
2014 esteve presente em mais de 100 
praias ao longo de agosto e setembro, 
com materiais de divulgação e com 
ações de sensibilização dirigidas aos 
veraneantes, facultando-lhes infor-
mação e alertando-os para os perigos 
de mergulharem em águas baixas ou 
junto a rochas.



6.1.1.3. Promover o Desporto

Através dos vários patrocínios conce-
didos ao longo de 2014, e que se centra-
ram no apoio a federações desportivas 
de várias modalidades, a santa Casa 
e os jogos santa Casa, em particular, 
prosseguiram a estratégia já imple-
mentada, assente em três grandes ei-
xos:

•	Valorização	do	 esforço	e	do	 mérito	 	
 desportivo, individual e coletivo, pelo 
 apoio a atletas nacionais;
•	Apoio	ao	desenvolvimento	
 de ações de formação sobre 
 a prática desportiva e 
 estilos de vida saudáveis;
•	Promoção	e	apoio	ao	desporto	
 enquanto motor de coesão 
 e integração social . 

mArAtOnA e meIA 
mArAtOnA De LISbOA COm 
O APOIO DOS jOgOS SAntA 
CASA – 16 De mArÇO, 
POnte 25 De AbrIL

os jogos santa Casa renovaram, pelo 
quinto ano consecutivo, a sua parce-
ria com o Maratona Clube de Portugal, 
apoiando a realização das provas Ma-
ratona e Meia Maratona de Lisboa.

Associando-se a uma competição sau-
dável, que celebra a perseverança, o 
desporto coletivo e o entretenimento, 
valores que os jogos santa Casa de-
fendem, esta parceria tem como ob-
jetivo apoiar iniciativas que visam a 
interação social, tal como a Prova de 
Deficientes Motores em Cadeira de Ro-
das, que acontece em simultâneo com a 
Maratona de Lisboa.

POrtugAL rugby yOuth 
feStIvAL 2014 COm O 
APOIO DOS jOgOS SAntA 
CASA – 12 e 13 De AbrIL

Prosseguindo a sua estratégia de asso-
ciação das boas Causas às diversas ati-
vidades desportivas que ocorrem em 
território nacional, os jogos santa Casa 
estrearam-se este ano na qualidade de 
patrocinador principal do Portugal Ru-
gby Youth festival, reforçando a sua 
aposta na promoção da interação social 
e no fomento da prática desportiva en-
tre os jovens, numa modalidade cujos 
valores sociais se coadunam com os 
defendidos pelos jogos santa Casa, de-
signadamente a competição saudável 
e o reconhecimento da excelência des-
portiva. o Portugal Rugby Youth fes-
tival 2014 reuniu 2500 jogadores, de 
80 equipas nacionais e europeias, que 
disputaram a taça jogos santa Casa, 
nos escalões etários de sub13, sub15, 
sub17 e sub19.
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veLejADOr POrtuguêS, 
A bOrDO DO fLy tAP, COm 
O APOIO DA SAntA CASA – 
AbrIL e mAIO De 2014

o veleiro de Ricardo Diniz atravessou o 
oceano Atlântico rumo a são salvador 
da bahia, com o apoio da santa Casa. 
Esta travessia durou cerca de 40 dias 
e foi a forma que o velejador encon-
trou de homenagear a seleção Nacio-
nal de futebol, à qual entregou uma 
bandeira portuguesa quando chegou, 
mesmo antes de começar o campeonato 
do mundo. Ricardo Diniz demonstrou, 
desta forma, uma grande capacidade 
individual de resiliência e de concre-
tização dos sonhos. 

OS mAIOreS eventOS 
DO Surf munDIAL 
reALIzADOS em 
POrtugAL COm O APOIO 
DOS jOgOS SAntA CASA - 
1 A 11 De OutubrO, 
CASCAIS/CArCAveLOS 
e 12 A 23 De OutubrO, 
PenIChe/CASCAIS

Em 2014, os jogos santa Casa renova-
ram a aposta no surf, apoiando as pro-
vas Cascais billabong PRo 2014 WCt 
feminino, o World Qualifying series 
Prime, e o Moche Rip Curl PRo 2014, 
que constitui uma etapa do circuito 
mundial de surf da Associação dos 
Profissionais de surf (AsP). Esta aposta 
deve-se, sobretudo, ao reconhecimento 
do potencial do surf como atividade de 
inclusão social, valores plenamente 
alinhados com os dos jogos santa Casa.

bOLSAS De eDuCAÇÃO 
jOgOS SAntA CASA 

os jogos santa Casa, na qualidade de 
parceiro oficial dos programas de res-
ponsabilidade social do Comité olím-
pico de Portugal e do Comité Paralím-
pico de Portugal, atribuíram 42 bolsas 
de educação a atletas que integram 
os programas de preparação olímpica 
Rio 2016, preparação paralímpica Rio 
2016 e preparação surdolímpica An-
cara 2017.

Concedidas em 2014 pela segunda vez, 
as bolsas destinaram-se a atletas ma-
triculados no ensino superior, no ano 
letivo 2014/2015, e tiveram um valor 
pecuniário até 3000 euros/ano. Com 
estas bolsas, os jogos santa Casa com-
batem o abandono precoce, quer do 
desporto de alto rendimento, quer da 
formação académica.



Desde sempre, mas com particular en-
foque nos anos mais recentes, a santa 
Casa tem apostado na Cultura como 
instrumento ao serviço do desenvol-
vimento humano e da coesão social, 
promovendo o acesso às artes e muito 
particularmente à música e à literatura. 
Na prossecução deste compromisso de 
«abrir portas» à Cultura a todos, a santa 
Casa desenvolve ainda esforços para le-
var a cabo ações de envolvimento e de 
interação com os seus utentes das áreas 
de ação social e saúde. 

AÇõeS De CuLturA 
DIrIgIDAS AO PúbLICO em 
gerAL

concerto novo Futuro - 3 de abril, 
Meo arena

No âmbito da missão solidária da ins-
tituição e do seu apoio à cultura, e em 
particular aos músicos nacionais, a 
Misericórdia de Lisboa associou-se 
ao concerto Novo futuro, destinado à 
angariação de receitas para ajudar as 
crianças e jovens acolhidos pela As-
sociação Novo futuro. o espetáculo 
reuniu 11 reconhecidos artistas por-
tugueses no palco do MEo Arena. 

dia internacional dos 
Monumentos e Sítios – 11 de abril – 
igreja de São roque

A santa Casa assinalou o Dia interna-
cional dos Monumentos e sítios com a 
organização de quatro visitas temáti-
cas à igreja de são Roque.  

dia Mundial do livro - 23 de abril, 
largo trindade coelho e biblioteca 
da Santa casa

A santa Casa assinalou este dia com 
várias iniciativas destinadas a públi-
cos de diferentes idades, com o objetivo 
de promover o livro e a leitura, entre 

as quais, a livraria itinerante tell a 
story, que deu a conhecer aos estran-
geiros obras traduzidas da literatura 
portuguesa, e a campanha traga um, 
leve um, que possibilitou a cada leitor 
trazer um livro e trocá-lo por outro da 
biblioteca da santa Casa. 

dia internacional dos Museus -17 e 18 
de maio, Museu de São roque e largo 
trindade coelho

Com visitas livres ao Museu de são Ro-
que e música no claustro do museu e no 
Largo trindade Coelho, a santa Casa 
assinalou o Dia internacional dos Mu-
seus durante todo o fim-de-semana.  

Feira do livro de lisboa - 29 de maio a 
15 de junho, Parque eduardo vii 

A participação da santa Casa na feira 
do Livro 2014 decorreu mais uma vez 
sob o lema “Abrimos portas à cultura”. 
A instituição apresentou um vasto pro-
grama cultural e promoveu a divulga-
ção das suas áreas de intervenção na 
feira, tendo contado com a participação 
de utentes, técnicos, dirigentes, espe-
cialistas convidados e autores.  

espetáculo 74.14 - 27,28 e 29 de junho, 
coliseu dos recreios

No âmbito da responsabilidade assu-
mida pela promoção da cultura nacio-
nal e, em particular, de apoio aos artis-
tas portugueses, a santa Casa apoiou o 
mais recente espetáculo de henrique 
feist, 74.14. Este espetáculo foi uma 
homenagem à democracia e à liber-
dade, no ano em que se assinalou o 40.º 
aniversário da Revolução dos Cravos, 
contando com a presença de múltiplos 
artistas para cantarem 100 músicas 
emblemáticas de vários países.
No dia 28, o espetáculo foi inteira-
mente reservado para os utentes da 
santa Casa. 

digressão a KaSSel da Jovem orques-
tra Portuguesa - 5 de agosto, Festival 
de Kassel, alemanha

A Misericórdia de Lisboa apoiou a 
digressão da orquestra de Câmara 
Portuguesa - jovem orquestra Portu-
guesa, que deu um concerto no festi-
val	 de	 Kassel,	 na	 Alemanha,	 no	 dia	 5	
de agosto. Com esta iniciativa, a santa 
Casa assumiu mais uma vez o seu com-
promisso de apoio aos jovens talentos 
da música nacionais, acreditando no 
seu talento para continuarem a levar 
a história do país a novos palcos e a no-
vos públicos.  

26.ª temporada de Música em São 
roque – de 17 de outubro a 9 de no-
vembro, Mosteiro de Santos-o-novo, 
convento de São Pedro de alcântara 
e igreja e Museu de São roque

A santa Casa organiza, desde 1988, 
o evento Música em são Roque, com 
concertos sinfónicos e de música de 
câmara, incluindo obras clássicas e 
contemporâneas de reconhecido pres-
tígio no panorama musical português. 
Atrair novos públicos tem sido o ob-
jetivo central da comunicação deste 
evento que se estende, cada vez mais, a 
novos parceiros, como universidades e 
escolas de música. Em 2014, o Mosteiro 
de santos-o-Novo e o Convento de são 
Pedro de Alcântara, dois espaços em-
blemáticos da instituição, juntaram-se 
aos cenários privilegiados da igreja e 
ao Museu de são Roque. 

30 volumes da obra completa do Pa-
dre antónio vieira - 3 de dezembro, 
aula Magna

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. Reco-
nhecendo a extraordinária importân-
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cia da compilação destes volumes para 
as artes e para a literatura portuguesa, 
a santa Casa tornou, assim, possível a 
concretização de um projeto com um 
investimento de 500 mil euros.

A sessão de apresentação dos 30 volu-
mes da obra Completa do Padre Antó-
nio Vieira realizou-se na Aula Magna 
da universidade de Lisboa. 

AÇõeS De CuLturA 
DIrIgIDAS AOS utenteS 
DA SAntA CASA

caixa Forte – teatro villaret

o espetáculo de comédia «Caixa forte», 
de fernando Mendes, foi uma aposta da 
santa Casa no apoio a artistas nacio-
nais. Muitos utentes e colaboradores 
da santa Casa tiveram oportunidade 
de assistir ao espetáculo, que percor-
reu o país de norte a sul e ilhas para 
levar a comédia e as boas Causas da 
instituição a todos os públicos. 

Quem é o Jeremias - 4 de dezembro, 
teatro armando cortez 

Em 2014, a santa Casa apoiou mais uma 
produção nacional de teatro, dando 
palco aos artistas portugueses e pro-
movendo o acesso à cultura. A peça 
“Quem é o jeremias” reuniu um elenco 
de luxo, preparado para agradar tanto 
a um público jovem como a um público 
mais sénior.

Na data que assinalou a antestreia do 
espetáculo, os 339 lugares da sala fo-
ram ocupados por colaboradores e por 
utentes da santa Casa. 

encontros com vida – ao longo do ano, 
lares e centros de dia da Santa casa 

o projeto “Encontros com Vida” tem le-

vado aos centros de dia e lares de ido-
sos da santa Casa dezenas de artistas 
nacionais de renome, para a realização 
de pequenos concertos.

Criado em 2013, este projeto visa di-
namizar a programação cultural dos 
equipamentos sociais de apoio às pes-
soas idosas da santa Casa, proporcio-
nando-lhes bons momentos de lazer e 
de convívio. 

Esta iniciativa responde, assim, a um 
duplo objetivo: o de promover a melho-
ria contínua da qualidade de vida dos 
utentes nos equipamentos da santa 
Casa, e o de apoiar artistas portu-
gueses numa conjuntura económico-
-financeira difícil, como a que se vive, 
mas em que a cultura não pode ser re-
legada para segundo plano.



Em 2014, a santa Casa refirmou o seu 
compromisso de incentivar e apoiar os 
melhores jovens talentos de Portugal, 
de várias áreas, reconhecendo e pre-
miando o seu empenho e esforço.

SAntA CASA PremeIA O 
meLhOr ALunO DA eSCOLA 
PrOfISSIOnAL De ArteS, 
teCnOLOgIAS e DeSPOrtO

Na sequência de uma parceria esta-
belecida em 2012 com a Luso-forma-
tar, sA e a Cooperativa de formação 
e Animação Cultural, entidades do 
Grupo Lusófona, a santa Casa premeia 
anualmente o melhor aluno da Escola 
Profissional de Artes, tecnologias e 
Desporto.

Em 2014, o prémio, no valor de 1000 
euros, coube ao aluno Ricardo de Al-
buquerque, pelo seu desempenho de 
excelência no curso técnico de Gestão 
e Programação de sistemas informá-
ticos.

No âmbito da parceria, a santa Casa 
compromete-se, também, a acolher 
alunos das instituições de ensino do 
grupo Lusófona para a realização de 
estágios académicos e profissionais e 
trabalhos de investigação.

SAntA CASA AtrIbuI 
30 bOLSAS De eStuDO A 
ALunOS DA eSCOLA 
SuPerIOr De SAúDe 
DO ALCOItÃO

A santa Casa atribuiu pela primeira vez 
no ano letivo de 2014/2015, 30 bolsas 
de estudo aos melhores estudantes dos 
cursos de fisioterapia, terapia ocupa-
cional e terapia da fala da Escola su-
perior de saúde do Alcoitão, premiando 
o seu aproveitamento e o seu esforço 
académico. Com esta iniciativa, a santa 
Casa pretende contribuir para reduzir 
o número de jovens que abandonam a 
sua formação por incapacidade finan-
ceira das famílias e promover o acesso 
a uma formação académica superior a 
um maior número de jovens. A atribui-
ção destas bolsas compete a um júri no-
meado anualmente pela Mesa. 

SAntA CASA APOIA A nOvA 
múSICA POrtugueSA

Com o objetivo de promover a música 
portuguesa e de levar a cultura a pú-
blicos e palcos cada vez mais diversifi-
cados, a santa Casa tem vindo a apoiar 
os novos talentos nacionais em vários 
festivais de música.

Em 2014, apoiou o concurso nacional 
de bandas que a Antena 3 lançou para 
comemorar os seus 20 anos. A grande 
vencedora foi a banda time for t, que 
teve depois a oportunidade de atuar no 
Palco Antena 3 do festival super bock 
super Rock.

Pelo segundo ano consecutivo, a insti-
tuição deu nome a um palco nos festi-
vais Meo sudoeste e Meo Marés Vivas, 
o Palco santa Casa, onde atuaram ex-
clusivamente artistas nacionais.

114

6.1.1.5. Promover o talento jovem nacional 



o voluntariado é parte integrante 
e indissociável da história da santa 
Casa. Promover, apoiar e incentivar o 
voluntariado constitui hoje, formal-
mente, um dos instrumentos de con-
cretização dos seus fins estatutários. 
Esta consagração resulta do reconhe-
cimento de que os voluntários trazem 
um valor acrescentado, imprescindível 
e inestimável, como recurso comple-
mentar, à intervenção que a institui-
ção desenvolve. Resulta, igualmente, 
da convicção de que é também respon-
sabilidade da santa Casa promover a 
solidariedade, fomentar a participa-
ção cívica dos cidadãos e sensibilizar 
a sociedade civil para a importância 
do voluntariado na melhoria das con-
dições de vida das comunidades e na 
construção de um mundo mais justo.

o voluntariado da santa Casa é rea-
lizado tanto por pessoas que, a título 
individual, de forma desinteressada 
e responsável, se comprometem, de 
acordo com as aptidões próprias e no 
seu tempo livre, a participarem, de 
forma devidamente enquadrada e 
contínua, na ação desenvolvida pelos 
serviços da santa Casa; como por em-
presas e organizações que, no âmbito 
da sua responsabilidade social corpo-
rativa, realizam pontualmente ações 
de voluntariado com o envolvimento 
dos seus colaboradores. o voluntariado 
é desenvolvido nos seus muitos múlti-
plos serviços e equipamentos sociais e 
de saúde, abrangendo crianças, jovens, 
adultos, pessoas idosas, famílias e indi-
víduos e grupos em risco de exclusão.

Além de procurar envolver os cidadãos 
e as empresas em iniciativas de volun-
tariado, a santa Casa assume também 
a sua própria responsabilidade social 
corporativa, incentivando e possibi-
litando aos seus colaboradores exer-
cerem ativamente a sua cidadania no 

quadro do voluntariado organizacio-
nal, em favor de diversas causas so-
ciais e ambientais.

vOLuntArIADO 
InDIvIDuAL 
nA SAntA CASA

o Voluntariado individual promovido 
na santa Casa dirige-se a todos os que 
se comprometem, de forma livre, de-
sinteressada e responsável, a partici-
par no desenvolvimento de ações de in-
teresse social, cultural e comunitário, 
realizadas no âmbito da intervenção 
da instituição, mediante a sua área de 
interesse e disponibilidade.

o contributo dos voluntários destaca-se 
pela sua importância, inserindo-se no 
compromisso da santa Casa, principal-
mente no atual momento de crise atra-
vessado pela sociedade portuguesa.

vOLuntArIADO 
COrPOrAtIvO De 
emPreSAS externAS nA 
SAntA CASA

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 Corpora-
tivo que têm como propósito contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida 
dos seus utentes.

vOLuntArIADO 
COrPOrAtIvO InternO 
DA SAntA CASA - 
PrOgrAmA InternO 
De reSPOnSAbILIDADe 
SOCIAL e CIDADAnIA AtIvA

o Voluntariado é o elemento central 
do Programa interno de Responsa-

bilidade social e Cidadania Ativa da 
santa Casa, cuja criação foi aprovada 
em 2013 e tem estado em concretiza-
ção desde então. 

Esta iniciativa procura envolver e 
apoiar de uma forma integrada os cola-
boradores que, voluntariamente, dese-
jem exercer a sua cidadania, utilizando 
o seu tempo e as suas competências, no 
horário de trabalho disponibilizado 
para o efeito, nos projetos, ações e cau-
sas sociais e ambientais promovidas ou 
apoiadas pela instituição.
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6.1.2. Promoção de iniciativas e atividades de voluntariado

“O contributo do 
voluntário para 
a Santa casa é 
inigualável, porque 
o voluntário é o 
nosso garante da 
qualidade humana”.
Rita Valadas, Vogal da Mesa 
in www.scml.pt



Nos últimos anos, as relações de cola-
boração da santa Casa com empresas 
e instituições, para a realização, por 
estas, de ações de voluntariado corpo-
rativo que beneficiem os seus utentes, 
tem conhecido uma nova dinâmica e 
extensão. Com efeito, em 2014, 5 orga-
nizações realizaram ações de volun-
tariado corporativo em equipamen-
tos de ação social da santa Casa, que 
envolveram mais de 300 voluntários 
e beneficiaram quase 600 utentes da 
instituição.
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6.1.2.1. voluntariado corporativo de empresas externas 
na Santa casa

EMPRESA/   
ENTIDADE EQUIPAMENTO BENEFIcIÁRIO DEScRIçãO PúBLIcO-ALvO DATA Nº vOLUNTÁRIOS Nº BENEFIcIÁRIOS 
Fox channels Centro social Polivalente do bairro Padre Cruz beneficiação do ginásio, e sala de atividades Crianças e jovens 10 e 11 de janeiro 20 26
Grupo  Recolhimento da Encarnação beneficiação do ginásio, biblioteca, pátios Pessoas
brodheim  das residências e do laranjal idosas 11 de abril 120 55
  Pintura da sala de atividades e do corredor
 Centro infantil “o Roseiral” de acesso à mesma, impermeabilização Crianças 3 e 10 de maio 20 25
  e pintura do terraço   
 Casa da fonte; Centro de Acolhimento  Crianças em
 temporário francisca Lindoso;  Visita à Quinta Pedagógica dos olivais acolhimento 4 de fevereiro  12 13
 Centro de Acolhimento temporário Casa dos Plátanos  temporário 
 Centro social Polivalente da PRoDAC; Ludoteca 
 são boaventura; Lar Padre Agostinho da Motta;  Praia em s. Pedro do Estoril; jardim zoológico,
Fundação Pt Centro de Acolhimento temporário francisca Lindoso,  oceanário, Parque Aventura do jamor Crianças e jovens 23 a 27 de junho 27 97
 Casa da fonte; Casa dos Plátanos; Centro social  e Parque Palmela
 Polivalente bairro Padre Cruz   
 Centro social Comunitário do bairro da flamenga,   Pessoas idosas; 
 Centro de Dia de santo Eugénio, Construção de três hortas biológicas Pessoas 8, 9 e 10 de outubro 26 358
 Centro social Polivalente bairro das furnas  adultas
  Pintura de paredes e de tetos da sala 
cimpor Casa do Lago de convívio, da sala de refeições,  jovens em acolhimento 4 de outubro 100 14
  pintura do ginásio, criação de horta 

aÇõeS de voluntariado corPorativo de Que a Santa caSa Foi beneFiciÁria

epic Sana 
Hotel
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EMPRESA/   
ENTIDADE EQUIPAMENTO BENEFIcIÁRIO DEScRIçãO PúBLIcO-ALvO DATA Nº vOLUNTÁRIOS Nº BENEFIcIÁRIOS 
Fox channels Centro social Polivalente do bairro Padre Cruz beneficiação do ginásio, e sala de atividades Crianças e jovens 10 e 11 de janeiro 20 26
Grupo  Recolhimento da Encarnação beneficiação do ginásio, biblioteca, pátios Pessoas
brodheim  das residências e do laranjal idosas 11 de abril 120 55
  Pintura da sala de atividades e do corredor
 Centro infantil “o Roseiral” de acesso à mesma, impermeabilização Crianças 3 e 10 de maio 20 25
  e pintura do terraço   
 Casa da fonte; Centro de Acolhimento  Crianças em
 temporário francisca Lindoso;  Visita à Quinta Pedagógica dos olivais acolhimento 4 de fevereiro  12 13
 Centro de Acolhimento temporário Casa dos Plátanos  temporário 
 Centro social Polivalente da PRoDAC; Ludoteca 
 são boaventura; Lar Padre Agostinho da Motta;  Praia em s. Pedro do Estoril; jardim zoológico,
Fundação Pt Centro de Acolhimento temporário francisca Lindoso,  oceanário, Parque Aventura do jamor Crianças e jovens 23 a 27 de junho 27 97
 Casa da fonte; Casa dos Plátanos; Centro social  e Parque Palmela
 Polivalente bairro Padre Cruz   
 Centro social Comunitário do bairro da flamenga,   Pessoas idosas; 
 Centro de Dia de santo Eugénio, Construção de três hortas biológicas Pessoas 8, 9 e 10 de outubro 26 358
 Centro social Polivalente bairro das furnas  adultas
  Pintura de paredes e de tetos da sala 
cimpor Casa do Lago de convívio, da sala de refeições,  jovens em acolhimento 4 de outubro 100 14
  pintura do ginásio, criação de horta 



o voluntariado individual existe na 
santa Casa, de forma estruturada, 
desde 1998. hoje, existem afetos ao 
Gabinete de Promoção do Voluntariado 
da instituição 548 voluntários com 
atividade regular, que se distribuem 
por todas as suas áreas de interven-
ção, abrangendo os diversos públicos 
apoiados.

Em 2014, foram realizadas 15 ações 
de formação inicial de voluntariado, 
que envolveram 374 participantes. o 
objetivo geral desta formação é propor-
cionar ao candidato a voluntário infor-
mação sobre a história, os programas 
de ação da instituição e o exercício do 
voluntariado. 

foram igualmente realizadas 18 ações 
de formação contínua e formação es-
pecífica, que envolveram 248 volun-
tários. A santa Casa considera que a 
formação contínua é essencial para 
uma atividade voluntária de qualidade 
e para bons níveis de satisfação dos 
voluntários, pelo que a sua realização 
foi considerada prioritária, tentando 
responder às necessidades formativas 
dos voluntários em áreas por eles sele-
cionadas, como «Comunicação Eficaz» 
e «Primeiros-socorros», e em áreas es-
pecíficas para a atividade dos volun-
tários que trabalham com crianças e 
pessoas idosas.

AvALIAÇÃO DO ImPACte DO
vOLuntArIADO nOS 
benefICIárIOS, ServIÇOS 
e vOLuntárIOS

De abril a dezembro, foi conduzido um 
inquérito de satisfação aos voluntários 
do Gabinete de Promoção do Volunta-
riado, que esteve a cargo de uma equipa 
de investigação do Centro de Estudos 
sobre a Mudança socioeconómica e 
o território, do instituto superior de 
Ciências do trabalho, e da Empresa, 
que na sua sequência elaborou o Es-
tudo de Avaliação do impacto do Vo-
luntariado ao Nível dos beneficiários, 
serviços e Voluntários. Responderam 
ao inquérito 217 voluntários na Mise-
ricórdia de Lisboa e, globalmente, a sua 
avaliação foi muito positiva:

•	Registou-se	um	valor	médio	
 de 2,7 numa escala de 1 a 3 

Além da avaliação diagnóstica, o es-
tudo contemplou também um nível de 
análise prospetivo, com a apresentação 
de recomendações estratégicas. 
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6.1.2.2. voluntariado Individual na Santa casa 

     variação
  2012 2013 2014 2014/2013
Voluntários ativos  566 565 548 -3%
    
Ações de formação inicial 10 12 15 25%
Participantes em ações de formação inicial 285 338 374 11%
Ações de formação contínua e específica 19 18 18 0%
Participantes em ações formação contínua e específica 238 319 248 -22%



Santa caSa diStinGue 
voluntÁrioS

Como forma de reconhecimento e va-
lorização do trabalho voluntário, a 
santa Casa realiza anualmente uma 
cerimónia pública de homenagem aos 
voluntários que completam cinco anos 
de atividade na instituição. Em 2014, 
como forma de reconhecimento da sua 
fidelidade e entrega, homenageou tam-
bém, pela primeira vez, os voluntários 
com dez ou mais anos de atividade. No 
total, foram 51 os voluntários distin-
guidos com um troféu numa cerimónia 
que se realizou em 15 de dezembro. 

encontro anual de 
voluntÁrioS da Santa caSa 
na aldeia de Santa iSabel

o Encontro Anual de Voluntários da 
santa Casa de 2014 realizou-se no dia 
18 de outubro, na Aldeia santa isabel, 
reunindo 120 pessoas.

Com o objetivo de fortalecer o espírito 
de equipa e a integração de todos os que 
prestam voluntariado, promovendo a 
partilha e o convívio, este encontro 
teve um vasto programa e um novo for-
mato, em que os voluntários foram os 
principais animadores, com apresen-
tação de comunicações livres que re-
trataram a realidade da sua atividade 
voluntária, abrangendo as diferentes 
áreas de intervenção da santa Casa, as 
tarefas desenvolvidas e os sentimen-
tos e emoções associadas.
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“Este encontro significou uma grande 
partilha de sentimentos, de experiências, 
de vivências e contribuiu grandemente 
para sedimentar as ligações entre os 
voluntários, a equipa e o espírito de 
pertença à Misericórdia. Partiu toda a 
gente de coração muito cheio”.  
Luísa Godinho, Diretora do Gabinete de Promoção do Voluntariado 
in www.scml.pt



No âmbito do Programa de Responsa-
bilidade social e Cidadania Ativa da 
santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
em 2014 foram promovidas 5 iniciati-
vas:

•	A	terceira	edição	da	Ação	de	
 Voluntariado interno de florestação 
 “um dia pelo Ambiente”, que contou 
 com a participação de 61 
 colaboradores, que plantaram 2500 
 freixos e carvalhos na herdade Vale 
 de Lobos, propriedade situada em 
 Alagoa, no distrito de Portalegre, 
 doada à santa Casa pela benemérita 
 Delmira Maçãs;

•	A	REPARAR	–	Ação	de	Voluntariado	
 de Reparações solidárias 2014, na 
 qual a santa Casa participou en 
 quanto apadrinhadora 
 da intervenção de duas casas, 
 tendo suportado os encargos 
 com as reparações e contribuído 
 com o trabalho voluntário de 20 
 colaboradores;

•	A	intervenção	de	reabilitação	
 da habitação de uma idosa 
 carenciada, ex-colaboradora 
 da instituição, na qual participaram 
 5 colaboradores do Gabinete 
 de Apoio social;

•	O	Projeto	Café	Memória,	no	âmbito	
 do qual participaram como 
 voluntários 15 colaboradores;

•	O	Projeto	Dançar	com	Parkinson,	
 no âmbito do qual participaram como 
 voluntários 4 colaboradores;

No total, foram realizadas 892 horas de 
voluntariado por parte de colaborado-
res da instituição. 
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6.1.2.3. voluntariado corporativo interno da Santa casa - 
Programa interno de Responsabilidade Social e cidadania Ativa



Santa caSa_ProMover o envolviMento coM aS coMunidadeS locaiS onde atuaMoS  121



PROMOvER 
A INOvAçãO E A 
MODERNIzAçãO 
EM PROL DE UMA 
SOcIEDADE MAIS 
JUSTA E MAIS 
hUMANA
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7.1. CoMo É QuE A sANtA CAsA PRoMoVE A iNoVAção E A MoDER NizAção?
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PROMOvER 
A INOvAçãO E A 
MODERNIzAçãO 
EM PROL DE UMA 
SOcIEDADE MAIS 
JUSTA E MAIS 
hUMANA



o conceito de sustentabilidade está in-
trinsecamente ligado ao de inovação. A 
inovação contribui para a moderniza-
ção e para a resiliência de uma orga-
nização, ajudando-a a encontrar novas 
soluções para problemas persistentes, 
a ultrapassar barreiras e desafios, e 
a identificar novas oportunidades de 
contribuir para o bem-estar social. 
Por esta razão, a inovação e a moder-
nização foram eleitas pela santa Casa 
para serem ferramentas chave da sua 
estratégia para a sustentabilidade, 
enquadrando as iniciativas que visam 
assegurar a capacidade de renovação 
organizacional, adaptação e atualiza-
ção das suas respostas às novas proble-
máticas sociais, bem como de estímulo 
à criatividade. 

De forma a potenciar esta sua capaci-
dade de inovação externa, a santa Casa 
tem também investido na sua moderni-
zação organizacional e na moderniza-
ção dos seus processos.
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7.1. cOMO É QUE A SANTA cASA PROMOvE A INOvAçãO 
E A MODERNIzAçãO?

Promover a 
modernização 

organizacional

Promover a 
inovação 
social

Promover o 
empreendedorismo 
e a economia social

Promover a 
investigação e o 
desenvolvimento

inovação e 
modernização 

em prol de uma 
sociedade mais justa 

e mais humana
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7.1.1. Promover a modernização organizacional

obJetivo 1: 
aPoStar na Moder nizaÇÃo 
doS ProceSSoS 
adMiniStr ativoS inter noS e 
na r elaÇÃo coM o exterior .

As competências do Grupo de Missão 
para a Modernização tecnológica e Ad-
ministrativa da santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa, estabelecido em 2012, 
bem como os resultados do seu traba-
lho, foram formalmente integrados na 
orgânica da instituição em 2014, com 
a criação da unidade de Coordenação 
da Modernização Administrativa. Esta 
transição evidencia a aposta da institui-
ção na sua estratégia de modernização 
administrativa, que tem tido especial 
enfoque na simplificação burocrática 
e na otimização dos recursos existen-
tes, através da adoção de boas práticas 
organizacionais, com vista à agilização 
e transparência do funcionamento da 
instituição. De entre o trabalho já de-
senvolvido, destaca-se:

•	A	divulgação	interna	de	boas	práticas	
 organizacionais, que visam dar 
 a conhecer técnicas e conhecimentos 
 que facilitem o trabalho dos 
 departamentos e serviços;

•	A	adoção	do	Regimento	da	Mesa	
 Online como ferramenta única 
 na preparação das agendas 
 das reuniões da Mesa, o que veio 
 simplificar o processo de apreciação 
 dos assuntos por esta, bem como 
 agilizar a divulgação das suas 
 deliberações aos serviços, 
 ao mesmo tempo que aboliu 
 a utilização do papel;

•	A	transição,	para	via	digital,	
 da totalidade do processo 
 de receção da documentação 
 para assinatura de contratos;

•	O	investimento	na	normalização		
 e racionalização de processos 
 e circuitos administrativos internos.

É de registar, também, a criação do 
Contact Center, que entrou em funcio-
namento em 1 de setembro de 2014, 
com o objetivo de garantir uma melhor 
qualidade de resposta da santa Casa 
aos seus utentes e aos cidadãos, nas 
suas diferentes áreas de atuação. Para 
este efeito foram disponibilizadas três 
linhas telefónicas:

1. Linha do serviço de Apoio 
 Domiciliário da instituição, 
 denominada Dialogar para Combater 
 a solidão, disponível 24h por dia  
 e dirigida a todos os utentes idosos 
 e em situação de dependência 
 que dispõem do sistema de 
 teleassistência Carephone, 
 que permite, num simples premir 
 de um botão, o contacto imediato 
 com a equipa da linha de apoio;

2. Linha Geral da santa Casa 
 da Misericórdia de Lisboa;

3. Linha de Apoio a fornecedores, 
 para um melhor acompanhamento 
 das empresas com as quais 
 a santa Casa possui relações 
 comerciais. 

“assuma um novo papel” é o mote do 
desafio que a Misericórdia de lisboa 
lançou a todos os colaboradores 
no início de 2014, numa aposta na 
modernização de procedimentos, mas 
também numa política de respeito 
pelo ambiente.

os equipamentos e os processos estão 
a mudar na santa Casa, que estava até 
há pouco muito marcada pela utilização 
massiva de papel na sua gestão admi-
nistrativa. Atualmente há na institui-
ção novas formas de comunicar, de par-
tilhar e guardar a informação, que são 
mais simples, mais rápidas e mais efi-
cazes. Entre elas, destaca-se a utiliza-
ção generalizada do correio eletrónico 
para tratamento de assuntos formais, 
que antes careciam de ser apresenta-
dos em suporte papel. Na intranet, os 
colaboradores podem consultar docu-
mentos internos, deliberações da Mesa, 
formulários e acompanhar o dia-a-dia 
da instituição. 

foram igualmente criados novos sis-
temas de informação para anexar 
ficheiros aos processos, com o obje-
tivo de simplificar os procedimentos 
administrativos internos a cumprir. 
finalmente, para circulação de corres-
pondência interna, a implementação de 
um sistema integrado de gestão de pro-
cessos, para a gestão documental, veio 
dispensar a impressão dos documentos: 
poupar papel é também uma boa Causa.
Este desafio marca a consolidação de 
um caminho que nos leva à santa Casa 
do século XXi. Por um novo compro-
misso conjunto: a modernização tecno-
lógica e funcional.
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7.1.2. Promover a inovação social 

obJetivo 2: 
eStiMular a criatividade e a 
caPacidade eMPreendedor a 
Par a encontr ar novaS 
reSPoStaS SociaiS e 
ProMover a ParticiPaÇÃo 
ativa no ProceSSo de 
inovaÇÃo Social.

Como entidade de referência nacional na 
área social, que luta por uma sociedade 
com elevados índices de justiça, equidade 
social e de cidadania, a santa Casa acredita 
que lhe cabe ser agente precursor e mo-
bilizador de transformação social. Certa 
de que esse é um trabalho que deverá ser 
partilhado e assente na congregação de 
esforços de diferentes atores estratégi-
cos da sociedade e da economia, tem-se 
empenhado em estabelecer e desenvol-
ver relações de parceria e de colaboração 
com outras entidades que comungam dos 
seus objetivos para, conjuntamente, pela 
partilha de recursos, vontades e conheci-
mentos, identificar novos caminhos e di-
ferentes soluções para problemas sociais 
crónicos ou emergentes.

No ano de 2014, em matéria de promo-
ção da inovação social, destacam-se os 
seguintes projetos:

rePArAr – AÇÃO De 
vOLuntArIADO De 
rePArAÇõeS SOLIDárIAS 
2014

A REPARAR é uma iniciativa criada 
pela santa Casa em 2011, que surgiu 
da sua preocupação com as deficientes 
condições habitacionais em que mui-
tas das pessoas idosas vivem - e que 
afetam não só a sua qualidade de vida 
como o seu sentido de dignidade -, e da 
sua vontade e empenho em alterar este 
panorama.

Associando a sua rede de apoio social 
e o seu conhecimento sobre as necessi-

dades da população sénior carenciada 
de Lisboa, a qual apoia continuamente 
através de respostas sociais tradicio-
nais, como o centro de dia e o apoio do-
miciliário, à responsabilidade social em-
presarial, através da REPARAR a santa 
Casa conjuga vontades e esforços para 
beneficiar casas degradadas de pessoas 
idosas carenciadas e isoladas, proporcio-
nando-lhes maior conforto habitacional. 
A REPARAR segue um modelo de inter-
venção inovador, assente no apadrinha-
mento das reparações por diferentes 
empresas que se associam à iniciativa, 
e no voluntariado corporativo.

a reParar – 
2014 eM nÚMeroS

18 empresas apadrinhadoras das inter-
venções
288 voluntários das empresas apadri-
nhadoras  
2464 horas de voluntariado
100 710 € (c/iVA) investidos pela totali-
dade das empresas apadrinhadoras nas 
intervenções (4028 €, em média, por in-
tervenção)
1 Parceria transversal com a fundação 
EDP, no âmbito da sua bolsa de Eletricis-
tas Voluntários |  7 voluntários da bolsa 
de Eletricistas Voluntários da EDP

No conjunto das três edições já reali-
zadas, a REPARAR reabilitou 77 casas. 
Nas reparações participaram um total 
de 853 voluntários, colaboradores das 
29 diferentes empresas e instituições 
(muitas delas repetentes ao longo das 
três edições) que aderiram à iniciativa 
no âmbito da sua responsabilidade so-
cial corporativa, entre as quais a própria 
santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Ao todo foram contabilizadas 6744 ho-
ras de voluntariado e 311000 euros de 
investimento na melhoria das condições 
habitacionais das pessoas idosas caren-
ciadas e isoladas de Lisboa.
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quIntA PeDAgógICA e 
terAPêutICA DA ObrA 
SOCIAL DO POuSAL

No âmbito das comemorações do 516.º 
Aniversário da santa Casa, no dia 11 
de julho foi realizada a sessão de inau-
guração da primeira fase da Quinta Pe-
dagógica e terapêutica criada na obra 
social do Pousal, equipamento de ação 
social que acolhe pessoas com deficiên-
cia profunda.

A concretização deste projeto, que en-
volve um investimento total estimado 
em cerca de 280 mil euros, está a ser 
possível graças a uma parceria esta-
belecida com a fundação Mapfre. A 
primeira fase orçou em 192 mil euros, 
dos quais 58% foram financiados pela 
fundação. Com a sua conclusão, passa-
ram a estar disponíveis para utilização 
pelos utentes da obra social do Pousal 
os ateliers de culinária e de cerâmica, 
bem como as terapias asininoterapia e 
cinoterapia.

A Quinta Pedagógica e terapêutica tem 
como objetivos promover a saúde física 
e mental, o desenvolvimento social e pe-
dagógico e a integração social dos uten-
tes da obra social do Pousal, bem como 
combater o isolamento e o estigma da 
deficiência.

Deverá estar a funcionar em pleno em 
2016, disponibilizando terapêuticas 
inovadoras para os residentes, ativi-
dades socioculturais, terapias ocupa-
cionais, ensino especial e musicotera-
pia. sendo um projeto inclusivo estará 
aberto também à comunidade, promo-
vendo ateliers e atividades ao ar livre. o 
contacto com elementos externos à ins-
tituição contribuirá para a promoção da 
saúde física e mental dos residentes.

A aposta neste projeto “vai totalmente 
ao encontro da missão da Fundação 
MAPFRE, na medida em que permite não 
só a integração social de pessoas com 
necessidades especiais”, como “o combate 
ao estigma da deficiência”. 
joão Gama, Diretor de Comunicação e Marketing da MAPfRE in www.scml.pt

 “Este é o começo de um projeto maior 
que, como vimos, vai ter impacto na 
autoestima dos seus utentes, contribuir 
para aumentar as suas capacidades 
cognitivas e nível de relacionamento 
com a natureza. Estes são propósitos 
nobres, assim como também o é a vontade 
de relacionamento com a comunidade 
envolvente, nomeadamente com as IPSS, 
estando a Quinta Pedagógica aberta a 
futuras colaborações, desde esta primeira 
fase” 
Pedro santana Lopes, Provedor in www.scml.pt
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7.1.2. Promover a inovação social 

•	Oportunidade	de	desenvolver	
 atividades com outras organizações 
 europeias.

PrOjetO CAfé memórIA

o Café Memória tem como missão ser 
um local de encontro informal, desti-
nado a pessoas com problemas de me-
mória ou demência, diagnosticados ou 
não, e aos seus familiares e cuidadores, 
para partilha de experiências e suporte 
mútuo, e tendo em vista contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida e para 
a redução do isolamento social carac-
teristicamente associado a esta proble-
mática. 

A participação da santa Casa neste 
projeto inovador teve início em Março 
de 2014, cabendo-lhe, nomeadamente, 
a cedência de dois espaços para a rea-
lização das sessões, a sua dinamização 
e a mobilização de voluntários para as 
apoiarem.

As 20 sessões realizadas ao longo de 
2014 nos dois Cafés Memória dinami-
zados pela santa Casa contaram com 
a participação de 156 pessoas. foram 
apoiadas pelo trabalho de uma equipa 
de 33 voluntários, 15 dos quais colabo-
radores da santa Casa, que realizaram 
um total de 580 horas de voluntariado.

PrOjetO InternACIOnAL 
SiforAge 

o Projeto siforAGE (inovação social 
no Âmbito do Envelhecimento Ativo e 
saudável para uma Economia susten-
tável e em Crescimento) é desenvolvido 
através de uma parceria internacional 
financiada pela união Europeia, no âm-
bito do Programa do Quadro de investi-
gação e Desenvolvimento tecnológico 
(fP7). o projeto está a decorrer desde 
2012 e terminará em 2016.

o siforAGE conta com a participação 
de 19 parceiros de diferentes países, 
representando diversos setores da 
sociedade, como universidades, admi-
nistração pública e organizações não-
-governamentais. Portugal está repre-
sentado nesta parceria pelo instituto 
superior de Ciências do trabalho e da 
Empresa (isCtE/iuL)  e pela santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, através da 
sua área de ação social.

o objetivo geral do projeto siforAGE é 
reforçar os mecanismos de cooperação 
e as ferramentas no trabalho sobre o 
envelhecimento ativo e saudável entre 
cientistas, utilizadores finais, socie-
dade civil, administrações públicas e 
agências de inovação, para melhorar 
o desempenho e a competitividade da 
união Europeia, através de investiga-
ção e do desenvolvimento de produtos 
inovadores que possam melhorar a vida 
das pessoas seniores. um dos trabalhos 
realizados foi o levantamento da legis-
lação, ao nível dos diferentes parceiros 
internacionais, sobre a proteção de 
pessoas com processos de interdição. 
No contexto português, esse trabalho 
coube à santa Casa.

A equipa da santa Casa, responsável por 
coordenar a participação da instituição 
no siforAGE, tem também desenvolvido 
algumas atividades com elevado im-

pacto para o projeto, entre as quais se 
destacam:

•	Realização	de	grupos	focalizados	com	
 seniores para aferir quais 
 as barreiras existentes ao 
 envelhecimento ativo, cujo modelo 
 foi criado pela equipa da sCML;

•	Realização	de	grupos	focalizados	com	
 seniores e investigadores para 
 identificar futuros temas 
 de investigação científica para serem 
 estudados ao nível europeu;

•	Criação,	em	conjunto	com	o	ISCTE,	
 de um programa intergeracional 
 de combate ao idadismo, a partir 
 do qual foi elaborado um e-book;

•	Organização	de	um	business coaching 
 para PME, grandes empresas 
 e organizações sociais com vista 
 à perceção do potencial 
 do mercado sénior;

•	Realização	de	um	painel	de	discussão	
 sobre as políticas públicas para 
 o envelhecimento na cidade de Lisboa, 
 com a participação de várias partes 
 interessadas, policymakers 
 e investigadores.

As mais-valias para a Misericórdia de 
Lisboa da participação neste projeto 
são:

•	Possibilidade	de	contribuir	para	
 a definição de políticas públicas 
 na área do envelhecimento;

•	Alargamento	do	conhecimento	
 técnico-científico ao nível das práticas 
 sociais já desenvolvidas;

•	Reconhecimento	da	SCML	enquanto	
 especialista nas áreas dos cuidados 
 ao sénior e ao desenvolvimento 
 da intergeracionalidade;
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PrOjetO DAnÇAr COm 
PArkInSOn

No final de 2014, a santa Casa estabe-
leceu um protocolo com a Associação 
Portuguesa de Doentes de Parkinson 
(APDPk) para o desenvolvimento do 
projeto Dançar com Parkinson, que visa 
proporcionar às pessoas com a doença de 
Parkinson uma atividade de socialização 
lúdica, baseada na dança e na música.

Nascido como projeto experimental 
em 2001, em brooklyn, Estados uni-
dos, Dançar com Parkinson é hoje um 
programa inovador, que se estende por 
mais de 10 países, impactando positi-
vamente milhares de doentes, as suas 
famílias e cuidadores.

Em Portugal, o projeto integra uma 
equipa multidisciplinar de formadores 
com experiência nas áreas da dança, 
formação e fisioterapia, contando com 
o apoio de 15 voluntários, onde se in-
cluem tanto voluntários externos como 
colaboradores voluntários da santa 
Casa. 

De outubro a dezembro foram realiza-
das 11 sessões, com uma participação 
média de 13 pessoas, entre doentes de 
Parkinson e familiares.
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PrOgrAmA mItrA - POLO 
De InOvAÇÃO SOCIAL

o Programa Mitra foi apresentado 
no dia 10 de setembro, pelo Provedor 
da santa Casa, Pedro santana Lopes, 
numa iniciativa que contou com as pre-
senças do Ministro da solidariedade, 
Emprego e segurança social, Pedro 
Mota soares, e do Vereador dos Direi-
tos sociais da Câmara Municipal de 
Lisboa, joão Afonso.

Com este projeto arrojado, o antigo 
Albergue da Mitra, espaço conhecido 
de todos os lisboetas por abrigar indi-
gentes, será transformado num Polo 
de inovação social assente em três 
pilares fundamentais: solidariedade, 
Diversidade e inclusão. A criação de 
um conjunto de valências diversifi-
cadas faz parte da “Nova Mitra” que, 
acima de tudo, pretende ajudar os que 
se sentem excluídos, acolhendo-os com 
afeto, sem esquecer outros cidadãos 
que pretendam interagir ou usufruir 
deste espaço.

o programa de reestruturação do Al-
bergue da Mitra tem um investimento 
inicial de 5 milhões de euros. A opera-
ção recuperará o espaço de Marvila, 
abrangendo também a exploração 
agrícola da Quinta adjacente e porá em 
marcha um projeto único que incluirá 
12 novas valências que a instituição 
escolheu designar por Naus, numa 
alusão às embarcações usadas pelos 
portugueses nos Descobrimentos.

Cada Nau é uma infraestrutura que 
“transporta” uma resposta, destinada 
a acolher, cuidar e integrar todos os 
utentes, desde um restaurante (que 
servirá de polo de formação), residên-
cias (que poderão acolher situações de 
emergência para qualquer cidadão), 
acolhimento de emergência (para 
crianças e jovens em risco), lavanda-
ria (que utilizará a água pluvial que cai 
nas coberturas da Mitra, e à qual pode-
rão recorrer utentes e comunidade em 
geral), uma quinta (vocacionada para 
a produção hortícola e que empregará 
utentes), um centro psicogeriátrico, en-
tre vários outros projetos, destinados 
a ajudar um universo de mais de 500 
pessoas.

7.1.2. Promover a inovação social 
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“A nova Mitra será de todos e para todos, aberta à 
comunidade, pronta a receber, tratar, cuidar e acolher 24 
horas por dia, nos 365 dias do ano (…) Este é um espaço 
da cidade, é um espaço que queremos melhor, reputado, 
respeitado, capaz de fazer esquecer o estigma de outros 
tempos e uma mais-valia para todos”.
Pedro santana Lopes, Provedor in www.scml.pt

Pedro Mota Soares agradeceu à 
Santa casa “tornar possível este 
projeto inovador que chegará, com 
muitas Naus, a idosos, pessoas com 
demência, crianças e pessoas que 
precisam de cuidados de saúde”. 
Salientou, também, “a visão, espírito 
aberto e sustentabilidade social” 
da Instituição que, respondendo a 
diferentes problemas sociais, dá 
um contributo fundamental para 
“resgatar o futuro para as próximas 
gerações”.
Pedro Mota soares, Ministro da solidariedade, 
Emprego e segurança social in www.scml.pt
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7.1.3. Promover o empreendedorismo e a economia social 

Assumindo o seu papel de potenciador 
da transformação social, e certa da im-
portância de contribuir para que o país 
ultrapasse a crise económica e encontre 
soluções inovadoras para os fenómenos 
de exclusão social, a santa Casa dese-
nhou e tem em desenvolvimento um 
conjunto de programas que envolvem 

instituições, entidades da sociedade 
civil e o próprio Estado, através de uma 
agregação de ativos, de conhecimento, 
experiência e recursos humanos, técni-
cos, financeiros e logísticos. 
Com o objetivo de promover o empreen-
dedorismo e a economia social como 
processo gerador de novas respostas 

Programa de apoio a empresas Sociais (PaeS)

objetivo: Captar as melhores ideias, os melhores projetos, os 
promotores mais motivados, e apoiá-los na estruturação de 
negócios capazes de dar origem a uma nova empresa social.

Programa de experimentação e inovação Social 
Projeto United At Work (UAW) 

objetivo: Contribuir para a configuração de uma política ativa de 
emprego que permita a integração conjunta de jovens e seniores 
na vida ativa através do empreendedorismo.

foram recebidas 349 candidaturas e selecionados 21 
projetos para integrar o PAEs, dos quais 15 concluíram o 
plano de capacitação, apresentando o plano de negócios.
os projetos desenvolveram-se ainda em quatro áreas 
distintas: 
•	 Ação	Social	(39%),	
•	 Saúde	(28%),	
•	 Cultura	(22%)	e
•	 Património	(11%).

foi criado um banco online para registo de necessidades 
sociais e ideias inovadoras com 4883 utilizadores 
registados na plataforma e 197 utilizadores da 
metodologia de capacitação.
foi ainda criado um Centro de Experimentação e 
inovação social que contou com 200 utilizadores das 
atividades e apoiados 32 projetos de empreendedores 
no âmbito do uAW.

para as necessidades, problemas e de-
safios com os quais a sociedade portu-
guesa se confronta, em 2013 a santa 
Casa criou o banco de inovação social 
(bis). Neste âmbito, foram igualmente 
criados macro-programas, entre os 
quais se destacam:
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17 a 19 de outubro, centro de experimentação de inovação Social
os empreendedores do PAEs participaram no PAEs Weekend , que contou com o workshop intensivo bootcamp em 
Empreendedorismo social, realizado pelo instituto de Empreendedorismo social. Durante a ação, os empreendedores 
trabalharam em várias sessões dedicadas a temáticas como a sustentabilidade, o impacto, a Comunicação e contaram 
com a participação de alguns dos tutores que estão alocados aos seus projetos. A formação terminou com a apresentação 
dos projetos a um júri composto por tutores bis. 
28 de novembro, centro de experimentação Social do biS, convento de São Pedro de alcântara
Dez alunos de mestrado do iADE foram desafiados a conceber planos de comunicação para os 15 projetos dos empreendedores 
do PAEs, o que resultou na segunda edição de uma parceria estabelecida entre o bis e o iADE. A segunda edição dos prémios 
do Desafio iADE-u sCML teve um sucesso tão grande que foram atribuídas aos alunos concorrentes mais duas menções 
honrosas, além dos três primeiros lugares.

30 de janeiro, largo camões e no Metro baixa-chiado Pt blue Station
No dia 30 de janeiro, o uAW irrompeu no Largo Camões e no Metro baixa-Chiado Pt blue station com uma fLAshMob. 
Pretendeu dar a conhecer o website do Projeto como o “Ponto de Encontro para a inovação social e Empreendedorismo 
intergeracional”. 
Fevereiro, Facebook e Website
Em fevereiro, o facebook e o website do uAW abriram dois fóruns de Debate, onde é promovida a partilha de ideias e 
propostas que possam ser postas em prática no âmbito da ação social e saúde e da cultura e património, que são áreas em 
que a santa Casa possui conhecimentos e experiência capazes de potenciar soluções eficazes, eficientes e sustentáveis.
de 19 de fevereiro, centro de Medicina e reabilitação de alcoitão
o Projeto uAW discutiu ideias para inovar em ação social e saúde, num encontro onde estiveram presentes especialistas 
nas áreas de ação social, saúde e análise financeira de projetos, que conceberam 16 conjuntos de oportunidades de negócio. 
Após uma análise criteriosa, foram encontradas as sete ideias inovadoras com grande potencial para serem trabalhadas 
e aprofundadas
21 de fevereiro, central Station, cais do Sodré
Em parceira com o Movimento DesConstrói, o Projeto uAW promoveu um encontro entre públicos de diferentes idades 
para debater e (des)construir a relação entre as gerações. 
25 de fevereiro, Fundação ricardo do espírito Santo Silva
o Projeto uAW promoveu a sessão de brainstorming “oportunidades para a inovação” nas áreas da Cultura e Património, onde 
foram identificadas oportunidades de negócio nas áreas da cultura e do património. Estiveram presentes 48 especialistas 
nessas duas áreas e em finanças, que em conjunto criaram um catálogo de oportunidades de negócio. foram selecionadas 
27 oportunidades, que foram trabalhadas para apresentação na conferência internacional sobre empreendedorismo que 
ditou o início das candidaturas ao Projeto uAW.
27 de Fevereiro, Museu de S. roque
o Projeto uAW realizou uma conversa informal sobre empreendedorismo denominado uAW talk, que contou com a 
presença de dois empreendedores, um sénior e um jovem. 
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iniciativa inova!, 

objetivo: estimular os jovens a desenvolverem ideias criativas 
que constituam uma solução para qualquer necessidade ou 
problema e que possam traduzir-se em projetos inovadores nas 
mais variadas áreas, desde a ciência, à tecnologia, à intervenção 
social ou ao ambiente. Esta iniciativa resulta da cooperação 
interministerial entre as áreas da Economia, da juventude e 
da Educação, numa parceria entre a ANQEP – Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensino Profissional, i.P.; a santa Casa, 
através do bis – banco de inovação social; a DGE – Direção-Geral 
da Educação; a DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares; o iAPMEi – Agência para a Competitividade e 
inovação, i.P.; e o iPDj – instituto Português do Desporto e 
juventude, i.P. 

Plataforma operacional do Porto 

objetivo: fazer chegar a mais pessoas as iniciativas e programas 
do bis, de uma forma mais próxima e mais eficaz, tendo sido 
convidadas a integrá-la instituições e entidades, públicas e 
privadas, do âmbito do poder local, terceiro setor, académico, 
cultural e empresarial de referência no norte do país.

bolsa de tutores biS

objetivo: constituída por cidadãos voluntários selecionados 
entre os candidatos que se inscrevem no website do bis e/ou 
por cidadãos voluntários indicados pelos parceiros e que é usada 
como instrumento das iniciativas e programas do bi. 

Nesta iniciativa foram envolvidas 10437 crianças e 
jovens, 141 Escolas, 1005 Professores e 245 Projetos.

foram dinamizados ainda 7 Workshops em Castelo 
branco, Porto, Évora, Vila Real, Lisboa, Coimbra e Rio 
Maior, com um total de 121 participantes, e 7 sessões de 
divulgação dirigidas a diretores escolares nas mesmas 
cidades, tendo estado presentes 128 professores.

A Plataforma operacional do Porto agrega 14 
instituições, públicas e privadas, de referência da área 
de influência do Porto. 

foram registadas 139 inscrições de cidadãos com a 
intenção de se tornarem tutores bis. foram realizadas 
4 ações de formação inicial, num total de 28 horas de 
formação e 61 participantes. 

A bolsa de tutores é constituída por um total de 76 
tutores, estando 33 alocados aos projetos do Programa 
de Apoio a Empresas sociais, 28 alocados aos projetos 
do Programa uAW e 4 na iniciativa iNoVA.
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7.1.3. Promover o empreendedorismo e a economia social 

(cont.) Programa de experimentação e inovação Social 
Projeto United At Work (UAW) 
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Entre os premiados na final que se realizou no dia 6 de junho foi escolhido, pelas equipas presentes, o melhor projeto 
nacional na edição 2013/2014, a quem foi atribuído o prémio iNoVA 2014. 

23 de abril, Museu do oriente 
A conferência internacional sobre empreendedorismo promovida pelo bis reuniu peritos em Lisboa e marcou o início 
do programa de empreendedorismo intergeracional do Projeto uAW. A inovação social como motor de desenvolvimento 
económico e as estratégias europeias da inovação social foram dois dos temas em debate. Na conferência foram ainda 
apresentadas 50 oportunidades de negócio (um Catálogo de oportunidades para a inovação social) capazes de gerar valor 
social nas áreas da saúde, serviços sociais, cultura e património.
7 de outubro, centro de experimentação e inovação Social da Santa casa, instituto de S. Pedro de alcântara
os participantes do Projeto intergeracional uAW apresentaram no evento Friends and Family Day os seus projetos. o 
evento contou com a presença de familiares, amigos, formadores, tutores e parceiros do projeto, e marcou o final da fase 
da capacitação e o arranque para a fase de incubação.

4 de dezembro, Porto
As Misericórdias de Lisboa e do Porto reuniram-se, no Porto, com os parceiros estratégicos da Plataforma operacional 
do bis para assinalar um novo modelo de articulação e de financiamento da Plataforma. A reunião serviu, também, para 
fazer um balanço do trabalho realizado ao longo do último ano e projetar o futuro.

28 de junho
o Centro de Experimentação e inovação social acolheu os tutores bis para uma jornada de reflexão sobre o trabalho 
realizado, assim como o papel que devem assumir como partes interessadas da Comunidade bis.
o Dia do tutor bis proporcionou a interação entre os tutores bis, visando a construção e consolidação de uma comunidade 
própria, dentro da Comunidade bis, uniformizar o conhecimento, conceitos e linguagem entre o grupo de tutores e a 
Equipa bis sobre o bis e as suas áreas de atuação, e recolher o contributo dos tutores sobre o plano de atividades para 2015 
e proposta de reformulação da carta de compromisso.
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7.1.4. Promover a Investigação e o Desenvolvimento 

obJetivo 3: 
incentivar a inveStiGaÇÃo 
cientÍFica, contribuindo 
Par a a deScoberta de novaS 
r eSPoStaS Par a doenÇaS 
atuaiS.

Em 2013, a santa Casa aumentou di-
reta e exponencialmente o seu inves-
timento na investigação científica e 
médica de excelência, acreditando 
que esta é a melhor via de acelerar a 
chegada a respostas para muitos e di-
versos problemas médicos, nas suas di-
ferentes dimensões: prevenção, diag-
nóstico e tratamento.  
Este investimento foi concretizado 
com a criação dos Prémios santa Casa 
Neurociências, atribuídos em duas ca-
tegorias. 

PrémIOS SAntA CASA 
neurOCIênCIAS

os Prémios Santa casa neurociên-
cias, criados em 2013, constituem o 
maior investimento no incentivo à in-
vestigação médica e científica em neu-
rociências que se faz no nosso país. for-
mados pelo Prémio Mantero belard e 
pelo Prémio Melo e castro, no valor 
de 200 mil euros cada, apoiam a me-
lhor investigação científica ou clínica, 
nacional ou estrangeira, dentro do le-
que multidisciplinar das biociências, 
elegendo os projetos que mais possam 
contribuir, estratégica e significati-
vamente, para o tratamento de lesões 

“No seguimento do posicionamento de 
responsabilidade social que assumimos, 
continuámos e reforçámos o apoio 
à investigação científica nas áreas 
das lesões vertebro-medulares e das 
patologias de origem neurodegenerativa. 
No seguimento da segunda edição dos 
Prémios Santa casa Neurociências, a 
maior bolsa para projetos de investigação 
em neurociências desenvolvida em 
Portugal, preparamo-nos para alargar 
o apoio dado à investigação científica, 
premiando ainda a investigação na área 
da Esclerose Lateral Amiotrófica”.

Pedro santana Lopes, Provedor, in Auscultação de Partes interessadas 2014

vertebro-medulares e de doenças neu-
rodegenerativas associadas ao enve-
lhecimento.

Pr ÉMio Mantero belar d

tem como objetivo promover e dirigir 
a investigação científica para novos e 
pioneiros estudos, dentro do leque mul-
tidisciplinar das biociências (Neurolo-
gia, Neuropatologia, bioquímica, bio-
logia Molecular, Genética Molecular, 
Química, farmacologia, imunologia, 
fisiologia, biologia Celular, entre ou-
tros) que possam incentivar contribui-
ções estratégicas e significativas na 
compreensão das causas, prevenção, 
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tratamento e cura das doenças de Al-
zheimer, Parkinson e outras doenças 
neurodegenerativas associadas ao en-
velhecimento

Pr ÉMio Melo e caStro

tem como objetivo promover e dinami-
zar a investigação e o desenvolvimento 
multidisciplinar, clínico ou científico, 
no âmbito da recuperação de lesões 
vertebromedulares, traumáticas, ad-
quiridas ou congénitas, promovendo, 
assim, a descoberta de potenciais solu-
ções que permitam a recuperação das 
limitações motoras e a consequente 
melhoria na qualidade de vida das pes-
soas afetadas.

As candidaturas aos Prémios santa 
Casa Neurociências 2014 decorreram 
entre 15 de maio e 22 de setembro. tal 
como na primeira edição, foram par-
ceiros científicos a universidade de 
Lisboa, a universidade do Porto e a uni-
versidade de Coimbra, bem como a so-
ciedade Portuguesa de Neurociências, 
a sociedade Portuguesa de Neurologia 
e a sociedade Portuguesa de Medicina 
física e de Reabilitação. 

As equipas candidatas incluíram 188 
investigadores, de diversas nacionali-
dades. A escolha dos vencedores coube 
a um júri presidido pelo neurocirur-
gião joão Lobo Antunes e integrado 
por professores e investigadores de 
renome, nacionais e estrangeiros. 

Prémio Mantero belard 2014

Premiado: rodrigo cunha e a sua 
equipa do centro de neurociências e 
biologia celular da universidade de 
coimbra, com o projeto “o aumento da 
função dos recetores A2A da adenosina 
no hipocampo nos défices mnemóni-
cos na Doença de Alzheimer”, relativo 
a uma nova terapêutica baseada na 

cafeína para a redução dos défices de 
memória na doença de Alzheimer. 

Prémio Melo e castro 2014

Premiado: Moises Mallo e a sua equipa 
do instituto Gulbenkian de ciência, 
com o projeto “Novos substratos celu-
lares para terapias de regeneração es-
pinal”, relativo a substratos celulares 
para terapias de regeneração espinal. 

A entrega dos Prémios santa Casa 
Neurociências 2014 decorreu no dia 
25 de novembro, no Palácio Nacional 
da Ajuda, numa cerimónia que contou 
com as presenças do Primeiro Minis-
tro, Pedro Passos Coelho, do Provedor, 
Pedro santana Lopes, dos elementos do 
júri e dos representantes das equipas 
vencedoras. 

A par destes prémios, a instituição 
atribui ainda os Prémios Nunes Cor-
rêa Verdades de faria e o Prémio Dra. 
Maria Raquel Ribeiro. 

PrémIOS nuneS COrrêA 
verDADeS De fArIA

os Prémios nunes corrêa verdades 
de Faria, criados em 1987 para cum-
prir a vontade expressa em testamento 
pelo benemérito Mantero belard, são 
três prémios pecuniários, no valor de 
5000 euros cada, atribuídos anual-
mente a pessoas de qualquer nacio-
nalidade que, em Portugal, se tenham 
destacado em três áreas distintas: cui-
dado e carinho dispensados aos idosos 
desprotegidos, progresso da medicina 
na sua aplicação a pessoas idosas e pro-
gresso no tratamento das doenças do 
coração dos mais velhos. 

A escolha dos galardoados da edição de 
2014 dos Prémios Nunes Corrêa Ver-
dades de faria coube a um júri presi-
dido por helena Lopes da Costa, Vogal 

da Mesa, e integrado por joão Gorjão 
Clara e fernando Pádua, médicos e pro-
fessores universitários, pelo Padre Ví-
tor Melícias e por josé Guimarães dos 
santos, cirurgião. 

Prémio cuidado e carinho dispensa-
dos aos idosos desprotegidos: 

Premiados a ex-áqueo: associação 
alzheimer Portugal, distinguida por 
fomentar um maior conhecimento 
sobre a doença de Alzheimer e 
reconhecer a importância de procurar 
um diagnóstico atempado, e arlindo 
Maia, provedor da Santa casa da 
Misericórdia de vila do conde, pelo 
seu percurso de vida a pensar nos mais 
desprotegidos, muito particularmente 
dos idosos, em nome dos quais, ao longo 
de três décadas, desenvolveu variados 
projetos nas áreas social e da saúde. 

-  Menção hon ro s a :  a l f r ed o 
castanheira Pinto, provedor da Santa 
casa da Misericórdia de Macedo de 
cavaleiros, pelo trabalho desenvolvido 
como provedor da instituição e como 
responsável pela administração do 
hospital Concelhio e Distrital de 
Macedo de Cavaleiros, bem como pelo 
empenho na construção do novo centro 
de saúde.

- Menção honrosa: reinaldo ramos, 
provedor da Santa casa da Miseri-
córdia de Soure, distinguido pelo seu 
exemplo de generosidade e dedicação.
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Prémio Progresso da medicina na sua 
aplicação às pessoas idosas:

Premiado: Professora doutora Maria 
augusta Mendonça Santos Soares, 
docente na faculdade de farmácia 
da universidade de lisboa, pelo seu 
trabalho junto dos profissionais de 
saúde na gestão terapêutica do doente 
geriátrico.

Prémio Progresso e tratamento das 
doenças do coração: 

Premiado:  Professor doutor José 
Silva cardoso, chefe do serviço de 
cardiologia do Hospital de São João 
e presidente da Sociedade Portu-
guesa de cardiologia, pela atividade 
de investigação desenvolvida, prin-
cipalmente na área de insuficiência 
cardíaca, bem como em cardiomiopa-
tia dilatada e problemas de coração em 
doentes com sida.

A cerimónia de entrega dos prémios, 
presidida pelo Provedor, Pedro san-
tana Lopes, decorreu no dia 28 de maio, 
na Residência faria Mantero, também 
legado do benemérito Mantero belard 
à santa Casa, destinada a acolher ar-
tistas e intelectuais seniores.

PrémIO DrA. mArIA 
rAqueL rIbeIrO

instituído pela Associação Portuguesa 
de Psicogerontologia, em colaboração 
com a fundação Montepio e a santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, o Pré-
mio dra. Maria raquel ribeiro visa 
reconhecer a vida e atividade de pes-
soas com oitenta e mais anos que con-
tinuem a desenvolver atividade profis-
sional ou cívica relevante, em diversas 
categorias. Perpetua, assim, o nome e 
a personalidade de Maria Raquel Ri-
beiro, figura incontornável da segu-
rança social em Portugal, precursora 
de muitas das estratégias de interven-
ção ora consolidadas e que introduziu 
em Portugal o debate sobre a temática 
do Envelhecimento.

A terceira edição do prémio, realizada 
em 2014, elegeu seis personalidades se-

7.1.4. Promover a Investigação e o Desenvolvimento 

“Estes prémios, existentes há quase 
40 anos, representam a essência do 
trabalho que é realizado diariamente 
pela Santa casa (…) ”espelham a 
confiança que os cidadãos depositam 
na Santa casa”, sendo prova disso “os 
generosos beneméritos que continuam a 
conceder-nos avultadas dádivas, em prol 
de um trabalho que reconhecem como 
meritório e importante para a sociedade”.

helena Lopes da Costa, Administradora in www.scml.pt
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niores que continuam a desenvolvem 
atividade profissional ou cívica: 

• Maria Filomena Moura Guedes – 
 (intervenção Social);
• Cármen Dolores (Arte e Espetáculo); 
• Maria Manuela Silva 
 (ciência e investigação); 
• Rui Nabeiro (Política e Cidadania); 
• Fernando de Pádua (Ética e Saúde) 
• Manuela Azevedo 
 (Família e comunidade).

A cerimónia de entrega decorreu no dia 
1 de outubro, data em que se assinala 
o Dia internacional do idoso, e contou 
com a presença do Provedor, Pedro 
santana Lopes.

PArCerIAS COm OutrAS 
entIDADeS nO âmbItO 
DA InveStIgAÇÃO e DO 
DeSenvOLvImentO em 
SAúDe

A Misericórdia de Lisboa continuou 
ainda a estabelecer parcerias com ou-
tras entidades credenciadas na área da 
investigação e desenvolvimento, des-
tacando-se, a título ilustrativo, as par-
cerias estabelecidas através do Centro 
de Medicina de Reabilitação de Alcoi-
tão com o objetivo de proporcionar a 
diversificação de respostas inovadoras 
e promotoras da autonomia e funciona-
lidade dos seus utentes e apoiar o seu 
projeto de vida.

Projeto Happy

Em parceria com a faculdade de Ciên-
cias e tecnologia da universidade 
Nova de Lisboa, o Centro de Medicina 
de Reabilitação de Alcoitão desenvol-
veu o projeto happy, o qual envolve a 

criação de uma aplicação inovadora e 
personalizável, para crianças portado-
ras de multideficiência, e que permite a 
sua interação com brinquedos e jogos.

Projeto de desenvolvimento de um 
protótipo de ortótese para membro 
inferior com o recurso a impressão 3d

o Centro de Medicina de Reabilita-
ção de Alcoitão, em colaboração com 
o instituto superior técnico da uni-
versidade de Lisboa, desenvolveu um 
projeto de investigação na área da 
biomecânica, com o objetivo da ela-
boração de um protótipo de ortótese 
para membro inferior, com o recurso 
a impressão 3D

estudos multicêntricos nacionais 
e internacionais, na área do trata-
mento da espasticidade dos doentes 
com sequelas de avc 

Em 2014, o Centro de Medicina de Rea-
bilitação de Alcoitão participou em 
ensaios clínicos internacionais, sobre 
tratamento da espasticidade do mem-
bro superior do doente com sequelas de 
AVC, com altas doses de toxina botulí-
nica e durante vários ciclos de trata-
mento (18-24 meses). também partici-
pou na fase de planeamento do estudo 
nacional e internacional, referente aos 
custos no tratamento da espasticidade 
do membro superior.

Ainda neste âmbito, continuaram-se 
a ministrar cursos internacionais so-
bre tratamento de toxina botulínica e 
análise de marcha, ao abrigo da ixcel-
lence Network e do programa nacional 
fit4Life. Durante o ano de 2014, trinta 
médicos visitaram e foram formados 
no CMRA.
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8. NOTAS METODOLÓGIcAS

InDICADOreS DAS 
áreAS De IntervenÇÃO 
(CAPítuLO 1.2 AS nOSSAS 
áreAS De IntervenÇÃO)

aÇÃo Social

recolha e sistematização de dados: 
Departamento de Ação social e saúde.

cultur a

recolha e sistematização de dados: 
Direção de Cultura.

dir eito excluSivo doS JoGoS 
SociaiS

recolha e sistematização de dados: 
Departamento de jogos.

eMPr eendedoriSMo 
e econoMia Social

recolha e sistematização de dados: 
Departamento de Empreendedorismo 
e Economia social.

PatriMónio

recolha e sistematização de dados: 
Departamento de Gestão imobiliária 
Património

SaÚde

recolha e sistematização de dados: 
Direção de saúde santa Casa, Centro 
de Medicina de Reabilitação de Alcoi-
tão, hospital ortopédico de sant’Ana, 
unidade de saúde Maria josé Nogueira 
Pinto, Escola superior de saúde do Al-
coitão.

InDICADOreS eCOnómICOS 
(CAPítuLO 1.3 A nOSSA 
fOrmA De CrIAr vALOr 
(DeSemPenhO eCOnómICO)

recolha e sistematização de dados: 
Direção financeira.

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

InDICADOreS De
 fOrneCeDOreS 
(CAPítuLO 1.4.1 quem 
SÃO OS fOrneCeDOreS DA 
SAntA CASA?)

recolha e sistematização de dados: 
Central de Compras e Direção finan-
ceira.
 
InDICADOreS AmbIentAIS 
(CAPítuLO 4. mInImIzAr 
A PegADA eCOLógICA 
DA nOSSA InStItuIÇÃO)

recolha e sistematização de dados: 
Departamento da Qualidade e inova-
ção

o trabalho de compilação centralizada 
e sistematização da informação quan-
titativa sobre os consumos de energia e 
água, emissões de Co2 e eliminação de 
resíduos na santa Casa começou a ser 
aprofundado em 2012, com o início da 
implementação da estratégia de sus-
tentabilidade.

No presente relatório, para o ano de 
2014, o universo dos consumos de ener-
gia, água e emissões de Co2 comunica-

dos é composto, sempre que aplicável, 
pelos edifícios afetos à atividade do 
Departamento de Ação social e saúde 
(incluindo os 24 equipamentos do ins-
tituto de segurança social, cedidos de-
finitivamente à santa Casa no segui-
mento do memorando de entendimento 
e colaboração celebrado entre as duas 
entidades), do Departamento de jogos, 
do hospital ortopédico de sant’Ana, da 
Escola superior de saúde do Alcoitão, 
do Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão, dos serviços Centrais da 
instituição e do Museu e igreja de são 
Roque. Excluem-se deste relato, o pa-
trimónio imobiliário devoluto, inativo 
ou afeto a atividades de rendimento, 
os equipamentos cuja propriedade não 
seja da santa Casa, mas que estejam 
afetos à atividade através de regime de 
cedência por outras entidades e cujos 
contratos não prevejam encargos com 
consumos energéticos e/ou hídricos 
para a mesma. 

os indicadores do consumo de energia 
e água referentes a 2012 e 2013 fo-
ram corrigidos no presente relatório, 
estando esta situação sinalizada nos 
capítulos respetivos. Esta correção 
deve-se à retificação dos valores de 
consumo anuais face à substituição 
de valores de estimativa por valores 
reais de leituras que foram realizadas 
após a elaboração do anterior Relatório 
de sustentabilidade da santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa.

No que respeita aos resíduos, em 2014, 
uma vez que a eliminação dos mesmos, 
na maioria dos equipamentos da santa 
Casa, é efetuada pelos meios disponi-
bilizados pelas autarquias locais, con-
tinua a não ser possível contabilizar a 
quantidade total encaminhada para 
eliminação.
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energIA

recolha e sistematização de dados: 
Departamento da Qualidade e inova-
ção

emISSõeS

análise e tratamento de dados: 
ADENE – Agência para a Energia

águA

recolha e sistematização de dados: 
Departamento da Qualidade e inova-
ção

reSíDuOS

recolha e sistematização de dados: 
Departamento da Qualidade e inova-
ção

os dados referentes às quantidades 
de resíduos produzidos 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 2014.

Em 2014, foram considerados pela pri-
meira vez dados referentes à quanti-
dade de resíduos indiferenciados enca-
minhados para incineração na unidade 
de saúde Maria josé Nogueira Pinto. 
obtiveram-se ainda, pela primeira 
vez, dados referentes às lamas de fossa 
séptica encaminhadas na Colónia de s. 
julião.

PrOCeDImentOS 
AquISItIvOS que 
InCLuem CrItérIOS 
De reSPOnSAbILIDADe 
AmbIentAL e CLáuSuLAS 
De reSPOnSAbILIDADe 
AmbIentAL

recolha e sistematização de dados: 
Departamento da Qualidade e inova-
ção e Central de Compras

SenSibiliz aÇÃo e For M aÇÃo 
aMbiental

recolha e sistematização de dados: 
Departamento da Qualidade e inova-
ção 

InDICADOreS De 
reCurSOS humAnOS 
(CAPítuLO 5. COntrIbuIr 
PArA O bem-eStAr DOS 
nOSSOS COLAbOrADOreS)

colabor ador eS Santa caSa

recolha e sistematização de dados: 
Direção de Recursos humanos

Estes indicadores não incluem os dados 
relativos aos órgãos de Administração 
e do Conselho de Auditoria. também 
não foram considerados os colaborado-
res com ausências superiores a 30 dias, 
nomeadamente por motivo de licença 
sem vencimento, cedência a outras en-
tidades e baixa prolongada, atendendo 
a que nestas situações, em regra, há lu-
gar à substituição temporária no posto 
de trabalho, dada a natureza da ativi-
dade da santa Casa.

SAúDe e SegurAnÇA 
nO trAbALhO

recolha e sistematização de dados: 
Gabinete de segurança e saúde no tra-
balho
Nos indicadores de saúde e segurança 
no trabalho estão incluídos os colabo-
radores com Contrato individual de tra-
balho, Contrato de trabalho em funções 
Públicas, e colaboradores externos em 
Comissão de serviço ou Cedência de in-
teresse Público.

Metodologias de cálculo 
de indicadores:
taxa de Rotatividade = número de saí-
das 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.

índice de frequência (total de acidentes/
total de horas potenciais*200.000).

taxa de Doenças Profissionais (total de 
doenças ocupacionais/total de horas po-
tenciais*200.000).

taxa de dias perdidos (nº de dias perdi-
dos/total de horas potenciais*200.000).

Absentismo (total de dias de ausência/
total de dias potenciais).

notas: 
1. os dados apresentados foram obtidos 
 a partir da informação extraída 
 através da aplicação 
 informática Workmed a 06/03/2015.

2. A extração da informação 
 sobre saúde e segurança no 
 trabalho relativa aos dias perdidos 
 não permite a desagregação dos 
 dados por género, situação que se 
 encontra em estudo para que 
 possa ser possível no futuro.
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9. TABELA GRI PAR A A OPçãO “DE AcORDO” – ESSENcIAL

  INDIcADOR GRI  LOcALIzAçãO
estratégia e análise

Perfil organizacional

conteÚdoS PadrÃo GeraiS

G4-1

G4-2 

G4-3
G4-4 
G4-5

G4-6 

G4-7

G4-8 
G4-9
G4-10 

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14 

G4-15

G4-16

PáG.

6

52

8
16

10
12
15

10
12
16
16

30

68

80

42

68

44
50

Declaração do Presidente do Conselho de Administração 
sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e 
a sua estratégia de sustentabilidade. 
Principais impactos, riscos e oportunidades. 

Nome da organização.
Principais produtos e serviços. 
Localização da sede da organização. 

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.
tipo e natureza legal de propriedade.

Mercados servidos.
Dimensão da organização.
Número total de colaboradores, discriminados por contrato 
de trabalho e género.

Percentagem de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva.
Cadeia de fornecedores da organização.

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

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente de caráter económico, ambiental e social que 
a organização subscreve ou endossa.
Participação em associações e organizações nacionais 
ou internacionais de defesa de direitos e causas em que a 
organização:
- tem assento no conselho de administração;
- Participa de projetos ou comissões;
- Contribui com recursos financeiros além da taxa básica 
como organização associada;
- Considera estratégica a sua participação. 

Nota de Abertura do Provedor. 

3. o nosso rumo à sustentabilidade. 

a causa deste relatório.
1. A nossa instituição 1.2 as nossas áreas de intervenção
Largo trindade Coelho (1200-470 Lisboa) Apartado 2059 
1102-803 Lisboa
1. A nossa instituição 
1.1 A santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
1.1.2 Área geográfica de atuação.

1. A nossa instituição 
1.1 a Santa casa da Misericórdia de lisboa.
1. A nossa instituição 1.2 as nossas áreas de intervenção.
1. A nossa instituição 1.2 as nossas áreas de intervenção.
tipo de contrato Mulheres Homens
Contrato permanente ou 
de prazo indeterminado 3.547  1.136
Contrato temporário ou 
de prazo determinado 132  61
tipo de emprego Mulheres Homens
tempo integral 3.664  1.183
tempo parcial 15  14
18%

1.4 A nossa cadeia de abastecimento 1.4.1 Quem são os 
fornecedores da Santa casa?
4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 4.1 
Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.4 Gestão da cadeia de abastecimento de forma 
responsável.
Não se registaram alterações significativas no decorrer do 
período coberto pelo relatório.

2. o nosso Modelo de governo 2.1.4 envolvimento dos 
órgãos de governo na sustentabilidade
4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 
4.1 como é que a Santa casa minimiza a sua pegada 
ecológica?
2. o nosso modelo de governo 2.2 A nossa aposta na ética e 
na transparência 2.2.1 os nossos códigos e procedimentos 
2.2.3 a nossa aposta no Jogo responsável.
A santa Casa participa em múltiplas organizações e 
associações, de âmbito local, nacional e internacional, numa 
perspetiva estratégica de consolidar e reforçar a sua missão 
e vocação, assim como divulgar os seus domínios de atuação.

− o vice-provedor e administrador executivo do 
 Departamento de jogos, fernando Paes Afonso, é o 
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G4-17

 representante de Portugal na Associação Europeia de 
 Lotarias. Em 2014 integrava a Comissão Executiva e era 
 presidente do Comité jurídico;
− integra a Rede social de Lisboa e está representada no 
 Grupo de Apoio técnico e na Comissão Executiva do Plano 
 de Desenvolvimento do Conselho de Ação social Local de 
 Lisboa;
− integra a direção da Associação Portuguesa de 
 Promotores e investidores imobiliários;
− faz parte do Conselho Geral da fundação do Gil;
− faz parte do Conselho Geral da fundação iNAtEL;
− Está representada no Conselho de orientação e 
 fiscalização e na Comissão Coordenadora do Consórcio 
 para a formação e Reinserção social de Crianças e jovens 
 em situação de Risco;
− Está representada nas quatro Comissões de Proteção de 
 Crianças e jovens na cidade de Lisboa;
− É membro da European Venture Philanthropy Association, 
 uma associação internacional de organizações dedicadas 
 à filantropia de impacto e investimento social;
− faz parte do Conselho Estratégico do Action tank  
 Portugal, uma aliança informal de entidades do setor  
 empresarial que visa desenvolver projetos experimentais  
 de negócios inclusivos e social business numa base de  
 colaboração e cocriação para a criação de negócios 
 em Portugal. A santa casa é única organização sem fins 
 lucrativos a integrar esta aliança.

integra ainda ou participa em projetos das seguintes 
entidades:
− Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa;
− Casa Pia de Lisboa, i.P.;
− Centro Municipal de operações de Emergência de 
 Proteção Civil - Município de Lisboa; 
− Confederação Nacional das Associações de família;
− Conselho de Acompanhamento da 2/RtP;
− Conselho Municipal de Educação de Lisboa;
− Conselho Municipal de segurança de Lisboa;
− Conselho Português de Cooperação e intercâmbio de  
    serviços sociais;
− European Association of Care and help at home;
− European social Action Network / Réseau Européen  
 d’Action sociale;
− European social Network (EsN);
− fédération Européenne des Associations Nationales 
 travaillant avec les sans-Abri;
− fundação António Manuel figueiredo sardinha;
− fundação D. Manuel ii;
− fundação da juventude;
− fundação Maria do Carmo Roque Pereira;
− instituto para as Políticas Públicas e sociais;
− Radiotelevisão Portuguesa - serviço Público de televisão, sA.
 
Relatório e Contas 2014 - “Demonstrações financeiras”.

aspetos materiais identificados e limites
totalidade das entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas.



G4-18 

G4-19

G4-20 
G4-21 
G4-22 

G4-23 

G4-24 

G4-25 

G4-26 

G4-27 

G4-28 
G4-29 
G4-30 
G4-31 

G4-32 

G4-33 

G4-34 

G4-56

Processo adotado para definição do conteúdo do relatório e 
os limites dos Aspetos.
Aspetos materiais identificados no processo de definição do 
conteúdo do relatório.
Limite de cada Aspeto material dentro da organização.
Limite de cada Aspeto material fora da organização.
Reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores e as razões para tais reformulações.
Alterações significativas em relação a períodos cobertos 
por relatórios anteriores quanto ao âmbito e ao limite dos 
Aspetos.

Lista de grupos de partes interessadas da organização.

base para identificação e seleção de partes interessadas.

Abordagem adotada para envolvimento com as partes 
interessadas, inclusive a frequência do envolvimento por 
tipo e por grupo.
Principais questões e preocupações apontadas pelas partes 
interessadas como resultado do processo de envolvimento 
e as medidas adotadas pela organização no tratamento das 
mesmas.

Período coberto pelo relatório.
Data do relatório anterior mais recente.
Ciclo de emissão de relatórios.
Contactos para questões sobre o relatório ou os seus 
conteúdos.
opção “de acordo” escolhida pela organização e respetivo 
índice do conteúdo da GRi.
Política e práticas correntes adotadas pela organização para 
submeter o relatório a uma verificação externa.

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

Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da 
organização.

a causa deste relatório.

a causa deste relatório.

a causa deste relatório.
a causa deste relatório.
8. notas Metodológicas

Não se registaram.

3.2 o nosso envolvimento com as partes interessadas  
3.2.1 Quais são as partes interessadas da Santa casa?
3.2 o nosso envolvimento com as partes interessadas  
3.2.1 Quais são as partes interessadas da Santa casa?
3.2 o nosso envolvimento com as partes interessadas 
3.2.2 Formas de comunicação com as nossas partes 
interessadas.
a causa deste relatório.
3.2 o nosso envolvimento com partes interessadas.

1 janeiro a 31 dezembro de 2014.
Relatório de sustentabilidade 2013.
Anual.
a causa deste relatório.

Presente tabela

a causa deste relatório
É intenção da santa Casa submeter, no futuro, a informação 
de sustentabilidade a um processo de verificação externa.
 
2. o nosso Modelo de governo 
2.1 Quais são os órgãos de governo da Santa casa?
 

1. A nossa instituição 1.1 A santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa  1.1.1 Fins estatutários, valores e objetivos 
estratégicos 
2. o nosso modelo de governo  2.2 a nossa aposta na ética e 
na transparência.

envolvimento com partes interessadas

Perfil do relatório

Governance

Ética e integridade
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8

8

8
8

142

58

58
58
60

8
58

8

8

36
38

13

44



indicadores de desempenho ambiental
aspeto: energia*

  INDIcADOR GRI  LOcALIzAçãO
indicadores de desempenho económico
aspeto: desempenho económico

conteudoS PadrÃo eSPecÍFicoS 

G4-EC1

G4-EN3

G4-EN8

Valor económico direto gerado e distribuído

Formas de Gestão

Consumo de energia dentro da organização.

total de captações de água discriminado por fonte.

Formas de Gestão

1. A nossa instituição 1.3 a nossa forma de criar valor 
através do nosso desempenho económico

4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 4.1 
Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.1 Gestão do consumo de energia e das emissões de co2 
associadas.

FG-a: No âmbito do desenvolvimento do projeto de 
operacionalização da Estratégia de sustentabilidade, 
desafio lançado pela atual administração no início de 
2012, o foco da primeira fase de aplicação da mesma 
incidiu no pilar ambiental, nomeadamente, na otimização 
da sua performance energética, através da avaliação, 
minimização e monitorização dos impactes ambientais 
decorrentes das atividades da instituição, bem como da 
promoção de uma utilização mais racional dos recursos. 
Esta prioridade estratégica veio a ser reforçada com os 
resultados da auscultação de partes interessadas levada a 
cabo em 2013, tendo sido identificado como tema relevante 
a “Gestão de consumo de energia e das emissões de Co2”. os 
temas materiais para a santa Casa tiveram, como base, o 
cruzamento dos resultados do processo de auscultação de 
partes interessadas com a perspetiva interna da instituição.

FG-b: A Misericórdia de Lisboa, consciente de um registo 
muito elevado de consumo de energia e de emissões de Co2 
associadas, tem promovido ações e iniciativas para otimizar 
a sua performance energética. Neste sentido, desde 
2012 desenvolve estudos para traçar o perfil energético 
do edificado e para planear a aplicação de medidas de 
promoção da eficiência energética do mesmo.

FG-c: A santa Casa realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e comunica-os no 
presente relatório. 
4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 4.1 
Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.1 Gestão do consumo de energia e das emissões de co2 
associadas.
 
4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 4.1 
Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.2 Gestão do consumo de água.

4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 4.1 
Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.1 Gestão do consumo de energia e das emissões de co2 
associadas.
Vide formas de Gestão do Aspeto “Energia”.

aspeto: Água

aspeto: emissões*
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28

70

70

75

70
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G4-EN15

G4-EN23

Emissões diretas de GEE (Âmbito 1).

Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2).

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

4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 4.1 
Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.1 Gestão do consumo de energia e das emissões de co2 
associadas.
4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 4.1 
Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.1 Gestão do consumo de energia e das emissões de co2 
associadas.

4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 
4.1 Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.3 Gestão de resíduos.

FG-a: o foco da primeira fase de aplicação do projeto de 
operacionalização da Estratégia de sustentabilidade incidiu 
no pilar ambiental. Neste âmbito, a realização de uma 
melhor gestão dos resíduos produzidos foi uma preocupação 
desde do início da aplicação da Estratégia, pois esta é uma 
área em que foram identificadas muitas oportunidades 
de correção e de melhoria. Note-se que, não só devido à 
extensão da sua atividade, mas também à diversidade das 
respostas que presta, a santa Casa produz uma quantidade 
muito assinalável e diversificada de resíduos, entre os 
quais se encontra uma percentagem muito significativa de 
resíduos perigosos.
Esta prioridade estratégica veio a ser reforçada com os 
resultados da consulta a partes interessadas realizada em 
2013, tendo sido identificado como tema relevante a “Gestão 
de resíduos”. os temas materiais para a santa Casa tiveram, 
como base, o cruzamento dos resultados do processo de 
auscultação de partes interessadas com a perspetiva 
interna da instituição.

FG-b: Em 2012 foi iniciado um trabalho de diagnóstico 
sobre o estado, à data, da gestão de resíduos na instituição, 
que permitiu a identificação das medidas de correção e 
melhoria mais prioritárias. No seu seguimento, em 2013 
a Misericórdia de Lisboa desenvolveu várias ações e 
iniciativas que vieram contribuir para uma melhor gestão 
dos resíduos produzidos, nomeadamente, desenvolveu uma 
Política de Gestão de Resíduos que contemplou 2 Planos de 
Gestão de Resíduos. Em 2013 iniciou também o Programa 
de separação seletiva da santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, com a distribuição de cerca de 223 ecopontos 
pelo Complexo de são Roque, edifício da Rua das taipas 
e edifício da Rua D. Pedro V, Centro social e Comunitário 
do bairro da flamenga, Centro de Educação, formação e 
Certificação e obra social do Pousal. já em 2014 distribuiu 
mais 500 ecopontos, abrangendo mais um conjunto de 32 
equipamentos sociais e de saúde. Neste ano foram também 
identificadas 13 novas fileiras de resíduos, das quais 8 
valorizáveis. 
No presente ano de comunicação foi, ainda, elaborado o 
Plano de Gestão de Resíduos do hospital ortopédico de 
sant’Ana, encontrando-se ainda em desenvolvimento os 

aspeto Material: efluentes e resíduos

70

70

76
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G4-EN32

Formas de Gestão

Novos fornecedores avaliados com critérios 
ambientais.

Planos de Gestão de Resíduos hospitalares da unidade de 
saúde Maria josé Nogueira Pinto, do Centro de Medicina de 
Reabilitação de Alcoitão e da unidade de saúde do bairro da 
Liberdade. 

FG-c: A santa Casa realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e comunica-os no 
presente relatório. 

4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 
4.1 Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.4 Gestão da cadeia de abastecimento de forma 
sustentável.

FG-a: Como referido, o foco da primeira fase de aplicação 
do projeto de operacionalização da Estratégia de 
sustentabilidade incidiu no pilar ambiental. Neste 
âmbito foi levada a cabo a definição de uma estratégia de 
compras sustentáveis. Esta prioridade estratégica veio a 
ser reforçada com os resultados da auscultação de partes 
interessadas, tendo sido identificado como tema relevante a 
“Cadeia de abastecimento sustentável”. os temas materiais 
para a santa Casa tiveram, como base, o cruzamento 
dos resultados do processo de auscultação de partes 
interessadas com a perspetiva interna da instituição.

FG-b: A santa Casa, consciente de que tem um elevado 
volume de aquisições de bens e serviços, que ultrapassa os 
cem milhões de euros anuais, contando para tal com uma 
multiplicidade de fornecedores, no final de 2012, iniciou 
o projeto de estruturação e aplicação da sua estratégia de 
compras sustentáveis. um dos primeiros passos para a 
estruturação da estratégia de compras sustentáveis, dado 
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 e 
a expectativa da instituição quanto ao ponto de chegada 
em 2015. 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 se influenciar 
positivamente o mercado.

FG-c: A Misericórdia de Lisboa realiza a medição e 
monitorização dos indicadores associados a este aspeto e 
reporta-os no presente relatório. 
4. Minimizar a pegada ecológica da nossa instituição 
4.1 Como é que a santa Casa minimiza a sua pegada ecológica? 
4.1.4 Gestão da cadeia de abastecimento de forma 
sustentável.

aspeto Material: avaliação ambiental de fornecedores*

80

80

aspeto Material: efluentes e resíduos
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G4-LA1

G4-LA2

G4-LA4

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA9

G4-LA10

Número e taxa de novas contratações e taxa de 
rotatividade por faixa etária, género e região.
benefícios para colaboradores a tempo integral que 
não são atribuídos aos colaboradores temporários 
ou a tempo parcial.

Prazos Mínimos de aviso prévio em caso de 
alterações operacionais.

Rácios de acidentes, doenças profissionais, 
dias perdidos, absentismo e número de óbitos 
relacionados com o trabalho, por região e género.
Colaboradores com elevada incidência e elevado 
risco de doenças graves.

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

formação anual por colaborador.

Formas de Gestão

5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores 
5.1 Quem são os colaboradores da Santa casa?.
5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores 5.2 
Valorização de recursos humanos – como é que a santa Casa 
valoriza os seus colaboradores  5.2.3 Promover o bem-estar 
biopsicossocial.

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.

5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores  
5.2 Como é que a santa Casa valoriza os seus colaboradores 
5.2.6 assegurar a Saúde e Segurança no trabalho.
Ajudante de Lar e Centro de Dia; Auxiliar de Ação Médica; 
Auxiliar de Educação; Auxiliar de serviços Gerais; Educador 
de infância; Enfermeiro; Assistente operacional

5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores 
5.2 Como é que a santa Casa valoriza os seus colaboradores? 
5.2.4 apostar na formação e qualificação contínua.
5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores 
5.2 Como é que a santa Casa valoriza os seus colaboradores? 
5.2.4 apostar na formação e qualificação contínua.

5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores 
5.2 Como é que a santa Casa valoriza os seus colaboradores? 
5.2.7 Promover a diversidade e a inclusão.

FG-a e b: A Misericórdia de Lisboa pratica a igualdade de 
oportunidades e de tratamento no acesso ao emprego, 
na promoção e formação profissional, nas condições de 
trabalho e no salário entre géneros, em conformidade com 
o estabelecido na Lei (a igualdade entre homens e mulheres 
é um princípio fundamental da Constituição da República 
Portuguesa, estando presente no texto constitucional desde 
1976) e nos Acordos de Empresa que subscreveu (Capítulo 
iV, Cláusulas 17.ª e 18.ª do Acordo de Empresa entre a 
santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o 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 

aspeto: relações laborais

aspeto: Formação e educação

aspeto: Saúde e Segurança no trabalho

aspeto: diversidade e igualdade de oportunidades*

indicadores de desempenho social - Práticas laborais
aspeto: emprego

88

92

96

94

94

101
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G4-LA12 Mão-de-obra por categoria profissional, género, 
faixa etária e minoria e outros indicadores de 
diversidade.

outro, publicado no boletim do trabalho e Emprego, n.º 6, 
15/2/2013).
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.
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 fundamentadas.
os esforços da santa Casa para a promoção da igualdade 
de oportunidades e de tratamento no acesso ao emprego, 
à formação profissional, às condições de trabalho e no 
salário entre géneros, foi reforçada com os resultados da 
auscultação de partes interessadas, tendo sido identificado 
como tema relevante a “Promoção da diversidade e da 
inclusão”. os temas materiais para a santa Casa tiveram, 
como base, o cruzamento dos resultados do processo de 
auscultação de partes interessadas com a perspetiva 
interna da instituição.

FG-c: A santa Casa realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e comunica-os no 
presente relatório.
5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores
5.1 Quem são os colaboradores da Santa casa? 
5.2 Como é que a santa Casa valoriza os seus colaboradores? 
5.2.7 Promover a diversidade e a inclusão.

88

101

aspeto: relações laborais

aspeto: Formação e educação

aspeto: Saúde e Segurança no trabalho

aspeto: diversidade e igualdade de oportunidades*
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G4-LA13

Formas de Gestão

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

Formas de Gestão

 
Vide formas de Gestão do Aspeto “Diversidade e igualdade 
de oportunidades”
5. Contribuir para o bem-estar dos nossos colaboradores 5.2 
Como é que a santa Casa valoriza os seus colaboradores? 
5.2.7 Promover a diversidade e a inclusão.

categoria Funcional rácio do  rácio da
   salário  base remuneração 
   entre M/H média entre M/H
Dirigente 0,99  0,96
Diretor de Equipamento 1,08  1,08
Chefia Direta 0,96  0,95
técnico superior 0,96  0,94
técnico 1,11  1,08
técnico Profissional 0,83  0,78
Administrativo 1,14  1,20
operários 0,90  0,83
Auxiliares 1,00  1,00

FG-a: o envolvimento com as comunidades locais é uma das 
áreas nas quais a santa Casa tem apostado, estando este 
tema integrado na sua Estratégia de sustentabilidade.
Adicionalmente, os resultados da auscultação de partes 
interessadas vieram reforçar a aposta da instituição nesta 
matéria, uma vez que foram considerados como temas 
relevantes o “Apoio às comunidades locais” e a “Promoção da 
diversidade e da inclusão”.

FG-b: o trabalho que é desenvolvido com a comunidade 
no âmbito da responsabilidade social corporativa da 
santa Casa está enquadrado nas suas diferentes áreas de 
intervenção, da ação social à saúde, da cultura aos jogos 
sociais, entre outras, e está alinhado com os seus objetivos 
estratégicos. No seu planeamento, a instituição tem sempre 
em conta o impacte positivo que pode gerar para as suas 
partes interessadas. Cada iniciativa é, também, entendida 
como um momento privilegiado para mobilizar a sociedade 
em torno das boas causas que defende. 
A santa Casa tem endereçado este tema através da 
promoção de iniciativas de responsabilidade social 
corporativa, da realização de ações de voluntariado e de 
apoio a iniciativas dirigidas às pessoas portadoras de 
deficiência, ou que tenham como objetivos sensibilizar 
a sociedade para a igualdade e inclusão, e acabar com o 
estigma associado à deficiência.

FG-c: A Misericórdia de Lisboa realiza a medição e 
monitorização dos indicadores associados a estes aspetos 
e comunica-os no presente relatório. Para avaliar a 
importância e materialidade dos temas e o seu desempenho 
nos mesmos, a instituição recorre a feedback das suas 
partes interessadas.

indicadores de desempenho social - Sociedade
aspeto: comunidade*

aspeto Material: igualdade de remuneração entre mulheres e homens

101
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G4-so1

G4-so3

G4-so6

G4-so7

G4-so8

operações com programas de envolvimento das 
comunidades locais.

Formas de Gestão

operações alvo de análise de risco de corrupção.

 

Formas de Gestão

Valor total de contribuições políticas 
por país e beneficiário.

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

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

6. Promover o envolvimento com as comunidades locais 
onde atuamos 6.1 como é que a Santa casa se envolve com 
as comunidades locais? 

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. 
Vide formas de Gestão do Aspeto “Corrupção”.

No âmbito das suas áreas de intervenção, e em particular 
no domínio da ação social, a santa Casa participa 
pontualmente em processos de desenvolvimento de 
políticas públicas. Em 2014, esteve representada na 
Comissão do Regime jurídico de Adoção criada pela 
Presidência do Conselho de Ministros (Despacho n.º 
1187/2014 – Diário da República 2ª série, nº 17, de 24 de 
janeiro) para reavaliação de toda a área legislativa que está 
envolvida na proteção dos direitos da criança e da adoção, 
com vista à criação de um novo quadro jurídico sobre estas 
matérias. os trabalhos foram concluídos no decurso do ano e 
a comissão foi extinta.

A santa Casa não desenvolve ou participa em atividades de 
lóbi.
A santa Casa não faz contribuições monetárias e em espécie 
para partidos políticos e para políticos.

Em 2014 a santa Casa não foi alvo de ações judiciais por 
concorrência desleal, antitrust ou práticas de monopólio.

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste 
indicador.

aspeto: corrupção*

aspeto: Políticas Públicas

aspeto: concorrência desleal*

aspeto: conformidade*

* Aspeto Material
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aspeto Material: igualdade de remuneração entre mulheres e homens
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