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No ano de 2016, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reafirmou o seu
compromisso com um desenvolvimento mais sustentável, tendo aprovado um
novo Plano Estratégico para a Sustentabilidade. Depois de três anos passados a
incorporar, de forma estruturada, a sustentabilidade no ciclo da sua atividade, a
Santa Casa chegou àquela que é hoje a sua visão em matéria de sustentabilidade:
tornar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uma Instituição sustentável,
responsável, inovadora e próxima, por Boas Causas.
Uma Instituição mais sustentável, pois é enorme o compromisso de contribuir
decisivamente para o progresso, bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos, sobretudo os mais desprotegidos. Para que o possamos cumprir num
futuro de longo prazo, teremos que gerir, da melhor forma, os recursos económicos,
humanos e ambientais. Nesta sede, importa destacar a melhoria, em 2016,
no resultado positivo líquido em 265% em relação ao ano anterior, cifrando-se
em 21,1 milhões de euros, para o qual muito contribuiu o aumento das receitas dos
Jogos Sociais.
De relevar também a adoção de um conjunto de medidas dirigidas aos nossos
Colaboradores, com o objetivo de valorizar a Equipa Santa Casa, como foi o caso
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da progressão extraordinária e da atribuição de um seguro de saúde para os
funcionários nos escalões mais baixos das diferentes carreiras.
Em matéria de gestão e mitigação do nosso impacto ambiental, divulgámos
o primeiro BI Ambiental da Santa Casa e, apesar do aumento das emissões diretas
de gases com efeito de estufa em cerca de 4%, devido ao crescimento do consumo
de combustíveis pela frota automóvel, produzimos menos 19 toneladas de resíduos.
Uma Instituição mais responsável, respondendo a uma obrigação para com a nossa
história, para com a nossa reputação e, sobretudo, para com todos aqueles que,
diariamente, contam connosco. Foi com esta consciência que lançámos a campanha
de comunicação e sensibilização “Há jogos para todas as idades - Os jogos a dinheiro
são para maiores de 18 anos”, no cumprimento da obrigação de garantir uma oferta
de jogo responsável e segura – uma marca distintiva dos Jogos Santa Casa.
Assumimos também novos compromissos na Saúde, conscientes que este é um
dever que faz parte da Missão secular desta Misericórdia. Destacam-se, neste
domínio, a criação de duas Unidades Habitacionais Assistidas no Centro de
Medicina de Reabilitação de Alcoitão, a ampliação do Hospital Ortopédico de
Sant’Ana e a disponibilização de camas da Unidade de Cuidados Continuados Maria
José Nogueira Pinto para a Rede Nacional de Cuidados Continuados e para os
Cuidados Paliativos.
Uma Instituição mais inovadora, pois defrontamo-nos diariamente com problemas
sociais, económicos e ambientais cada vez mais complexos. Para os enfrentar,
a Santa Casa precisa de se tornar mais resiliente, robusta e moderna. Foi com esta
convicção que, em 2016, lançámos o Programa CARE (Capacitar, Autonomizar,
Reconfigurar e Especializar), um novo modelo de acolhimento residencial de
crianças e jovens, que tem subjacente uma intervenção de intencionalidade
terapêutica. Foi também com esta consciência que continuámos o investimento
na investigação científica nacional, nomeadamente através dos Prémios Santa
Casa Neurociências e da criação do Prémio Professor Lobo Antunes, e marcámos
presença na primeira edição da Web Summit em Portugal, promovendo a associação
do desenvolvimento tecnológico à inovação social.
Uma Instituição mais próxima, por acreditarmos que o futuro coletivo só pode ser
construído em comunhão, num espírito de partilha e respeito, continuando a apoiar
outras instituições congéneres, promovendo a sua capacitação e resiliência.
Reforçámos a relação com as outras Misericórdias do país através do Fundo Rainha
D. Leonor, apoiando mais 24 projetos, no valor global de 4,1 milhões de euros.
Mantivemos também a parceria oficial com o Programa de Responsabilidade Social
para a Educação do Comité Olímpico e do Comité Paralímpico de Portugal,
apadrinhando os respetivos programas anuais de bolsas de estudo a atletas
integrados no Projeto Olímpico e Paralímpico.
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O presente relatório aborda estas e outras questões, divulgando às partes
interessadas o desempenho da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na área da
sustentabilidade e materializando o seu compromisso com a transparência
e a comunicação aberta. Em 2016, os temas em destaque são a Saúde, o Património
e os Jogos Sociais, os quais se encontram no capítulo «Acreditamos num Modelo
de Intervenção Amplo». O capítulo «Investimos na Sociedade» foca o desempenho
institucional junto das partes interessadas externas, procurando evidenciar os
mecanismos de capacitação e de respetivo financiamento disponibilizados pela
Instituição aos seus parceiros. O capítulo «Valorizamos a Nossa Equipa» evidencia
a abordagem da Santa Casa aos seus Colaboradores, relatando as principais
políticas e iniciativas em matéria de gestão de recursos humanos. O desempenho
ambiental é abordado no capítulo «Minimizamos a nossa Pegada Ecológica» e a
estrutura de governação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e as suas Partes
Interessadas mais estratégicas é apresentada no capítulo «A Nossa Instituição».
Para o Reporting relativo a 2017, destacamos dois desafios que foram incluídos
na abordagem da Santa Casa à sustentabilidade: a realização de uma nova e mais
ampla auscultação às partes interessadas, bem como a adaptação do relato de
sustentabilidade da Instituição às novas diretrizes da Global Reporting Initiative.
Estes dois desafios fizeram parte da renovação do compromisso institucional com
um desenvolvimento mais sustentável pois promover a sustentabilidade da Santa
Casa é, de forma inerente e inequívoca, preparar um futuro melhor para a Instituição
e para as suas partes interessadas.

Edmundo Martinho
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Dezembro de 2017
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SOBRE O RELATÓRIO
Como organização do Terceiro Setor, de cariz eminentemente social, a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa assume a sua responsabilidade com uma atuação
transparente, eficiente e eficaz, que lhe permita garantir, com mais impacto, o
apoio a quem está abrangido pela sua missão. A ambição da instituição é, por isso,
ser a referência de sustentabilidade no setor, integrando na sua missão e atuação a
solidariedade com as gerações presentes e com as gerações futuras.
A Santa Casa acredita que deve prestar contas às suas partes interessadas como
forma de transparência e envolvimento nos seus princípios de sustentabilidade.
O presente documento constitui o seu quarto relatório de sustentabilidade anual,
relatando o desempenho económico, social e ambiental da instituição entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro de 2016. Sempre que possível e relevante, é nele
apresentada uma perspetiva comparativa da evolução nos últimos anos.
O relatório de sustentabilidade da Santa Casa segue a versão quatro, opção
«de acordo» Essencial, das diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), os seus
princípios e orientações metodológicas. Com base nesses princípios, foi definida
a matriz de temas relevantes para a organização e para as suas partes interessadas,
para o ciclo de atividade 2012-2016, exercício este que está em renovação para
o ciclo que se segue. Os temas materiais considerados para este ano, e que acabam
por ocupar um lugar de destaque no presente relatório, são assim os mesmos
considerados para 2013, 2014 e 2015: ética e transparência, promoção da diversidade
e da inclusão, apoio às comunidades locais, gestão do consumo
de energia e das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) associadas, gestão
de resíduos e cadeia de abastecimento sustentável.
Para mais informação sobre a atuação e o desempenho económico da Santa Casa
durante o ano de 2016, deverá ser consultado o seu Relatório de Gestão e Contas
e o do seu Departamento de Jogos1.

Departamento da Qualidade e Inovação
Unidade de Sustentabilidade e Inovação
Largo Trindade Coelho
1200-470 Lisboa
sustentabilidade@scml.pt

1

http://www.scml.pt/pt-PT/scml/relatorio_e_contas/
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01. A SANTA CASA: RETRATO EM 2016
Em 2016 continuámos a ir mais além na nossa missão, a procurar fazer do
insustentável, sustentável. Todos os dias a trabalhar para o bem-estar dos
mais desprotegidos.
A obra da Santa Casa tem 518 anos de história e procura renovar-se todos
os dias, à procura das melhores soluções para os desafios da nossa sociedade.
Queremos mostrar-lhe um retrato dos números que dificilmente conseguem
transmitir o impacto que temos na vida das pessoas com quem nos cruzamos,
mas que dão, de alguma forma, uma ideia da dimensão e abrangência deste
trabalho diário.

1.1. A nossa ação no terreno

518
4992

ANOS A CONTRIBUIR PARA O PROGRESSO,
BEM-ESTAR E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DOS CIDADÃOS, SOBRETUDO OS MAIS DESPROTEGIDOS.

COLABORADORES

A atuação da Santa Casa é bastante ampla, conforme
se apresenta de seguida, através dos indicadores de
atividade relativos ao ano de 2016.
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AÇÃO SOCIAL
Missão: Prevenir situações de desigualdade, carência socioeconómica, vulnerabilidade
social e exclusão social, promover o desenvolvimento pessoal, a inclusão e a coesão social.
Equipamentos sociais: 132
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

143

utentes
em lares
residenciais

143

utentes em
centros de
atividades
ocupacionais

234

utentes de
intervenção
precoce

PESSOAS
IDOSAS

1772

utentes
em centros
de dia

629

utentes em
estruturas
residenciais
para idosos

88

utentes em
residências
temporárias

111

utentes em
residências
assistidas

3644

utentes com
apoio domiciliário, dos
quais

580

com apoio
social e de saúde integrados

794

beneficiários
de teleassistência

1490

utentes
subsidiados
e acompanhados em
lares privados

Equipa: 2478 colaboradores

PÚBLICOS
VULNERÁVEIS

CRIANÇAS
E JOVENS

716

1818

utentes de acolhimento noturno de
emergência
e temporário

35

mulheres vítimas
de violência
doméstica em
acolhimento

24

utentes nas casas
de transição

966

utentes do refeitório
social e

103 703

refeições servidas

4365

utentes do atendimento de emergência

150

utentes em apartamentos terapeuticamente assistidos

103

utentes com necessidades de acompanhamento terapêutico em regime de
apoio residencial

utentes
de creche
e creche
familiar

652

utentes de
jardim-deinfância

285

crianças e
jovens em
acolhimento
temporário

279

crianças
e jovens em
acolhimento
residencial

34

jovens em
apartamentos de autonomização

61

crianças integradas em
pré-adoção

33

processos
de adoção
instruídos

45

utentes com
necessidades de
acompanhamento
terapêutico em
regime de centro
de dia e

91

utentes com
necessidades de
acompanhamento
terapêutico em
regime de apoio
domiciliário
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INDIVÍDUOS
E FAMÍLIAS

1759

famílias
acompanhadas pelas
equipas
de apoio à
família

3392

crianças
acompanhadas pelas
equipas
de apoio à
família

15 521

processos
familiares
atendidos

OUTROS
APOIOS E
ATIVIDADES

2897

produtos
de apoio
cedidos

7378

acordos de
rendimento
social de
inserção
assinados

1965

utentes de
projetos
de desenvolvimento
comunitário

957

formandos
de cursos
de formação
profissional

3966

beneficiários
de atividades
de férias

VOLUNTARIADO

505

voluntários
ativos
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SAÚDE
Missão: Promover a saúde comunitária, prevenindo a doença através da informação, da sensibilização e do diagnóstico; tratar, curar e reabilitar os doentes; formar profissionais de saúde.
Equipamentos de saúde: 17
Equipa: 1397 colaboradores
CENTRO
DE MEDICINA
DE REABILITAÇÃO
DE ALCOITÃO

8739

ESCOLA SUPERIOR
DE SAÚDE
DO ALCOITÃO

HOSPITAL
ORTOPÉDICO
DE SANT’ANA

367

36 093

alunos

consultas externas

consultas externas

2255

773

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS
INTEGRADOS
MARIA JOSÉ
NOGUEIRA PINTO

97 371

26 113

14 079

UNIDADES
DE SAÚDE LOCAIS
E MÓVEIS
consultas médicas

sessões de Medicina pessoas assistidas
Física e de
pelas ações do proReabilitação
grama “Saúde Mais
Próxima”

cirurgias

doentes saídos
de internamento

PATRIMÓNIO
Missão: Preservar, valorizar e rentabilizar o diversificado património imobiliário, maioritariamente proveniente de doações e legados de beneméritos, gerando receitas que revertem
para a atividade da Instituição.
Imóveis: 472 urbanos e 151 rústicos
Equipa: 137 colaboradores
INVESTIMENTO

20,3 M€

investimento em reabilitação
de património

REABILITAÇÃO

BENEMERÊNCIAS

20

556 521€

prédios reabilitados e

31

em fase de reabilitação

16

doados por beneméritos à SCML
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JOGOS SOCIAIS
Missão: Assegurar a exploração dos Jogos Sociais do Estado, em nome e por conta do Estado, em regime de exclusividade para todo o território nacional, bem como proceder à distribuição dos respetivos resultados líquidos aos beneficiários previstos na lei.
Pontos de venda de jogo social: 4969 pontos
Equipa: 332 colaboradores
ATRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES
BENEFICIÁRIAS

RENDIMENTOS

677,5 M€

664,4 M€

rendimentos
dos Jogos Sociais

montantes
distribuídos às entidades
beneficiárias

PATROCÍNIOS

5,4 M€

patrocínio de ações
na área do desporto e da cultura

CULTURA
Missão: Promover o património artístico e a atividade cultural enquanto instrumentos
do desenvolvimento humano e da coesão social.
Equipamentos culturais: 4
Equipa: 62 colaboradores
VISITAS E
VISITANTES

1468

visitas guiadas,
workshops e ateliês

79 613

MUSEU DE SÃO
ROQUE E GALERIA
DE EXPOSIÇÕES
TEMPORÁRIAS

45 736

ARQUIVO
HISTÓRICO

205

BIBLIOTECA

10 173
visitantes

visitantes

visitantes

visitantes

17

OUTROS EDIFÍCIOS
COM VALOR
PATRIMONIAL

7439

visitantes
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EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOCIAL
Missão: Apoiar e investir no desenvolvimento de iniciativas de empreendedorismo
e economia social, como instrumentos de criação de respostas inovadoras.
Equipa: 14 colaboradores
PROGRAMA DE APOIO
A EMPRESAS SOCIAIS

8 projetos

BANCO DE INOVAÇÃO SOCIAL

SANTA CASA CHALLENGE

79 tutores na Bolsa
de Tutores

61 candidaturas
5 projetos vencedores
27 800€ valor dos prémios

finalistas da segunda edição
do programa apoiados

entregues

QUALIDADE E INOVAÇÃO
Missão: Promover, apoiar e realizar iniciativas que visem a investigação e desenvolvimento,
a inovação, a sustentabilidade e a responsabilidade social.
Equipa: 48 colaboradores
SUSTENTABILIDADE

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
Prémios Santa Casa Neurociências

400 000€ atribuídos aos premiados
59 investigadores integraram

10 500€ poupados na fatura da água
16 450€ reduzidos na gestão de resíduos urbanos

as 11 equipas que submeteram
candidaturas
Programa de Investigação em
Esclerose Lateral Amiotrófica

50 000€ atribuídos ao premiado
9 investigadores que integram a equipa vencedora
5 instituições parceiras do projeto
1 bolseira de investigação da Santa Casa

OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO QUE CONTRIBUEM PARA AS BOAS CAUSAS
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
DE APOIO

DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING

SERVIÇO DE ESTUDOS, PLANEAMENTO, AUDITORIA E JURÍDICOS

Equipa: 42 colaboradores

Equipa: 45 colaboradores

Equipa: 39 colaboradores

SECRETARIA-GERAL

DIREÇÃO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

CENTRAL DE COMPRAS

Equipa: 113 colaboradores
DIREÇÃO FINANCEIRA

Equipa: 63 colaboradores

Equipa: 112 colaboradores
DIREÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS

Equipa: 92 colaboradores

18

Equipa: 18 colaboradores

Relatório de Sustentabilidade 2016

1.2. C
 omo distribuímos o que
recebemos2
Em 2016, a Santa Casa obteve um resultado positivo líquido
de 21,1 milhões de euros, o que representa um acréscimo
de 265% em relação ao ano anterior. As despesas foram de
199,7 milhões de euros, 56% da ação social e 25% da saúde.
Verificou-se um ligeiro aumento, de 0,9%, da despesa em
relação ao período homólogo devido, sobretudo, ao aumento
dos subsídios de cariz social atribuídos e às medidas adotadas
para a promoção e valorização dos colaboradores da
instituição. A despesa com fornecimentos e serviços externos
registou uma redução de 3,4%.
No que diz respeito às receitas, estas registaram um aumento
de 9,4%, o qual foi suportado pelo forte contributo dos
rendimentos provenientes dos Jogos Sociais do Estado,
que tiveram um acréscimo de 13%. As receitas da área do
património subiram 9,9%. Com uma tendência contrária,
observou-se uma quebra nas receitas dos serviços
instrumentais (-70,4%), da Escola Superior de Saúde do
Alcoitão (-11,5%) e da ação social (-5,4%), resultantes da
redução de prestações de serviços e do impacto das quebras
de resultados de aplicações financeiras.

A informação apresentada no presente capítulo corresponde às contas consolidadas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com exclusão
das contas do Departamento de Jogos, as quais, por obrigação legal, são apresentadas em Relatório de Gestão e Contas próprio.
	Não são aplicáveis no Valor Económico Distribuído as seguintes rubricas indicadas pela metodologia do referencial GRI: os «Pagamentos ao
Estado», pelo fato de a SCML estar isenta de IRC; os donativos e outros «Investimentos na comunidade», por se considerar que os gastos desta
natureza fazem parte da missão da organização - a realização da melhoria do bem-estar das pessoas nas várias áreas de atuação – estando este
valor refletido em «Outros Custos Operacionais».

2	
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VALOR
ECONÓMICO

VALOR
ECONÓMICO

GERADO + DISTRI
BUÍDO
252,2
MILHÕES
DE EUROS

223,1
MILHÕES
DE EUROS

VALOR
ECONÓMICO

= ACUMU
LADO

29
MILHÕES
DE EUROS

O VALOR ECONÓMICO
GERADO INCLUI:

O VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUÍDO INCLUI:

O VALOR ECONÓMICO

Parte distribuída à Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa dos
resultados dos Jogos Sociais:

Custos operacionais, dos quais:
• Salários e benefícios
de colaboradores:

NA MISSÃO DA SANTA CASA

200,7M€

Atividade dos serviços de saúde:

18,6M€

Rendimentos sem fluxos
financeiros:

15,5M€

Atividade de gestão do património:

118,8M€

• Outros custos operacionais
(sem amortizações):

104,4M€

Pagamentos de juros e custos
similares:

0,35M€

7,4M€

ACUMULADO É REINVESTIDO
DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
E DISTRIBUÍDO PELAS SUAS
ÁREAS DE ATUAÇÃO: AÇÃO
SOCIAL, SAÚDE, PATRIMÓNIO,
EDUCAÇÃO, CULTURA,
EMPREENDEDORISMO
E ECONOMIA SOCIAL
E INVESTIGAÇÃO.
Ação Social:

Atividade dos serviços
de ação social:

50,1%

5,7M€

Saúde (inclui a escola Superior de
Saúde de Alcoitão):

Atividade da Escola Superior
do Alcoitão:

24,2%

1,6M€

Património:

8,4%

Atividade dos equipamentos
cedidos pelo Instituto
da Segurança Social:

Cultura:

1,2%

1,3M€

Outras áreas, como o Empreendedorismo e a Investigação,
e serviços de gestão:

Rendimentos de aplicações
financeiras:

1M€

16,1%

Outros rendimentos:

0,3M€

Atividade dos serviços de cultura:

0,1M€
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1.3. Boas Causas: marcos de 2016
AÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE
• Início do Projeto CARE - Capacitar, Autonomizar,
Reconfigurar e Especializar - um novo modelo de
acolhimento residencial de crianças e jovens
• Aposta no conceito de intergeracionalidade: projeto
de Requalificação dos Centros de Dia (Centro de Dia
– Espaço InterAge), Palácio Marquês do Alegrete,
Coleginho, Mitra - Pólo de Inovação Social de Lisboa
• Inauguração de duas Residências de Apoio Moderado
para jovens com comprometimento cognitivo
• Conceção de um programa de Acolhimento Familiar,
com o objetivo de, nos próximos 4 anos, assegurar a
constituição de uma bolsa de famílias de acolhimento
com condições para acolher crianças residentes no
concelho de Lisboa com idades até aos seis anos
• Desenvolvimento do sistema único e integrado
de informação da Ação Social e Saúde (com
implementação prevista para 2017), que permitirá
agilizar o funcionamento interno da instituição
• Assinatura dos contratos de financiamento com 33
Misericórdias através do Fundo Rainha Dona Leonor

21

Relatório de Sustentabilidade 2016

SAÚDE E INVESTIGAÇÃO
• Criação de duas Unidades Habitacionais Assistidas
para jovens carenciados com incapacidade motora,
no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
• Ampliação do Hospital Ortopédico de Sant’Ana, com
serviços de urgência, ambulatório e as especialidades
de Neurocirurgia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia
e Ortopedia
• Presença das Unidades Móveis de Saúde Mais Próxima
em diversos locais e eventos públicos para sensibilizar
a população sobre temáticas relacionadas com a saúde
e realizar rastreios gratuitos
• Anúncio de um novo prémio, em homenagem ao
Professor João Lobo Antunes

PATRIMÓNIO
• Conclusão de 22 obras
• Criação do Manual do Arrendatário, com o objetivo de
promover uma melhor relação entre a Santa Casa
e os seus inquilinos, facultando informação relativa aos
direitos e deveres de ambas as partes
• Apresentação da exposição “As Obras da Santa Casa”,
na Galeria de Exposições Temporárias do Museu de
São Roque
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JOGOS SOCIAIS
• Lançamento do jogo M1lhão
• Lançamento da nova aplicação móvel (App JSC) para
aposta e consulta de chaves e resultados dos Jogos
Sociais do Estado, que registou mais de 176.000
downloads
• Campanha de comunicação “Há jogos para todas as
idades”, com o objetivo de reforçar a necessidade de
promoção de hábitos de jogo responsável e moderado
junto da população e alertar para a proibição dos jogos
a dinheiro para menores de 18 anos
• Novo microsite dedicado ao Jogo Responsável,
lançado em simultâneo com a campanha de
comunicação

EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOCIAL
• Concurso de inovação social digital
Santa Casa Challenge
• Conclusão do Fostering Intergenerational
Entrepreneurship Project - UAW, United At Work
• Apoio a 20 projetos de empreendedorismo social
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CULTURA
• Realização da 28.ª edição da temporada Música
em São Roque
• Lançamento do concurso de fotografia Olhares de
Misericórdia na Cidade, no âmbito das comemorações
do Jubileu Extraordinário da Misericórdia
• Desenvolvimento do programa Rotas do Diálogo,
um conjunto de visitas guiadas, gratuitas, que deram
a conhecer os lugares de culto de oito religiões
e culturas muito diferentes em Lisboa

GESTÃO
• Início de novo mandato da Mesa da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa
• Aprovação da Estratégia de Sustentabilidade da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa para 2016-2019
• Criação de um Grupo de Trabalho para a
Sustentabilidade dos Recursos Humanos
• Progressão extraordinária nas carreiras
• Atribuição de um seguro de saúde a colaboradores
• Celebração de um Acordo de Empresa com o Sindicato
dos Enfermeiros Portugueses para a carreira especial
do pessoal de enfermagem
• Negociação da revisão dos três Acordos de Empresa
em vigor
• Atribuição de um prémio a todos os colaboradores
com contrato individual de trabalho, como
reconhecimento pelo esforço com que se empenharam
na prossecução da missão da Santa Casa, durante os
anos de crise económica e social
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1.4. As Boas Causas são reconhecidas
PRÉMIO GOLDEN AWARD PARA
MELHOR CONTACT CENTER:
CONTACT CENTER
DOS JOGOS SANTA CASA

CAMPANHA APP
JOGOS SANTA CASA
VENCEDORA DOS PRÉMIOS
SAPO

Os Jogos Santa Casa foram
distinguidos com o Prémio
Gold Award (1.º Prémio) para
melhor Contact Center. Este
galardão anual visa promover
as boas práticas em Customer Service. A Associação
Portuguesa de Contact Centers já distinguira os Jogos
Santa Casa com o primeiro
e segundo lugares na categoria “Outros Sectores”, em
2013 e 2014, respetivamente.

A campanha de publicidade da
aplicação móvel Jogos Santa
Casa foi a vencedora
dos Prémios SAPO 2016,
na categoria “Serviços”.
Os galardões do site português
premeiam o que de melhor se
cria e divulga em publicidade
e comunicação online.

PLACARD DISTINGUIDO COM
GALARDÃO DE PRATA NOS XII
PRÉMIOS EFICÁCIA 2016

A Santa Casa foi distinguida
com o Prémio Melhor Empresa
Socialmente Responsável na 5.ª
edição dos Prémios Human
Resources Portugal.

PRÉMIO MELHOR
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSÁVEL

A campanha de lançamento do
jogo Placard, produzida pela
agência FUEL, foi galardoada
com o Prémio Prata – na
categoria “Restantes Serviços
e Administração Pública”
– pelos Prémios Eficácia 2016.
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O NOSSO PLANO ESTRATÉGICO PARA
A SUSTENTABILIDADE 2016-2019

01. A visão da sustentabilidade da Santa Casa
02. Onde estamos focados hoje
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02. O NOSSO PLANO ESTRATÉGICO
PARA A SUSTENTABILIDADE 2016-2019
Preparar um futuro de boas causas. Promover a sustentabilidade
da Santa Casa é, inerente e inequivocamente, preparar um futuro melhor
para a instituição, tornando-a mais resiliente, eficiente e transparente,
e, por consequência – e por sua causa – um futuro melhor para todos
aqueles que ela serve e sobre os quais tem impacto, direta
e indiretamente.

Há mais de cinco séculos que damos um contributo inequívoco para um
desenvolvimento social mais sustentável, inovando nas nossas respostas
e promovendo uma maior coesão social e territorial na área de Lisboa
e, mais recentemente, num âmbito geográfico mais alargado. O desafio
lançado pela Administração da Santa Casa em 2012 foi ambicioso: integrar
numa organização do terceiro setor, cuja missão é a melhoria do bem-estar
das pessoas, nomeadamente dos mais desprotegidos, uma ambição de
sustentabilidade ao longo do ciclo da sua atividade, incorporando de uma
forma equilibrada os aspetos económicos, sociais e ambientais. Ou seja,
tornar a Santa Casa mais sustentável.

Desta visão têm feito parte a racionalização e eficiência dos recursos,
a promoção do bem-estar dos colaboradores, o estabelecimento de parcerias
e a criação e partilha de conhecimento. Uma visão enriquecida assente
numa missão já nobre - criar valor social. Uma visão de futuro, que pretende
preparar a instituição para um legado sustentável para muitos mais anos,
alinhada com um novo posicionamento mais voltado para a modernidade
e a proximidade da Santa Casa com as suas partes interessadas
e a sociedade.
Os desafios da Santa Casa são os desafios do desenvolvimento sustentável:
atingir um número cada vez maior de pessoas, apoiá-las nas suas
necessidades principais, cuidando do ambiente e mantendo a robustez
financeira para poder continuar a fazer tudo isto para as gerações futuras.
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2.1. A visão da sustentabilidade
da Santa Casa

Política de Sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

A Política de Sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem como objetivo
global a incorporação da sustentabilidade em todo o ciclo da atividade da instituição.
Para este fim, determinaram-se como pressupostos chave da sua atuação quotidiana:
• A necessidade de racionalização e de uma utilização mais eficiente dos recursos
naturais ao dispor da instituição, minimizando o impacto ambiental da sua atividade
• O envolvimento das suas partes interessadas, garantindo que as suas preocupações
e expetativas são refletidas na gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
• A promoção do bem-estar dos trabalhadores da instituição, porquanto constituem
o seu capital vital e asseguram o cumprimento da sua missão
• O reforço da transparência na gestão e na atividade organizacional, algo crucial
para uma instituição que tem uma enorme responsabilidade para com as suas
partes interessadas e uma grande amplitude de intervenção multissetorial na nossa
sociedade
• A procura de novas formas de aumentar o impacto positivo da Misericórdia de Lisboa
na comunidade envolvente

De modo a concretizar o seu objetivo principal e estes pressupostos-chave, a Política de Sustentabilidade da Santa Casa é composta por
uma Visão, um Compromisso e uma Estratégia com linhas de ação
orientadoras.

A NOSSA VISÃO
Tornar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uma instituição
sustentável, responsável, inovadora e próxima, por Boas Causas.
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O NOSSO COMPROMISSO
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assume o compromisso
de contribuir decisivamente para o progresso, bem-estar e
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo dos mais
desprotegidos, concorrendo de forma relevante e ativa para um
desenvolvimento ambiental, económico e social sustentável. A
sustentabilidade deve integrar todos os processos de decisão da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de forma a contribuir em
todo o momento, e em todas as atividades desenvolvidas, para a
prossecução dos seus fins estatutários.

2.2. Onde estamos focados hoje
Para a definição dos objetivos e áreas estratégicas foram consideradas as
perceções e preocupações de partes interessadas, entre 2012 e 2014.
• 2012 – Auscultação à comunidade interna de colaboradores da SCML
• 2013 – Auscultação aos utentes/clientes, fornecedores e parceiros
da SCML
• 2014 – Auscultação à administração e dirigentes de primeira linha
da SCML
Estas consultas levaram à identificação dos temas considerados mais
relevantes para a sustentabilidade da Santa Casa: 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, Inovação e
Modernização, Investigação e Desenvolvimento.
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Com base nestes temas materiais, elaborou-se a seguinte Estratégia 2016-2019.

PLANO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE 2016-2019
Preparar um futuro de Boas Causas
PRINCIPAIS EIXOS

FORTALECER
OS MECANISMOS
DE APOIO
AO MODELO
DE GOVERNAÇÃO

PROMOVER
A INOVAÇÃO E A
MODERNIZAÇÃO

MINIMIZAR
A PEGADA ECOLÓGICA
DA SCML

PROMOVER O
FORTALECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA
DA SCML

REFORÇAR A
COESÃO INTERNA

AÇÕES

PROGRESSOS 2016

Incorporar a sustentabilidade no modelo de governação

Em curso

Rever o plano de ação para a mobilização e sensibilização interna

A iniciar

Criar um plano de ação para a comunicação e para a modernização do relacionamento com as partes interessadas externas

A iniciar

Promover a gestão de risco como elemento de suporte à tomada
de decisão

Em curso

Promover as compras sustentáveis

Em curso

Preservar o equilíbrio financeiro na atividade

Em curso

Assegurar uma comunicação transparente e atualizada

Em curso

Investir no apoio à investigação e ao desenvolvimento científico, com
retorno para a sociedade e para as áreas de atividade da instituição

Em curso

Propor um modelo-piloto de avaliação de impacto social para um
projeto

A iniciar

Simplificar e desmaterializar o acesso dos serviços à informação

Em curso

Elaborar o plano de intervenção ambiental

Em curso

Elaborar o plano de promoção de eficiência energética e hídrica

Em curso

Assegurar o cumprimento, gestão e revisão do Plano de Gestão de
Resíduos

Em curso

Assegurar o cumprimento, gestão e revisão do Plano de Gestão de
Resíduos Hospitalares

Em curso

Elaborar a estratégia de responsabilidade social corporativa

Em curso

Dinamizar o voluntariado corporativo

Em curso

Assegurar o apoio a instituições, entidades ou causas cuja missão
esteja alinhada com a da Misericórdia de Lisboa

Em curso

Promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e dos reformados

Em curso

Criar e operacionalizar o Programa Interno de Inovação

A iniciar

31

Relatório de Sustentabilidade 2016

Aprovada em 2016, a Estratégia de Sustentabilidade da
Santa Casa para o período de 2016-2019 dá continuidade
ao trabalho iniciado anteriormente, privilegiando o
novo posicionamento de modernidade e preparação da
instituição para o futuro.
A grande ambição deste ciclo estratégico será
a apropriação pelas partes interessadas internas dos
princípios defendidos pela Santa Casa neste âmbito.
Um desafio onde cada um dos colaboradores é chamado
a contribuir, através da sua participação ativa e focada
numa instituição mais sólida, sustentável e resiliente.
No sentido de dar continuidade ao diálogo ativo com as
partes interessadas, terá lugar em 2017 um novo processo
de consulta, com o intuito de obter uma renovação das
suas opiniões e ajustar o plano de ação subjacente à
estratégia 2016-2019 em execução.
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ACREDITAMOS NUM MODELO
DE INTERVENÇÃO AMPLO
01. Na ação social
02. Nos cuidados de saúde

03. Na reabilitação e gestão do património
04. Na exploração dos Jogos Sociais do Estado
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03. ACREDITAMOS NUM MODELO
DE INTERVENÇÃO AMPLO
Trabalhamos continuamente para melhorar as soluções e os métodos
que dão resposta às nossas causas.
Queremos poder dar as melhores respostas, quando as pessoas mais
precisam. Para tal é necessário estar atento, ouvir, observar e ser flexível
na criação, adaptação e melhoria de soluções. Ampliar a nossa atuação
para novas áreas implica fazê-lo com as melhores opções disponíveis para
os públicos que merecem o nosso melhor, mas também que desde logo
consigamos pensar no futuro e na sustentação dessa resposta.

3.1. Na ação social
Portugal é um dos países mais envelhecidos da União
Europeia, com 20% da população com mais de 65
anos. (…) O aumento da esperança média de vida
contribuiu bastante para esta realidade e, nesse
sentido, a Misericórdia de Lisboa tem investido em
modelos de atuação que vão ao encontro das mudanças
socioeconómicas que se têm assistido. (…) Dos 13
objetivos estratégicos até 2019, existem três que
merecem ser salientados: a qualificação da resposta
de apoio domiciliário, a criação de modelos para a
requalificação dos Centros de Dia e o reforço da ligação
e cooperação com todos os parceiros nas várias áreas
de intervenção.

Sérgio Cintra, Administrador Executivo da Ação Social
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É através da prestação integrada de apoio com os serviços
e equipamentos de proximidade que se promove a
autonomia e a inclusão social. Tendo sempre presente a
importância da pessoa como um todo, no seu universo
relacional, incrementando o convívio entre diferentes
gerações, com o objetivo de contribuir para uma sociedade
mais inclusiva.
ACOLHIMENTO E CAPACITAÇÃO
As recentes alterações legislativas, relativas às crianças
e aos jovens em perigo, que revogaram as modalidades
de acolhimento temporário e prolongado e introduziram
o conceito único de acolhimento residencial, restringindo
por princípio a possibilidade de transferência das crianças
e jovens entre instituições, salvo se tal se fundamentar
no seu superior interesse, exigiram um reposicionamento
macro estratégico em várias dimensões nesta área de
atuação e uma reorganização profunda no modelo de
governação do acolhimento.
Também a alteração do perfil das crianças e jovens
beneficiários destas respostas obrigou a Santa Casa a
uma revisão do modelo de acolhimento, impondo-se
a necessidade de transitar de um formato com marcas
institucionais para um formato familiar com intencionalidade
terapêutica. O acolhimento deverá ser encarado como um
local de passagem, promotor de equilíbrio, reparador e com
potencial transformativo para uma vida melhor, conforme é
do direito da criança e da família.
A nova visão da Santa Casa, assumida no novo Projeto
CARE (Capacitar; Autonomizar; Reconfigurar e
Especializar), aprovado em 2016, assenta num modelo
técnico-teórico de natureza terapêutica e, sob o ponto de
vista organizacional, na capacitação dos meios humanos,
requalificação, reconfiguração e especialização das casas
de acolhimento da instituição.
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O programa CARE,
que vai rever o modelo
de acolhimento institucional
de crianças e jovens,
iniciou-se em 2016

Na sequência da preocupação com a qualificação do acolhimento residencial e a sua adequação às necessidades específicas dos jovens acolhidos,
foram desenhadas propostas de reconfiguração de dois equipamentos:

CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARENTAL DE
ALVALADE, que visa a transformação da Casa de Acolhimento de Santa

Joana num centro de capacitação e formação parental de base comunitária, com fins preventivos e com uma resposta residencial dos zero aos
seis anos, limitada a uma capacidade máxima de 15 crianças. Pretende-se
que este centro seja orientado por uma visão integrativa e participativa dos
vários agentes sociais necessários à definição e execução dos projetos de
vida das crianças.

CRIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
SOCIAL DE MONSANTO, que visa a reconfiguração da Casa do Lago

numa resposta residencial para 12 jovens entre os 14 e os 18 anos, com
um modelo educativo holístico, de intervenção especializada e terapêutica,
de base comunitária.
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INTERGERACIONALIDADE E PARTICIPAÇÃO
Na área do envelhecimento, e indo ao encontro do objetivo
estratégico para o triénio 2016-2019, destaca-se
a conceção de um modelo inovador para a requalificação
dos centros de dia designado “Centro de Dia – Espaço
InterAge”, que privilegia uma abordagem intergeracional e
de abertura à comunidade como resposta às necessidades
e expectativas de um novo perfil de utilizadores. Pensar
na (re)qualificação dos centros de dia foi uma via para a
participação ativa e a transdisciplinaridade, e encorajou uma
reflexão crítica com forte apelo à criatividade. Pretende-se
que o Espaço InterAge se constitua um pólo agregador de
várias respostas sociais da Santa Casa ou de parceiros e
também uma estrutura dinamizadora de serviços e produtos,
identificando no território os recursos locais necessários
a mobilizar. Foram selecionados cinco equipamentos
para integrar a fase-piloto e constituída uma equipa
multidisciplinar.
PROMOÇÃO DA AUTONOMIA INDIVIDUAL
Em dezembro de 2016 entraram em funcionamento
duas Residências de Apoio Moderado (RAM), com
capacidade para cinco jovens do sexo masculino com
comprometimento cognitivo (dificuldades intelectuais
e de desenvolvimento). Estas residências, com apoios
adaptados às caraterísticas e particularidades de
jovens adultos, apresentam-se como uma alternativa às
tradicionais respostas sociais para esta população.
Os jovens admitidos, com idades entre os 18 e os 22 anos
e um percurso institucional muito longo, evidenciam redes
relacionais frágeis e identificaram esta oportunidade
como parte de um processo de aprendizagem e
crescimento pessoal, com vista à preparação para uma
autonomia institucional.
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MELHORIA DAS METODOLOGIAS
E PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO
Através do Programa Idosos em Lar (PILAR), a Santa Casa
assegura um apoio continuado a idosos, seus utentes,
que se encontram a residir em estruturas residenciais
privadas.
Em 2016, o PILAR implementou um conjunto de
metodologias que permitiram a caraterização de 104 lares,
entre estruturas residenciais privadas e pertencentes a
IPSS. O objetivo foi o de garantir um encaminhamento
e uma integração cada vez mais adequada dos seus
utentes em equipamentos que ofereçam mais e melhores
serviços,
essenciais ao seu bem-estar e qualidade de vida.
Paralelamente, foram aplicados questionários de
avaliação à qualidade do serviço prestado aos residentes
e familiares e/ou pessoas de referência, tendo a maioria
manifestado uma avaliação positiva.
A execução dos protocolos firmados com a União das
Misericórdias Portuguesas e com a ALI - Associação de
Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos
e, ainda, a utilização das vagas criadas através do Fundo
Rainha D. Leonor, contribuem para a sustentabilidade
financeira da Santa Casa, permitindo ao PILAR - Programa
Idosos em Lar, o acolhimento de utentes em estruturas
residenciais para idosos a custos mais reduzidos e
controlados.
Ainda no ano em causa, o encerramento de estruturas
residenciais para pessoas idosas cedidas à Santa Casa
pelo Instituto da Segurança Social implicou um exigente
trabalho na procura de respostas alternativas adequadas
para um elevado número de residentes, tanto dentro dos
equipamentos de administração direta da instituição,
como junto de entidades externas.
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REFERENCIAL PARA
AS RESPOSTAS
SOCIAIS
DE PROXIMIDADE
Foi feita a disseminação do
Referencial para as Respostas
Sociais de Proximidade de 1.ª
e 2.ª Infância, por todas as
equipas educativas, com vista
à consolidação de uma
intervenção socioeducativa,
pedagógica e holística junto de
toda a comunidade educativa.

NOVO MODELO
DE REGULAMENTO
PARA CRECHE
FAMILIAR

GUIA PRÁTICO
DO UTILIZADOR DE
SERVIÇOS DA AÇÃO
SOCIAL

No âmbito da resposta
Creche Familiar, e à luz do
novo enquadramento legal,
teve lugar todo o processo
de normalização do exercício
da atividade das amas
enquadradas pela Santa Casa,
tendo sido elaborado um novo
Modelo de Regulamento desta
atividade.

Com o objetivo de facilitar a
relação dos cidadãos com
os vários serviços e o acesso
às respostas disponíveis na
ação social, foi elaborado um
Guia Prático do Utilizador de
Serviços da Ação Social, a
publicar no 1º trimestre de
2017.
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A Santa Casa continua a assumir um importantíssimo
papel na formação de alunos de diversos graus
de escolaridade, disponibilizando locais de estágio
e colaboração em estudos e projetos de investigação.
Trata-se de um investimento na formação de profissionais
de qualidade, perspetivando-se que muitos venham
também a contribuir para o desenvolvimento de práticas
de intervenção social inovadoras.
Em 2016, tiveram início no Centro de Educação, Formação
e Certificação (CEFC) dois novos percursos formativos:
“Operador de Acabamento de Madeiras e Mobiliário”
– Curso Educação Formação de Adultos de dupla
certificação e “Pastelaria/Panificação” – Curso Educação
Formação de Jovens.
Realce ainda para a concretização do projeto formativo
“Estratégias e Recursos Facilitadores dos Cuidados aos
Idosos no Domicílio”, dirigido a diretores e coordenadores
do serviço de apoio domiciliário, participado por 36
colaboradores.
Noutra perspetiva, a aposta passa também por capacitar
a instituição para responder aos novos problemas sociais
com que é confrontada diariamente, através de projetos
inovadores desenvolvidos com outras entidades. Em 2016
destacam-se os seguintes projetos:
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PROJETO SiforAGE

INOVAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO ENVELHECIMENTO
ATIVO E SAUDÁVEL PARA UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL
E EM CRESCIMENTO
O que é: Projeto que teve início em 2012 e terminou em outubro de 2016,
com a realização, em Barcelona, da conferência final. Tratou-se de um projeto
internacional financiado pela União Europeia no âmbito do Programa Europeu
FP7. Ao longo dos trabalhos de investigação realizados foram analisadas as atuais
questões da sociedade em envelhecimento, em particular na União Europeia,
de forma multiconceptual e multidisciplinar, com o objetivo de obter informações
baseadas em evidências para melhor compreender as principais preocupações em
relação ao envelhecimento da população europeia e para identificar elementos que
potencialmente possam contribuir para abordar problemas de uma sociedade em
envelhecimento, mediante políticas e estratégias inovadoras.
Parceiros: 17 parceiros de vários estados-membros da União Europeia, do Brasil
e da Turquia, envolvendo instituições académicas de investigação, autoridades
públicas locais e regionais, sociedades civis organizadas, criadores de produtos
e serviços relevantes, mas também da área política e da sociedade em geral.
Ferramentas resultantes: Livro Branco do Envelhecimento.
http://siforage.eu/publications.php

PROJETO ImAGES
O que é: Programa inovador que foi desenhado propositadamente para intervir
sobre o preconceito relativamente à idade (idadismo) e promover a solidariedade
entre gerações. O programa imAGES tenta mudar as representações dos jovens
sobre os idosos, propiciando situações de contacto positivo entre jovens e as
pessoas mais velhas. Em Portugal, foram envolvidos 62 seniores, utentes da
Misericórdia de Lisboa, e 112 jovens da escola pública. O programa foi também
implementado e teve sucesso noutros países como a Lituânia, a Áustria, a Itália e o
Brasil.
Parceiros: ISCTE-IUL – Instituto Universitário de Lisboa
Ferramentas resultantes: E-book onde são explicitadas passo-a-passo as ações
que devem ser seguidas para a implementação do Programa ImAGES. http://www.
leyaonline.com/pt/livros/ciencias-sociais-e-humanas/antropologia-e-sociologia/
images-a-idade-somos-todos-nos-ebook/
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PROJETO: CordonGris
O que é: É uma iniciativa Active and Assisted Living (AAL) - financiada pela União
Europeia e pela Fundação para Ciência e Tecnologia, com a duração de dois anos
e que teve início em maio de 2016. Pretende combater a malnutrição dos idosos, criando um ecossistema que envolva as principais cadeias distribuidoras de alimentos
na promoção da qualidade das dietas da população-alvo e na gestão do orçamento
associado à sua alimentação. Esta iniciativa inovadora tem ainda como objetivo criar
um sistema que analisa as principais necessidades dos idosos e permite não só fazer
recomendações sobre estratégias de alimentação, como oferecer um serviço de
entrega de alimentos adequados, pelas distribuidoras envolvidas.
Parceiros: Coordenado pelo centro de investigação Fraunhofer AICOS, em Portugal são parceiros a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a SONAE Modelo
Continente, que integram uma rede de empresas multinacional, da qual fazem parte
a Red Ninja Studios e a Can Cook do Reino Unido e a Unie KBO dos Países Baixos.
Ferramentas resultantes: Em curso

PROJETO: PROJETO-PILOTO
e-cresCimento
O que é: O projeto-piloto e-cresCimento resulta de uma parceria da Misericórdia
de Lisboa com a Cimpor-InterCement, a qual, no âmbito da sua responsabilidade social, mobilizou colaboradores em regime de voluntariado para, num
sistema de mentor-mentorando, darem suporte a jovens adolescentes integrados
e acompanhados pelos serviços de acolhimento da Santa Casa nas suas escolhas
profissionais, apresentando diferentes realidades laborais através de um canal de
comunicação específico e exclusivo, potenciando ainda a sua empregabilidade
e incrementando a tomada de decisões associadas ao percurso académico e/ou
profissional. Este projeto, com a duração de cinco meses, envolveu nove duplas
mentor/mentorando.
Parceiros: Cimpor-InterCement
Ferramentas resultantes: Plataforma Moodle que permitia ao jovem comunicar
online com um mentor da Cimpor-InterCement

PARCERIAS E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
A Santa Casa participou em 24 dos 122 consórcios que
submeteram candidaturas a financiamento no âmbito
do Programa dos Bairros e Zonas de Intervenção
Prioritária (BIP/ZIP), promovido e financiado pela Câmara
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Municipal de Lisboa, com vista à intervenção nos bairros
e territórios mais desfavorecidos da cidade de Lisboa.
Das 24 candidaturas apresentadas, 15 foram aprovadas,
promovendo-se o reforço de redes locais, a participação
cívica e uma abordagem integrada ao território.
Enquanto membro do Projeto da Rede de
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) para
a cidade de Lisboa, a cuja Mesa da Assembleia Geral
preside, a Misericórdia de Lisboa participou na promoção
do Projeto DLBC-Empregabilidade Beato e Penha de
França, iniciado em 2015, e na Plataforma InterGAL DLBC.

OUTROS PROJETOS DE INTERVENÇÃO EM REDE
PROJETO
“O NOSSO KM2”

PROJETO
PASSO A PASSO

da Fundação Calouste Gulbenkian: contribui
para a construção de redes de vizinhança
sólidas e promove sinergias no terreno, numa
lógica de otimização de recursos para resposta
aos problemas sociais que afetam os residentes
das Avenidas Novas.

construindo a Mudança, no âmbito do programa EMA – Estímulo à Melhoria das Aprendizagens, da Fundação Calouste Gulbenkian,
em que a Unidade de Desenvolvimento e
Intervenção de Proximidade Avenidas colabora como parceira, dando maior visibilidade
às questões da educação e do (in)sucesso
escolar para responder ao elevado abandono e
absentismo escolar.

REPÚBLICA SÉNIOR
na sequência de um Protocolo de Parceria celebrado com o Centro Social e Paroquial
de S. Jorge de Arroios, foi inaugurada em
2015 a primeira República Sénior na freguesia
de Arroios, para proporcionar uma alternativa habitacional condigna a pessoas idosas
em situação de vulnerabilidade e isolamento
social, priorizando as que ainda são autónomas
nas atividades da vida diária e vivem em quarto
subarrendado. Em 2016, foram criadas mais
duas repúblicas, uma para população sem-abrigo e outra para idosos do género feminino,
existindo atualmente seis Repúblicas Sénior.
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3.2. Nos cuidados de saúde
O bem maior que temos é a Saúde, sendo que o papel
mais difícil de todos é o do doente.
Pedro Santana Lopes, Provedor, 2016

A prestação de cuidados de saúde à população de
Lisboa, em particular aos grupos mais carenciados
e desprotegidos, está na génese da fundação da
Misericórdia de Lisboa. Em 2016, criaram-se duas Unidades
Habitacionais Assistidas para pessoas portadoras de
deficiência no Centro de Medicina de Reabilitação do
Alcoitão, iniciaram-se as obras de ampliação do Hospital
Ortopédico de Sant’Ana e contribuiu-se para o reforço
da rede nacional de cuidados continuados e paliativos,
através da assinatura de dois protocolos com entidades
do Serviço Nacional de Saúde, para disponibilização de
camas na Unidade de Cuidados Continuados Integrados
Maria José Nogueira Pinto. Ainda no Centro de Medicina
de Reabilitação de Alcoitão, e com o propósito do
desenvolvimento de estudos clínicos, foi estruturado o
Gabinete de Estudos Clínicos.
O alargamento dos serviços prestados em Saúde tem sido,
assim, uma aposta, respondendo-se às necessidades dos
utentes e procurando-se melhorar a sua acessibilidade,
ao mesmo tempo que se procura aumentar a sustentabilidade financeira dos diferentes serviços. Neste âmbito,
em 2016 foi aprovado um conjunto de medidas que
passaram, fundamentalmente, pela diversificação
das fontes de financiamento, pela rentabilização dos
recursos disponíveis e pelo incremento da atividade e da
complementaridade de cuidados. Foram, nomeadamente,
firmados acordos com algumas das principais seguradoras
para a prestação de cuidados de saúde aos seus clientes.
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Distribuição geográfica
dos equipamentos de saúde
da SCML
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PROXIMIDADE E SOLIDARIEDADE
A Santa Casa tem apostado nos cuidados de saúde numa
ótica de prevenção, sendo que a prestação de cuidados
de saúde à população de Lisboa, em particular aos grupos
mais carenciados e desprotegidos, está na génese da
fundação da Misericórdia de Lisboa, com mais de cinco
séculos de existência.
Disponibilizando uma rede de oito Unidades de Saúde
e três Extensões, localizadas em diferentes zonas da
cidade de Lisboa, a Santa Casa caminha a passos largos
para a cobertura integral da capital, garantindo assim
a acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a
continuidade dos cuidados de saúde à população. Estas
Unidades e Extensões disponibilizam cuidados de saúde,
em regime de ambulatório e ao domicílio, à população
carenciada inscrita na área de influência, garantindo
o acesso aos utentes, bem como a colaboradores,
reformados e aposentados da Misericórdia de Lisboa e
seus familiares.
Efetiva-se igualmente a articulação com os cuidados
de saúde secundários, disponibilizando a Unidade de
Cuidados Secundários Dr. José Domingos Barreiro
várias especialidades clínicas aos utentes, desde
que devidamente referenciados, sendo esta resposta
ainda complementada com o apoio na compra de
medicamentos, próteses (auditivas, dentárias e oculares),
dispensa de material para pessoas com incontinência e
produtos dietéticos.
Por outro lado, a Unidade W+ assegura apoio psicológico
e psicoterapêutico gratuito na cidade de Lisboa a pessoas
em situação de risco e vulnerabilidade psicológica, em
ambulatório ou na comunidade, investindo ainda na
prevenção de comportamentos de risco e na promoção
de estilos de vida saudáveis.
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UNIDADE MÓVEL
JUVENIL

A Unidade Móvel Juvenil entrou
em atividade em setembro e tem
como população alvo crianças
e jovens entre os 0-18 anos. As
ações são direcionadas para
áreas como avaliação de hábitos
alimentares, hábitos de higiene,
hábitos de atividade e de repouso, em complemento de uma
série de rastreios.

A Unidade Móvel Juvenil
é uma nova resposta da
Saúde Santa Casa dirigida
à população mais nova

Já a Obra Social do Pousal constitui uma resposta
multidisciplinar aos diversos casos de pessoas com
deficiência, de idade igual ou superior a 24 anos, com
alterações cognitivas profundas, doenças degenerativas
ou raras; e o Centro de Reabilitação e Paralisia Cerebral
Calouste Gulbenkian dá resposta às necessidades em
saúde, numa perspetiva biopsicossocial, das pessoas com
paralisia cerebral e com situações neurológicas afins.
Promovem-se também ações de sensibilização e
educação para a saúde e rastreios, com recurso a
Unidades Móveis e equipas multiprofissionais, enquanto
intervenção de saúde de proximidade.
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INTERVENÇÃO INTEGRADA E COOPERAÇÃO
O projeto de requalificação do Hospital Militar da
Estrela prevê a criação de uma Unidade de Cuidados
Continuados Integrados, moderna e flexível, que permita
a adaptação contínua à procura qualitativa e quantitativa
de cuidados de saúde, e onde se pretende que o
desenvolvimento tecnológico desempenhe um papel
fulcral. Paralelamente, estão a ser desenvolvidos projetos
para os outros dois edifícios, num dos quais será criada
uma Unidade de Cuidados Continuados Pediátricos.
A Unidade Pediátrica dará assistência a crianças com
doenças crónicas e terminais e será pioneira no país, fora do
contexto hospitalar. Esta unidade basear-se-á num modelo
de intervenção integrado, que pressupõe uma estreita
cooperação entre as áreas da saúde e do apoio social.

REABILITAÇÃO E INOVAÇÃO
O Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão é
reconhecido como um centro de referência em Medicina
Física e de Reabilitação, que tem como missão prestar
cuidados diferenciados de reabilitação a pessoas portadoras
de deficiência de predomínio físico, com multideficiência
congénita e/ou adquirida, de qualquer idade.
Em 2016, o Centro continuou a apostar na inovação e
inaugurou as suas duas primeiras Unidades Habitacionais
Assistidas para pessoas com incapacidade motora,
sendo que, num primeiro momento, as unidades serão
destinadas a alojar jovens dos 18 aos 35 anos. Esta é uma
resposta inovadora e complementar para utentes que
não têm a possibilidade de permanecer nas respetivas
habitações ou que necessitam de um espaço residencial
de transição antes de serem acolhidos no seio familiar ou
noutro equipamento, procurando ajudar a suprir a falta
de respostas para estes casos. Estas residências visam,
ainda, contribuir para o reequilíbrio pessoal e afirmação
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das potencialidades destas pessoas, promovendo a
educação para a autonomia, a qualidade de vida e a
reconstrução do seu projeto de vida num contexto
residencial amplamente beneficiado por uma estrutura de
serviços de um centro de reabilitação.
Ainda enquanto projeto relevante na área da saúde,
refira-se a aquisição do Exosqueleto, um dispositivo
robótico único em Portugal para intervenção terapêutica,
que constitui outra inovação a ser disponibilizada
aos utentes do Centro. O Exosqueleto é utilizado em
reabilitação, permitindo que indivíduos com alterações
neuromusculares dos membros inferiores possam realizar
posição de pé e treino de marcha, conferindo-lhes
maior mobilidade, autoconfiança, força, flexibilidade
e resistência. Assim, a sua utilização como meio de
intervenção terapêutica proporciona um aumento da
funcionalidade e da independência da pessoa, indo ao
encontro dos principais objetivos da reabilitação.

O treino da marcha através de movimentos repetitivos obtidos neste tipo
de equipamento pode
promover uma recuperação consistente de forma
mais rápida, uma vez
que permite a reaprendizagem e reaquisição de
funções motoras.

O exosqueleto disponível
no CMRA é um dispositivo
robótico único em Portugal
para intervenção terapêutica
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Celebrou-se o 50º aniversário do CMRA, instituição
que nos enriquece pela qualidade e dedicação com
que executa o seu trabalho, com a apresentação
do Exoesqueleto, dispositivo único (…) utilizado na
reabilitação.
Pedro Santana Lopes, Provedor, 2016

Ainda na lógica de aposta contínua na inovação, e com
o objetivo de centralizar toda a investigação científica
realizada no Centro, foi criado, em 2016, o Gabinete
de Estudos Clínicos. No âmbito do diagnóstico inicial
para a estruturação deste Gabinete, foi efetuado um
levantamento dos estudos a decorrer, identificando-se
um total de 18, em diferentes fases de desenvolvimento,
de várias tipologias e envolvendo diversos serviços
e promotores (indústria farmacêutica, iniciativa do
investigador), o que demonstrou a necessidade de criação
de uma nova dinâmica de envolvimento e participação
coordenada que potenciassem a melhoria das práticas
profissionais existentes em matéria de estudos clínicos,
que se possam traduzir, futuramente, em resultados com
maior visibilidade.

MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE
No Hospital Ortopédico de Sant’Ana, fundado em 1904,
iniciou-se a construção de uma nova unidade hospitalar
para modernizar as suas infraestruturas, corresponder aos
novos desafios tecnológicos e incrementar a atividade
e as sinergias para uma prestação de cuidados de
excelência.
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Esta nova Unidade Hospitalar terá capacidade para 60
camas de internamento, quatro salas de Bloco Operatório
e seis camas de Unidades de Cuidados Intensivos.
Este hospital é uma referência nacional na prestação de
cuidados de saúde diferenciados na área da Ortopedia,
tendo diversificado também a sua atividade noutras
especialidades, como a Fisiatria, a Medicina Interna,
a Reumatologia, a Neurocirurgia, a Oftalmologia
ou a Otorrinolaringologia. Na senda do papel que,
historicamente, tem desenvolvido na formação e
divulgação de novos conhecimentos e práticas técnicocientíficas, salienta-se a atribuição de idoneidade
total para a formação de médicos da especialidade de
ortopedia.
Na promoção do debate e do intercâmbio de boas
práticas, é de registar, atentas as especificidades do
envelhecimento, o 5º Congresso de Ortopedia Geriátrica,
evento que tem registado uma significativa participação
de profissionais das diversas áreas da saúde e de vários
países, o que constitui o testemunho do reconhecimento
da sua autoridade e diferenciação técnicas.
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As obras da nova unidade
do Hospital Ortopédico
de Sant’Ana iniciaram-se
em 2016

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL
ORTOPÉDICO DE SANT’ANA CERTIFICADA PELO SISTEMA
NACIONAL DE AVALIAÇÃO EM SAÚDE
A comprovação da qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Ortopédico de Sant’Ana foi certificada em sede do Sistema Nacional de Avaliação
em Saúde (SINAS), tendo obtido, no primeiro nível de avaliação, as cinco
estrelas nas dimensões Excelência Clínica, Segurança do Doente, Adequação e Conforto das Instalações, Focalização no Doente e Satisfação do
Doente. Em destaque estão as dimensões Segurança do Doente e Adequação e Conforto das Instalações, que além da nota máxima no primeiro nível
de avaliação, também obtiveram nota máxima no segundo nível da avaliação – nível que permite comparar os diferentes prestadores de serviços
através de um benchmarking.
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CUIDADOS CONTINUADOS HUMANIZADOS
A Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria
José Nogueira Pinto presta cuidados de saúde continuados
e paliativos, em regime de internamento, proporcionando
respostas de saúde ajustadas ao doente nos diferentes
momentos da evolução da doença. Esta unidade cumpre um
papel fundamental, numa área com necessidades crescentes
e de grande carência no país, tendo recebido 83 doentes em
regime de internamento, em 2016.
Destaca-se, no ano em análise, a assinatura de dois novos
protocolos com:
• A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo e o Instituto de Segurança Social, com a
contratualização de 12 camas na tipologia de cuidados
continuados de média duração e reabilitação, sendo
estas as primeiras camas a integrar a Rede Nacional de
Cuidados Continuados no concelho de Cascais;
• O Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil, com a contratualização de 10 camas
na tipologia de cuidados paliativos em regime
de internamento.

ENSINO EM SAÚDE E INTERVENÇÃO
NA COMUNIDADE
A Escola Superior de Saúde do Alcoitão, com mais de
50 anos de existência, é pioneira e uma referência na
formação em fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da
fala, desenvolvendo atividades nos domínios do ensino,
investigação e desenvolvimento, e mantendo uma ligação
próxima à comunidade.
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Em 2016, deu-se continuidade à aposta na
internacionalização da escola, promovendo-se a sua
representação em redes internacionais, como a European
Network of Physiotherapy in Higher Education, ou a
European Network of Occupational Therapy in Higher
Education. Outro objetivo foi participar em projetos
internacionais, quer na vertente de ensino (como o
Establishment of an Interdisciplinary Clinical Master
Programme in Rehabilitation Sciences at JUST; ou o
European Clinical Specialization on Fluency Disorders,
que desenvolve formação especializada para terapeutas
da fala na área das perturbações da fluência), quer na
vertente de investigação (de que são exemplo o projeto
BioVisualSpeech “An interactive platform for Speech
Therapy with visual bio-feedback” ou o projeto FraLusoPark
– Dysarthria in Parkinson Disease).
Prosseguiu-se ainda a estratégia de intervenção e de apoio
à comunidade, com a concretização de 143 ações
e projetos levados a cabo pelos diferentes departamentos
da escola, na sua maioria com envolvimento de estudantes,
contendo, por isso, uma dimensão pedagógica importante.
De entre as várias iniciativas destaca-se, como exemplo,
o apoio aos seguintes projetos:

• PROJETO SPORTBOSCO
Apoio a jovens carenciados que estudam na Escola
Salesiana de Manique, no domínio da aquisição de
competências psicossociais, académicas e desportivas
e da capacitação para a gestão da saúde;

• PLATAFORMA DE QUALIFICAÇÃO
DE CRECHES - CRESCER MELHOR
EM CASCAIS
Qualificação da resposta social “Creche” através do
levantamento de problemas de neuro-desenvolvimento
e de necessidades das crianças, aconselhamento
e formação às educadoras de infância e pais;
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• PLATAFORMA DE QUALIFICAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE APOIO
DOMICILIÁRIOS – SAD +
Consultoria técnica e científica, tendo em vista
o aumento da qualidade do Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD) no concelho de Cascais.

3.3. N
 a reabilitação
do património imobiliário
Estamos a cuidar do nosso património, com o respeito
pela história e honrando cada benemerência recebida,
mas projetando a ideia de que requalificar também é
uma política de coesão social.
Pedro Santana Lopes, Provedor, 2016

O património são pessoas. Procuramos respeitar o
passado do património, olhando para as necessidades
do futuro.
Helena Lucas, Diretora do Departamento de Gestão Imobiliária e do Património
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A Santa Casa prossegue o caminho de renovação,
valorização e ampliação do seu vasto património, criando
novas respostas nas áreas da ação social e da saúde para
aqueles que todos os dias acolhe e apoia e prestigiando
o legado dos que confiaram no trabalho desenvolvido pela
Santa Casa ao longo da sua existência, através da doação
dos seus bens. As benemerências têm sido um elemento
central deste trabalho, sobretudo quando nos referimos
ao património imobiliário que é doado à Instituição e que
esta utiliza para instalar equipamentos e serviços e para
rentabilizar, de forma a gerar mais receitas que são
investidas na missão.
A visão do Património enquanto peça dinâmica que pode
e deve ser reabilitada e gerida para servir da melhor forma
a sociedade e a missão da Santa Casa ganhou novas
perspetivas e visões. Para a atual administração, há um
duplo critério que deve ser tido em conta, a inovação
e a intergeracionalidade, e que se reflete nos projetos
emblemáticos na área do Património desenvolvidos desde o
final de 2011.
Assim, pretende-se que o património imobiliário de que
dispõe - os prédios afetos à sua atividade e os prédios
afetos à rentabilização imobiliária - seja preservado,
reabilitado, rentabilizado e valorizado, para que gere
receitas que revertam para as causas apoiadas e para a
atividade da Santa Casa. O PATRIMÓNIO AO SERVIÇO
DA INOVAÇÃO
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20

OBRAS
EM
CURSO,

COM VALOR CONTRATUAL DE

20M€

*

22
OBRAS
CONCLUÍDAS

65
Este valor não inclui o IVA

*

472
151

IMÓVEIS URBANOS

NOVOS CONTRATOS
DE ARRENDAMENTO

5M€

DE RECEITAS COM RENDAS

IMÓVEIS RÚSTICOS
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NAS RESPOSTAS SOCIAIS E DE SAÚDE
A posição pioneira que a Santa Casa procura ter na
conceção de novas respostas sociais reflete-se nas
obras em curso, que têm como princípios orientadores a
intergeracionalidade, a mobilidade e a sustentabilidade.
É necessário promover o envelhecimento ativo e
adequar os apoios e políticas sociais e de saúde aos
mais idosos, fomentando a inclusão e o espírito de
intergeracionalidade. Uma preocupação transversal
às obras realizadas no edificado da Santa Casa é
tornar a cidade mais solidária, inclusiva e diversa,
simultaneamente preservando o património histórico e
artístico pré-existente.

O PATRIMÓNIO AO SERVIÇO DA PROMOÇÃO
DA INTERGERACIONALIDADE

Na Quinta Alegre vai nascer uma
residência intergeracional

A Santa Casa tem em desenvolvimento um conjunto de projetos para
equipamentos com conceitos alternativos e habitação para os mais
seniores. Um dos projetos já em curso é a estrutura habitacional
intergeracional, a desenvolver na Quinta Alegre, onde se procura
criar uma relação entre os mais velhos e os mais novos, bem como
com a população em geral, de forma a garantir uma interação
constante e um desenvolvimento intelectual e social, evitando o
isolamento e a exclusão. Esta estrutura pressupõe a execução de
três unidades funcionais complementares: uma Unidade Social, uma
Unidade Assistida e uma Unidade Residencial.

O PATRIMÓNIO AO SERVIÇO DA INOVAÇÃO SOCIAL
A antiga fábrica da Nestlé, no limiar do Parque Florestal de
Monsanto, foi doada à Santa Casa para a concretização de um
projeto de inovação social. A reabilitação do edifício prevê a criação
de uma Estrutura Residencial Assistida para seniores e pessoas
com mobilidade reduzida originada por doença ou acidente, que se
designará Espaço Monsanto.

Antiga Mitra, onde vai nascer
o Polo de Inovação Social

Na “antiga” Mitra está a nascer o Polo de Inovação Social, cuja
estratégia inovadora de reabilitação passa por integrar doze projetos
com novas respostas sociais sustentáveis, pretendendo aproximar os
públicos mais vulneráveis na comunidade. Assim, um restaurante,
residências, creche, espaço multiusos, lavandaria, quinta e centro
psico-geriátrico serão as principais valências a desenvolver para
apoiar um universo de mais de 500 pessoas.
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O PATRIMÓNIO AO SERVIÇO DA SAÚDE

A nova Unidade do Hospital Ortopédico de Sant’Ana será composta
por três pisos onde existirão blocos operatórios, serviço de recobro
e de cuidados intensivos, serviço de esterilização, internamento
e uma área técnica e logística. Pretende-se que, com este novo e
moderno edifício, se possa ampliar a capacidade de resposta da
Santa Casa em diferentes especialidades médicas e cirúrgicas,
sempre em persecução das melhores práticas e de uma prestação
de cuidados de excelência.

O PATRIMÓNIO AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO

No Edifício Saldanha está planeada a construção de uma residência
para estudantes, em concordância com um dos usos permitidos pela
benemérita que o legou à instituição, o de ali serem “desenvolvidas
obras de assistência e educação”.

O PATRIMÓNIO AO SERVIÇO DA CULTURA

A intervenção no Palácio Marquês de Tomar tem como objetivo
reabilitar o edifício e a instalação da Biblioteca Brotéria, propriedade
da Companhia de Jesus, com cerca de 150 mil volumes nas áreas de
história, literatura, filosofia e teologia.
A intervenção no Complexo de São Roque, conjunto edificado
com valor histórico, tem como objetivo requalificar alguns dos
seus espaços, estando em curso a criação de uma nova entrada, a
reorganização interior da circulação e a construção de um auditório,
assinado pelo arquiteto Souto Moura.
A sede da Santa Casa, instalada
no Complexo de São Roque

O trabalho de conciliar as oportunidades de reabilitação
do património para fins sociais é exigente e resulta de
uma equipa multidisciplinar e interdepartamental, que
procura as melhores soluções para garantir a melhor
utilização dos espaços disponíveis. Entre a ideia inicial
e a ocupação final pelos beneficiários, decorrem,
normalmente, dois a três anos de trabalhos, desde o
desenho dos programas funcionais, estudos prévios,
licenciamentos, concursos, até à execução
e recrutamento de recursos humanos.
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REABILITAR E PRESERVAR: PARA UMA MAIOR
PROXIMIDADE ENTRE A SANTA CASA E OS SEUS
ARRENDATÁRIOS E BENEMÉRITOS
Pela importância que têm em toda a política de gestão do
património da Santa Casa, os beneméritos e arrendatários
são duas partes interessadas estratégicas da instituição
para as quais têm vindo a ser desenhadas ações e iniciativas
específicas, numa lógica de maior proximidade e apoio.

MANUAL DO ARRENDATÁRIO
Pretendeu-se dar a conhecer a Santa Casa aos inquilinos, de modo
a promover um maior conhecimento da instituição e disponibilizar
informação relativa aos direitos e deveres de arrendatário e
inquilinos. A Santa Casa pretende, desta forma, melhorar a gestão
do seu património arrendado e a relação com os seus inquilinos.

Manual do Arrendatário
da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa

BENEMERÊNCIAS
Desenvolveram-se algumas iniciativas de promoção e comunicação
junto de diferentes públicos-alvo, com o objetivo de se dar a conhecer a obra social da Santa Casa e do papel que assumem os imóveis
que lhe são doados. Uma das ações consistiu na divulgação na internet da história de vida de duas ilustres beneméritas. De igual forma,
e pretendendo alcançar outro tipo de público, foi aceite o convite
para uma curta entrevista, no programa televisivo semanal da RTP2,
“Hora da Sorte”, onde foi explicada a importância e o papel que as
benemerências assumem na ação da instituição.
Os beneméritos da Santa Casa
fazem parte da sua história
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ALOJAMENTO LOCAL
O alojamento local foi uma experiência da Santa Casa, em
matéria de diversificação das suas fontes de receitas com
pequenos investimentos, dedicada a um nicho de mercado.
A operação teve início em abril de 2016, com a inauguração
de um novo serviço de arrendamento de apartamentos por
curtos períodos, com a marca Short Rental Santa Casa.
A equipa que gere o alojamento local tem a
responsabilidade de gerir as reservas, os canais de
distribuição, acompanhar a receção e saída dos hóspedes
e verificar as prestações de serviços realizadas. Durante
o ano de 2016 o serviço recebeu 978 hóspedes e registou
1512 dormidas.

3.4. N
 a forma como exploramos
os Jogos Sociais do Estado
Manter atrativa a oferta dos Jogos Sociais do Estado é
uma preocupação permanente da Santa Casa, dado que
esse é um importante fator para cumprir a sua missão
de canalizar a procura de jogo a dinheiro para essa
oferta. Um portefólio de jogos acessível e diversificado,
que consiga atrair a generalidade da população, é um
fator de proteção dos apostadores e de preservação da
ordem pública, porque os canaliza para uma oferta que
é legal, credível e segura.
Pedro Leitão, Diretor do Gabinete de Estudos e Desenvolvimento e Jogo
Responsável do Departamento de Jogos
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A Santa Casa assegura a exploração dos Jogos Sociais
do Estado, através da marca corporativa Jogos Santa
Casa, em nome e por conta do Estado, em regime de
exclusividade para todo o território nacional, e procede
à distribuição dos respetivos resultados líquidos aos
beneficiários previstos na lei.
O ano de 2016 ficou marcado pelas alterações
implementadas no Euromilhões, pelo lançamento do jogo
adicional M1lhão, que garante semanalmente a atribuição
de um prémio no valor de um milhão de euros em Portugal
e pela disponibilização do novo canal de distribuição,
a App Jogos Santa Casa (para smartphones e tablets).

JOGAR E ARRECADAR PARA DISTRIBUIR
A missão do Departamento de Jogos da Santa Casa
é criar as condições necessárias para canalizar a procura
de jogo a dinheiro para a oferta de Jogos Sociais do
Estado, assegurado assim a proteção da ordem pública,
a preservação do património das famílias e a prevenção
do jogo excessivo, e promovendo a redistribuição social
dos gastos em jogo. Este retorno à sociedade é feito
principalmente através dos prémios atribuídos e da
distribuição dos seus resultados líquidos a um vasto
conjunto de beneficiários nas áreas social, da saúde, do
desporto e da cultura.
O crescimento que se vem verificando no resultado
dos jogos é fruto de uma estratégia de alargamento
da base de apostadores, através da diversificação e
rejuvenescimento da oferta de jogo, dos canais e da
expansão da rede comercial para uma cobertura integral
do território nacional, procurando estar onde as pessoas
estão. Esta estratégia tem permitido angariar e fidelizar
novos apostadores, com perfis que valorizam aspetos
lúdicos e de entretenimento, para além do fator prémio.
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2775M€
2691M€

DE VENDAS EM
JOGOS (MAIS 23,9%
DO QUE EM 2015)
RETORNO
À SOCIEDADE
(97% DAS VENDAS)

É também no âmbito desta estratégia que a Santa Casa
tem apostado na modernização dos equipamentos
de sorteio e na manutenção da certificação desses
equipamentos, garantindo aos apostadores a total
aleatoriedade nos resultados dos sorteios.
O Departamento de Jogos realiza frequentemente
estudos de mercado sobre a oferta de jogo a dinheiro
e colabora em investigações sobre as tendências dos
consumidores portugueses, o que permite delinear e gerir
uma oferta de jogo a dinheiro adequada às preferências
dos apostadores, levando a eventuais reformulações dos
jogos e dos canais de distribuição existentes, ou mesmo
ao lançamento de novos jogos e canais.

1128

MILHÕES

DE REGISTOS DE APOSTAS
(MAIS 24,1% DO QUE EM 2015)
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Enquanto entidade que explora os Jogos Sociais em nome
e por conta do Estado, e regula a sua atividade, a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa segue uma Política de Jogo
Responsável, de acordo com a legislação em vigor
e segundo os princípios de ética e responsabilidade social,
atendendo aos interesses do Estado, dos apostadores e dos
beneficiários dos jogos.
A forma como tem sido levada a cabo a expansão do
negócio tem permitido compatibilizar estas preocupações
com a trajetória de crescimento de vendas, como comprova
a discrepância entre o crescimento mais acentuado das
vendas brutas (23,9%) face ao crescimento da despesa das
famílias em jogo (14,1%). Nesta medida, o aumento individual
do valor despendido pelos apostadores não é expressivo,
sendo que o valor médio gasto por registo de apostas se
mantém praticamente inalterado nos 2,5 euros.
Seguindo esta estratégia de expansão do negócio, de
forma responsável, os valores recebidos pelos Jogos Santa
Casa são devolvidos à sociedade sob a forma de prémios,
remuneração dos mediadores pagas pelos apostadores,
imposto do selo arrecadado, resultados distribuídos aos
beneficiários, deduções legais sobre as vendas brutas para
promoção da legalidade e do jogo responsável.

VALORES DEVOLVIDOS À SOCIEDADE

2690,6M€

Retorno total das vendas
dos jogos (97% das
vendas brutas)

• 1603,9M€

montante destinado
a prémios (líquidos
de imposto do selo
sobre prémios)

1086M€

861M€

677M€

• 209,5M€

• 183,6M€

• 664,4M€

Coesão social

Retorno social

remunerações pagas
aos mediadores pelos
apostadores

• 2,7M€

investimento no combate ao jogo ilegal e
na promoção do jogo
responsável

• 13,5M€

receita de Imposto
do Selo gerada pela
exploração dos
Jogos Santa Casa

Boas Causas
distribuídos aos
beneficiários dos
Jogos Sociais do
Estado (mais 10,4%
do que em 2015)

• 7,7M€

deduções às receitas
Placard atribuídas à
SCML

• 5,4M€

deduções às receitas
Placard atribuídas
às entidades do
desporto

patrocínios
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Distribuição dos resultados dos Jogos Sociais do Estado
pelas principais áreas de beneficiários, em 2016

2,2%
2,7%

63 %

4,5%

11,2%

16,1%

Ação Social

Desporto

Proteção Civil

Saúde

Cultura

Outras
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Em 2016, foi distribuído, de acordo com o previsto
na legislação, um montante de 664 milhões de euros
por entidades a quem compete aplicar os montantes
recebidos em fins que consubstanciam as políticas sociais
do Estado, entre os quais se contam o apoio social aos
idosos, famílias, crianças e jovens mais carenciados,
às pessoas com deficiência e vítimas de violência, bem
como na promoção e valorização da cultura, na melhoria
da qualidade educativa, no incremento das atividades
desportivas e no combate às dependências. Uma das
entidades é a própria Santa Casa que, em 2016, recebeu
181 milhões de euros para aplicação nas suas causas.
Além desta distribuição regulamentada, os Jogos Santa
Casa exercem a sua responsabilidade social através do
patrocínio de Boas Causas, em particular na área do
desporto e enquanto veículo para a inclusão e coesão
sociais.
Neste âmbito, os Jogos Santa Casa são parceiros
do Comité Olímpico e Paralímpico de Portugal e de
diferentes federações desportivas, tendo, em 2016,
atribuído 5,4 milhões de euros em patrocínios. Enquanto
parceiros oficiais do Programa de Responsabilidade
Social para a Educação do Comité Olímpico e do Comité
Paralímpico de Portugal, desde 2014 os Jogos Santa Casa
mantêm o apoio aos respetivos programas anuais de
bolsas de estudo a atletas integrados no Projeto Olímpico
e Paralímpico.
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5,4M€
DE PATROCÍNIOS
EM 2016

87

ATLETAS OLÍMPICOS
E PARALÍMPICOS COM
ACESSO A BOLSAS DE
ESTUDO DESDE 2014
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O JOGO QUER-SE RESPONSÁVEL
Procura-se sensibilizar os apostadores, bem como o
público em geral, para as especificidades inerentes
ao jogo a dinheiro, através de informação que lhes
permita fazer escolhas informadas e previna os impactos
negativos associados ao jogo.
Em 2016, o investimento na estratégia de jogo responsável
traduziu-se na realização de diversas iniciativas de
intervenção junto da rede de mediadores, colaboradores,
apostadores e população em geral. Outras intervenções
específicas nesta matéria visaram a realização de
estudos, formação de colaboradores e mediadores e a
produção de informação de marketing e publicidade para
sensibilização de apostadores.

CERCA DE

6 MILHÕES

DE PORTUGUESES APOSTAM NOS JOGOS SANTA CASA

DE ACORDO COM O MAIS RECENTE ESTUDO DE MERCADO DE TRACKING DE
PRODUTOS/MARCAS DOS JOGOS SANTA CASA, REALIZADO NO INÍCIO DE 2016,
73% DA POPULAÇÃO ADULTA PORTUGUESA APOSTAVA NOS JOGOS SANTA
CASA (76% EM 2015), ISTO É, TINHA APOSTADO NOS ÚLTIMOS 6 MESES EM PELO
MENOS UM DOS JOGOS DO PORTEFÓLIO.
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POLÍTICA DE JOGO RESPONSÁVEL
A Política de Jogo Responsável reafirma o compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
com a adoção dos princípios de jogo responsável e a prossecução de uma melhoria contínua das
suas medidas e práticas nessa matéria.
A Política define as linhas orientadoras que pautam a atuação dos Jogos Santa Casa em 10 áreas:
1. Estudos e investigação
2. Formação de colaboradores
3. Formação de mediadores
4. Desenvolvimento de produto
5. Canais de jogo remotos
6. Marketing e publicidade
7. Informação e sensibilização de apostadores
8. Encaminhamento de apostadores
9. Envolvimento das partes interessadas
10. Monitorização e reporte
http://jogoresponsavel.jogossantacasa.pt/

GOS
HÁ RJAO TODAS.
PA IDADES
AS

o

ir
dinhe
gos a res
os jopara maio
são 8 anos.
de 1

Proibido jogar a menores de 18 anos

AF_IMPRENSA_MARKETTER_MACACA_210x275.indd 1

Linha Direta Jogos 808 203 377 (das 8h às 24h)

23/06/17 11:09

Cartaz de
campanha

Em 2016 foi lançada a campanha de jogo responsável
“Há jogos para todas as idades. Os jogos a dinheiro são
para maiores de 18 anos”. Lançada no Dia Internacional
da Criança, esta foi a primeira campanha de comunicação
institucional dedicada à temática do Jogo Responsável,
para promover a mensagem de que o jogo a dinheiro
é apenas para maiores de idade e enfatizando a
necessidade de promoção de hábitos de jogo responsável
junto da sociedade portuguesa. Em simultâneo, passou
a estar disponível, no portal dos Jogos Santa Casa, um
microsite informativo da estratégia e política de Jogo
Responsável: “Uma Aposta Responsável”.
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Como suporte a esta ação de sensibilização, foi
efetuado um estudo com o objetivo de diagnosticar o
conhecimento, as atitudes e os comportamentos da
população adulta portuguesa (que joga a dinheiro) sobre
a temática da proibição de jogo a menores de idade.
Apesar de os resultados demonstrarem um nível elevado
de conhecimento da população sobre a proibição de
jogo a dinheiro por menores de idade e sobre os riscos
associados, verificou-se que subsistem algumas atitudes e
comportamentos que justificam a realização da campanha
de sensibilização.

ESTUDO SOBRE ATITUDES E
COMPORTAMENTOS FACE À PROIBIÇÃO
DE JOGAR A MENORES DE IDADE

ALGUNS NÚMEROS

92%
98%
79%
22%

DOS 1000 INQUIRIDOS TEM A PERCEÇÃO
CORRETA DE QUE É PROIBIDO JOGAR
A DINHEIRO COM MENOS DE 18 ANOS
CONSIDERAM QUE O JOGO A DINHEIRO
NÃO É UMA PRÁTICA ADEQUADA
A MENORES DE IDADE

PREOCUPAM-SE COM A TEMÁTICA DO JOGO
A DINHEIRO POR MENORES DE IDADE

JOGAM A DINHEIRO ACOMPANHADOS
DE MENORES DE IDADE
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Já a formação de mediadores sobre jogo responsável é
prática corrente e está integrada na formação realizada
ao nível da rede nacional de mediadores dos Jogos Sociais.
Em 2016 foram ministradas 111 876 horas de formação
a cerca de 15 mil participantes. Adicionalmente, o
Departamento de Jogos efetua com regularidade estudos
de cliente mistério à sua rede de mediadores, no sentido
de monitorizar diversos aspetos relacionados com a
exploração dos Jogos Sociais do Estado, entre os quais
os relacionados com as práticas de jogo responsável.
Nesses estudos incluem-se, por exemplo, a verificação
da sinalética relativa à proibição de jogo a dinheiro a
menores de idade, dos materiais informativos sobre jogo
responsável e da informação prestada pelos mediadores.
Os objetivos destes estudos visam são não só a correção
de situações detetadas, mas também a identificação de
necessidades formativas dos mediadores.
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Imagem do website
dedicado ao Jogo
Responsável, onde cada
apostador poderá solicitar
a sua autoexclusão

PROCEDIMENTO DE AUTOEXCLUSÃO DE JOGADORES
Foi introduzido um procedimento estruturado, dando a possibilidade aos apostadores
do Placard de pedir a inibição do seu Número de Identificação Fiscal, impedindo-os de
efetuar apostas naquele jogo, com um período mínimo de 180 dias. Esta medida tem
como principal objetivo a proteção do apostador (implementado com base no artigo 4.º
do Decreto-Lei nº 67/2015 de 29 de abril – Regulamento de Apostas Desportivas à Cota
de Base Territorial).
Para pessoas autoexcluídas, e para assegurar o apoio psicológico numa fase de
abstinência de jogo, a Linha de Apoio Jogo Responsável passou a sugerir a participação
em programas criados para esta finalidade, totalmente acessíveis e gratuitos.

Com o objetivo específico de aumentar a segurança
do apostador para o Placard, o Departamento de
Jogos fez um esforço de divulgação da ferramenta de
autoexclusão criada para aquele jogo. A informação
sobre o procedimento de autoexclusão foi partilhada
com partes interessadas relevantes, particularmente
com as linhas telefónicas de aconselhamento psicológico
a cidadãos e seus familiares e amigos em matéria de
comportamentos aditivos e dependência – Linha de Apoio
Jogo Responsável e Linha Vida.
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AS REGRAS DO JOGO
Ao longo do ano de 2016, a área do Controlo e Gestão
de Risco recebeu um novo impulso, com uma estratégia
orientada para a prevenção do risco e para o alargamento
progressivo do conceito de gestão de risco aos diversos
jogos que constituem o portefólio dos Jogos Sociais do
Estado. Com esta abordagem pretende-se contribuir
para a implementação de uma estratégia de atuação
preventiva, que permita reduzir o nível de risco associado
à atividade dos Jogos Santa Casa e possibilite antecipar
situações de incumprimento, branqueamento de capitais,
viciação de jogos, jogo excessivo ou qualquer outra
situação de utilização do portefólio de Jogos Sociais com
objetivos ilegais ou eticamente reprováveis.
Na persecução desta estratégia, consolidaram-se os
sistemas e mecanismos de colaboração entre as várias
partes interessadas, tendo como objetivo a definição de
respostas comuns e integradas que permitam a prevenção
do fenómeno do branqueamento de capitais, envolvendo
as autoridades policiais e judiciais na estruturação dos
procedimentos a adotar e como parceiros ativos na procura
das melhores soluções e na melhoria contínua dos perfis de
identificação de risco.

Na área da prevenção e combate à manipulação de
resultados desportivos, importa realçar:
• A participação e colaboração com os mecanismos
internacionais de monitorização e controlo existentes,
em especial no âmbito do Global Lottery Monitoring
System;
• O desenvolvimento de parcerias com operadores
internacionais que atuam na mesma área dos Jogos
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Sociais do Estado e onde a colaboração com a La
Française de Jeux constitui um exemplo que importa
alargar a outras entidades similares;
• A prioridade atribuída ao reforço da colaboração com
as diversas entidades nacionais que se encontram
envolvidas no universo das apostas desportivas.

A atividade do Departamento de Jogos desenvolve-se ainda ao
abrigo de um Sistema de Gestão da Segurança e da Informação,
que contribui para a segurança e integridade do negócio de
exploração dos Jogos Sociais do Estado, e que se baseia nos
referenciais internacionais ISO/IEC 27001:2013 e WLA-SCS:2012.
Em 2016, o SGSI foi objeto de recertificação, iniciando-se desta
forma um novo ciclo de certificação de 3 anos.
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INVESTIMOS NA SOCIEDADE
01. Quando apoiamos a investigação e o desenvolvimento
02. Quando partilhamos com os outros

03. Quando promovemos o empreendedorismo e a economia social
04. Quando apoiamos parceiros noutras Boas Causas
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04. INVESTIMOS NA SOCIEDADE
Acreditamos numa intervenção partilhada, por isso preocupamo-nos em
apoiar outras organizações que podem ajudar a Santa Casa a levar mais
longe a concretização das Boas Causas, maximizando o seu valor social.

Prémios Santa Casa
Neurociências, Investigação
por Boas Causas

As causas a que nos dedicamos têm origem em problemas cada vez mais
complexos, sem uma solução unívoca, nem resultados que derivem da
ação de um único ator. Procuramos, sempre que possível, ir à fonte do
problema e juntar o nosso trabalho ao de outros parceiros que estão no
terreno, apoiando as suas iniciativas, experimentando novas abordagens.
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4.1. Q
 uando apoiamos a investigação
e desenvolvimento
Confirmámos o investimento na investigação como um
bem para a sociedade: […] os vencedores do Prémio
Melo e Castro de 2014, prosseguindo as suas pesquisas,
descobriram o gene capaz de regenerar a espinal
medula em caso de lesão e avançaram nas investigações
para combater a doença de Alzheimer.
Pedro Santana Lopes, Provedor, 2016

PRÉMIOS SANTA CASA NEUROCIÊNCIAS
Um dos objetivos da Santa Casa é apoiar e fomentar a
investigação científica nacional na área das biociências.
Com o lema “Investigação por Boas Causas”, apostou-se
pela primeira vez em 2013 na criação de dois prémios, no
valor de 200 mil euros cada, para incentivar a investigação
na área das neurociências.
Em 2016, decorreu a quarta edição dos Prémios Santa
Casa Neurociências. À semelhança da primeira edição,
foram parceiros científicos a Universidade de Lisboa,
a Universidade do Porto e a Universidade de Coimbra,
bem como a Sociedade Portuguesa de Neurociências,
a Sociedade Portuguesa de Neurologia e a Sociedade
Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação.
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Nesta quarta edição privilegiaram-se projetos de
investigação com uma forte componente clínica, que
permitam a recuperação e consequente melhoria na
qualidade de vida das pessoas afetadas.
Em 2016, duas descobertas de relevo para a comunidade
científica foram realizadas por equipas vencedoras dos
Prémios Santa Casa Neurociências. A equipa liderada por
Moisés Mallo, vencedor do Prémio Melo e Castro 2014,
descobriu que o gene Oct4 é o principal controlador do
desenvolvimento do tronco dos vertebrados. Esse gene
vai agora ser estudado para se perceber se pode ser
utilizado para expandir as células que formam a medula
espinhal, atuando na sua regeneração em caso de lesão.
Esta descoberta pode abrir novos caminhos no estudo da
regeneração da medula espinhal. Já o vencedor do Prémio
Mantero Belard 2014, Rodrigo Cunha, coordena uma equipa
internacional que descobriu como eliminar os primeiros
sintomas da doença de Alzheimer em modelos animais.
Os Prémios Santa Casa Neurociências contam, neste
momento, com oito equipas de investigação premiadas,
tendo já investido 1 milhão e 600 mil euros na investigação
científica nacional.
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PRÉMIO MANTERO
BELARD 2016

PRÉMIO MELO
E CASTRO 2016

A INVESTIGADORA SANDRA CARDOSO E A SUA
EQUIPA, DO CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS
E BIOLOGIA CELULAR DA UNIVERSIDADE
DE COIMBRA, FORAM DISTINGUIDOS COM
O PRÉMIO MANTERO BELARD 2016, PELO
PROJETO “EFEITO TOXINOGÉNICO DA
MICROBIOTA INTESTINAL NA DOENÇA DE
PARKINSON ESPORÁDICA: À PROCURA DE
“ANTIPDBIÓTICOS””

CÉLIA CRUZ, INVESTIGADORA RESPONSÁVEL,
E A SUA EQUIPA DA FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO, FORAM
PREMIADOS PELO PROJETO “INSPIRED
- DISFUNÇÃO DA BEXIGA APÓS LESÕES
VERTEBROMEDULARES: IDENTIFICAÇÃO
DOS MECANISMOS DE APARECIMENTO
E MANUTENÇÃO DA HIPERATIVIDADE
NEUROGÉNICA DO DETRUSOR E DISSINERGIA
DETRUSOR-ESFINCTERIANA”.

JÚRI
ISAURA TAVARES, PRESIDENTE DO JÚRI (SOCIEDADE PORTUGUESA DE
NEUROCIÊNCIAS), JOSÉ FERRO (UNIVERSIDADE DE LISBOA), MARIA JOÃO
SARAIVA (UNIVERSIDADE DO PORTO), CATARINA RESENDE DE OLIVEIRA
(UNIVERSIDADE DE COIMBRA), VÍTOR OLIVEIRA (SOCIEDADE PORTUGUESA
DE NEUROLOGIA), CATARINA AGUIAR BRANCO (SOCIEDADE PORTUGUESA DE
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO), GEORGE PERRY (COLLEGE OF SCIENCES,
UNIVERSITY OF TEXAS), HENRY MARKRAM (ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
DE LAUSANNE), BRIAN CUMMINGS (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE).
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PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO
EM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançou em março
de 2015, a primeira edição do Programa de Investigação
Científica em Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA),
reforçando a sua aposta na área da investigação.
Este programa apresenta, como diferença significativa
e inovadora, o facto de, pela primeira vez, a Santa Casa
não se apresentar apenas como entidade financiadora
mas constituir-se como parceira ao afetar bolseiros de
investigação próprios ao projeto vencedor.
O programa tem como objetivo a promoção e dinamização
da investigação científica fundamental ou clínica, por
forma a incentivar contribuições significativas no âmbito
da ELA, possibilitando novas estratégias na prevenção,
tratamento e restabelecimento das funções neurológicas,
representando um investimento anual de 50 mil euros.
O projeto vencedor, designado “Explorando o impacto de
microvesículas derivadas dos astrócitos na degeneração
dos neurónios motores e como veículos de libertação
de moléculas neuroprotectoras na Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA)”, foi apresentado pela investigadora
Dora Brites, líder do grupo “Neuron Glia Biology in
Health and Disease” do Research Institute for Medicines
(iMed.ULisboa) e Professora Catedrática Convidada
no Departamento de Bioquímica e Biologia Humana da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e iniciou
a sua atividade em 29 de janeiro de 2016, integrando a 5
de fevereiro desse mesmo ano a bolseira de investigação
em ELA. A equipa de investigação é composta por 9
investigadores e o projeto inclui a colaboração de 5
instituições, nacionais e internacionais.
Este projeto tem a intenção de diminuir o custo associado
aos cuidados de saúde dos doentes com ELA, aumentar a
sua sobrevivência e melhorar a sua qualidade de vida.

84

Relatório de Sustentabilidade 2016

PROGRAMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
No decorrer de 2016, tomando em conta a preocupação
em satisfazer novas necessidades internas da Santa Casa,
em termos de apoio ao desenvolvimento de projetos
de investigação e de promoção das competências dos
seus colaboradores, entendeu-se fundamental estruturar
um Programa de Apoio à Investigação, transversal
e abrangente. Neste sentido, foram aprovados os
regulamentos de vários incentivos, encetados contactos
com instituições nacionais de gestão ou regulação da
atividade científica e/ou de ensino superior para efeitos de
constituição do júri de avaliação dos concursos.

4.2. Q
 uando partilhamos com
os nossos parceiros
[O Fundo Rainha D. Leonor] É uma parceria ímpar,
em mais de cinco séculos de história da Misericórdia
de Lisboa, que se concretiza com a criação de uma
ferramenta de financiamento com dotação orçamental
própria.
Pedro Santana Lopes, Provedor, 2016
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Este protocolo é um marco histórico e um reencontro
com a história, num retomar de uma missão conjunta.

Manuel de Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas

Todas as Misericórdias deste país têm problemas. Mas
nem todas têm meios para lhes fazer frente. Nas terras
mais pequenas e distantes, o assunto torna-se tão grave
como nos subúrbios das duas metrópoles, onde hoje
também faltam filhos, vizinhos e meios.
Inez Ponce Dentinho, Membro do Conselho de Gestão do Fundo Rainha D. Leonor

A Santa Casa saiu das suas fronteiras geográficas para
apoiar causas socialmente prioritárias nas Misericórdias
de todo o país, através de um Acordo de Parceria com
a União das Misericórdias Portuguesas, que entrou em
funcionamento em 2015.
O respeito pela autonomia das Misericórdias não exclui o
empenho na construção de um novo paradigma de serviço
social. É missão do Fundo Rainha D. Leonor completar a
realização dos projetos candidatos, considerando critérios
de necessidade, sustentabilidade e qualidade.
A prioridade é dada às áreas do apoio ao envelhecimento,
da infância, da saúde e do combate à pobreza. Procura-se,
na análise das candidaturas, valorizar espaços
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intergeracionais, projetos complementados com espaços
exteriores, tratamento especial para idosos com demência
e obras que contemplem a possibilidade de cada um poder
recolher-se em oração ou num convívio reduzido a amigos
ou com a família.
As principais necessidades apresentadas nas candidaturas
recebidas dizem respeito a reabilitações de espaço para
cumprimento das exigências da Segurança Social e da
Proteção Civil.

33
24

CANDIDATURAS
SUBMETIDAS
CANDIDATURAS
APROVADAS
(ÁREAS: APOIO A IDOSOS – 12; APOIO
À INFÂNCIA - 5; APOIO A PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - 2; APOIO AO DESPORTO - 3;
APOIO A PESSOAS COM DOENÇAS MENTAIS - 2)

4,1M€

ATRIBUÍDOS
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DESDE O
ARRANQUE

4164
7,3M€
70
45

BENEFICIÁRIOS
FINANCIAMENTOS
ATRIBUÍDOS
CANDIDATURAS
SUBMETIDAS
CANDIDATURAS
APROVADAS

No fim do ano de 2016 ocorreu uma revisão do
regulamento. As principais alterações referem-se
à introdução de um novo prazo para receção das
candidaturas, ao reforço dos parâmetros de avaliação em
relação ao envelhecimento ativo, intergeracionalidade e
à inovação social, à cativação de 25% da verba do Fundo
para causas exclusivamente patrimoniais e à introdução de
um elemento concursal com um sistema de pontuação para
apuramento das candidaturas que passam à segunda fase.
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COMO FUNCIONA O FUNDO RAINHA D. LEONOR?
As candidaturas são recebidas através do site do Fundo (www.fundorainhadonaleonor.com).
A equipa técnica segue para o terreno para avaliar e organizar o processo que, mais
tarde, é analisado pelo Conselho de Gestão e aprovado pela Presidência. Esta sequência
culmina com a aprovação do financiamento pela Mesa da Misericórdia de Lisboa,
depois firmada em contrato com a Misericórdia candidata. Cada apoio não excede 300
mil euros, possibilitando assim chegar a um maior número de Misericórdias, com uma
dotação de cinco milhões de euros por ano.
Em 2016, tiveram lugar as inaugurações do Colégio Conde de Sobral em Almeirim,
antigo hospital, com capacidade para 250 bebés e crianças e, em Aljubarrota, da
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de São Nuno de Santa Maria, com
capacidade para 19 pessoas numa primeira fase e mais 19 numa segunda fase.

O Fundo Rainha
D. Leonor apoiou
as obras do novo lar
de idosos da Misericórdia
de Ponte de Sor,
inaugurado em junho
de 2016
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4.3. Q
 uando promovemos
o empreendedorismo
e a economia social

Apoiámos 20 projetos de empreendedorismo social,
colocando a SCML na vanguarda da Inovação Social.
É uma área que a SCML olha com renovada atenção
tendo em conta as novas políticas sociais.
Pedro Santana Lopes, Provedor, 2016

A Santa Casa dedica-se também à promoção, divulgação
e apoio à criação e desenvolvimento de iniciativas no
âmbito do empreendedorismo e da economia social.
Para tal foi desenvolvida uma nova geração de
instrumentos que incentivam a produção de novas ideias,
sempre com o objetivo de sustentabilidade. Em 2016,
realizou-se uma reorganização das atividades, com
reestruturação de programas e realização de ações de
reforço das parcerias existentes, nomeadamente no âmbito
do Banco de Inovação Social (BIS), parcerias essas muito
relevantes para a partilha de conhecimento e respetivo
suporte técnico.
Neste âmbito, o InfoBIS, que constitui uma estrutura de
apoio, esclarecimento, informação e encaminhamento
dos empreendedores (online), realizou 124 atendimentos
durante o ano de 2016.
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PROJETOS E PARCERIAS COM O OBJETIVO
DE PROMOVER O EMPREENDEDORISMO
E A INOVAÇÃO SOCIAL
GRUPO DE TRABALHO
SPOTS, SUSTAINABLE
PROJECTS FOR
ORGANIZATIONS IN THE
THIRD SECTOR

CONSÓRCIO
LISBON LIVING +
Assinatura da adenda ao acordo, que tem
como missão a promoção da vida saudável e do
envelhecimento ativo através da investigação,
desenvolvimento, inovação e produção de bens
e serviços com valor social e económico. Participam
30 entidades, sendo o consórcio liderado pela
Universidade de Lisboa.

Projeto Europeu para reforçar a eficácia e a
qualidade dos processos de financiamento
no terceiro setor, através da análise dos
constrangimentos da ação, da elaboração de
recomendações de potenciação e do reforço da
relação entre entidades financiadoras e beneficiárias.

PARCERIA COM
A FUNDAÇÃO
DA JUVENTUDE

EDUCATION FOR
LIFE CHALLENGES

Parceria para apresentação de candidatura ao
Programa Parcerias para o Impacto, no âmbito do
POISE – Programa Operacional para a Inclusão
Social e Emprego (Portugal 2020), assumindo a
Santa Casa a qualidade de investidor social. A
candidatura apresentou o projeto “Get Forward,
uma oportunidade para a inclusão de jovens”, com o
objetivo de inclusão social de jovens NEEF (nem em
emprego, nem em educação ou formação).

Instrumento de desenvolvimento de competências,
com o objetivo de inserção social de jovens,
desenvolvido para integrar uma candidatura ao
Horizon2020 - Call Co Creation-01-2017. O projetopiloto tem como objetivo desenvolver nos jovens
a capacidade de responder aos desafios da vida
ativa, passando por um processo de experimentação
através de um Programa de Educação Não Formal
baseado na metodologia do Design Thinking, tendo
participado na preparação de candidaturas.
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Promovendo a inovação social tecnológica, em 2016 a
Santa Casa participou na Web Summit com a primeira
edição do Concurso Santa Casa Challenge.
Neste ano concluiu-se o projeto Fostering Intergenerational
Entrepreneurship Project - UAW, United At Work, que
beneficiou de fundos europeus, com envio dos relatórios
finais à Comissão Europeia. A informação sobre os
resultados positivos, incluindo a referência ao relatório
de recomendações para políticas públicas, foi integrado
no relatório final do Programa da União Europeia para
o Emprego e a Inovação Social (EaSI) publicado pela
Comissão Europeia.
Em matéria de desenvolvimento dos programas de
empreendedorismo e inovação social para apoio a
empresas e negócios de cariz social, torna-se cada vez
mais premente a avaliação do seu impacto. Nesse sentido,
foi desenvolvido um trabalho de análise e estudo para
identificação de um modelo de avaliação para aferir a
geração de valor e impacto de projetos desenvolvidos.

O concurso de inovação social digital Santa Casa Challenge surge no seguimento de
um desafio lançado pela Santa Casa no evento Web Summit de 2016. O objetivo foi a
procura de soluções tecnológicas inovadoras para necessidades sociais em cinco áreas
de intervenção: Ação Social, Cultura, Património, Economia Social e Saúde.
Os candidatos foram convidados a apresentar soluções que originassem dispositivos,
aplicativos, conteúdos digitais, serviços web ou de comunicação, associando as novas
tecnologias ao desenvolvimento social e ao bem-estar da população. Foram recebidas
61 candidaturas, apuradas 12 finalistas, culminando em 5 projetos vencedores:
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PROJETOS VENCEDORES
ÁREA AÇÃO SOCIAL
Projeto Tradutor de Linguagem Gestual, um software de
reconhecimento de gestos e deteção de movimento. A plataforma
será desenvolvida para cidadãos surdos, de forma a quebrar as
barreiras de comunicação quando uma pessoa com deficiência
auditiva é atendida num serviço público.

ÁREA SAÚDE
Projeto VR4Neuropain, uma solução tecnológica que visa reduzir
a dor neuropática, conjugando a realidade virtual com uma luva
inteligente com biossensores para estimulação tátil, direcionada para
reabilitação motora e sensorial dos doentes.

ÁREA PATRIMÓNIO E CULTURA
Projeto Visitar, uma aplicação de realidade aumentada, que
acrescenta elementos virtuais à realidade, criando uma ligação entre o
público e o património. A aplicação pode ser utilizada em exposições
ou visitas interativas a museus.

ÁREA ECONOMIA SOCIAL
Projeto Tech4 Social Change, plataforma para utilização de soluções
de baixo custo na internet usando a tecnologia para resolver
problemas de organizações sociais, proporcionando condições para
que sejam criadas soluções de impacto positivo.
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EXTRA CATEGORIA
Projeto SimVitae, uma plataforma para dar resposta e informar
profissionais de saúde, e utentes para informação de apoio no domicílio.
O público-alvo inclui utentes com diagnósticos de lesão vertebro-medular, AVC, traumatismo craniano ou doença neurodegenerativa,
bem como respetivos familiares e cuidadores.

Apresentação dos
resultados do Concurso
Santa Casa Challenge
2016

No âmbito do Programa de Apoio a Empresas Sociais (PAES) surgiu a Coop LInQUE,
uma cooperativa de solidariedade social destinada a cuidar de pessoas em fase
avançada de doenças incuráveis que queiram ficar em casa. Ao participar no PAES,
promovido pelo Banco de Inovação Social, teve acesso a formação durante quatro
meses e contou com o apoio de tutores e dos parceiros, nomeadamente da CASES –
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Foi através de uma campanha
de crowdfunding que conseguiu adquirir o equipamento inicial.
LInQUE “Ligamos Instituições Que Unem Esforços”:
www.linque.pt
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Também no âmbito do PAES, surgiu a ImpacTrip, operador turístico que que promove
experiências de Turismo Solidário. A sua missão é promover experiências turísticas
alternativas que combinam o turismo e o voluntariado, no sentido de descobrir Portugal
de uma forma diferente e com um impacto social e ambiental positivo.
ImpacTrip “Viaja diferente para fazeres a diferença”
www.impactrip.com
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4.4. Q
 uando apoiamos parceiros
noutras Boas Causas
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem
desenvolvido um conjunto de projetos em diferentes
áreas, que contribuem para um novo posicionamento de
modernidade e proximidade. Os objetivos estratégicos
aprovados pela Administração, para o triénio 2016/2019,
visam intensificar a presença da Misericórdia de Lisboa
no apoio à cultura nacional e à dinamização do desporto
em geral, prosseguindo a divulgação da sua Obra,
dando especial enfoque à comunicação das ações de
responsabilidade social corporativa da instituição.

A MARCA SANTA CASA tem estabelecido parcerias com
diversas associações e entidades que, de alguma forma,
têm missões semelhantes às da própria instituição, no
sentido da defesa de valores sociais de proximidade e
entreajuda. Seguindo as preocupações da Santa Casa com
a intergeracionalidade e o incentivo ao envelhecimento
ativo, têm sido dinamizados projetos de entretenimento
para os utentes.
Também o Património é um dos eixos estratégicos, tendo
vindo a ser desenvolvidas inúmeras ações de divulgação
da preservação, valorização, reabilitação e rentabilização
do mesmo.
A melhoria de acessibilidades para pessoas com
mobilidade reduzida em espaços culturais e desportivos
foi outra causa que mereceu o apoio da Misericórdia
de Lisboa. Este apoio materializou-se através da
modernização e melhoria das áreas de acesso para
pessoas com mobilidade reduzida nos principais festivais
de música do país.
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APOIO À CULTURA NACIONAL
Reforçou-se a comunicação, ativando a presença na vertente cultural de apoio a
espetáculos, através da associação a artistas nacionais, a exposições, concertos e outras
iniciativas de cariz cultural igualmente importantes para a notoriedade e posicionamento
da marca.

TEATRO E ESPETÁCULOS
MUSICAIS

ORQUESTRAS/FORMAÇÃO MUSICAL
› Manteve-se o apoio a orquestras juvenis
e outros projetos de formação musical,
considerando que o apoio a iniciativas de
educação artística e a formação musical
dos jovens é um investimento com retorno
e que se insere na matriz de valores da
Santa Casa.
› Beneficiou-se a população apoiada pela
Santa Casa, com um conjunto de iniciativas
e eventos de âmbito cultural.

Deu-se continuidade à aposta da Santa
Casa em promover a cultura e os artistas
nacionais, considerando que a cultura
reflete a identidade de um país, para a
qual também contribuem instituições de
prestígio e de relevância nacional:
› Apoiaram-se eventos de norte a sul do
país – pelo que se valorizou a dispersão
geográfica, promovendo a sustentabilidade
dos teatros e produções nacionais.
› Beneficiou-se a população apoiada pela
Misericordia de Lisboa ou por outras
Misericórdias do país, em particular o
público idoso, permitindo-lhes o acesso a
espetáculos.

DINAMIZAÇÃO
DO PATRIMÓNIO

Reforçou-se a política de divulgação do
Património da Santa Casa, capitalizando
assim o investimento de comunicação
já efetuado, bem como dinamizando-se
com ativações os espaços de maior valor
arquitetónico propriedade da instituição
e que poderão passar por cedência para
eventos culturais e sociais.

FESTIVAIS DE MÚSICA

Manteve-se a presença em festivais de
verão de forma a capitalizar todo
o investimento já efetuado nesta área
cultural, garantindo:
› O desenvolvimento de uma estratégia
na área das acessibilidades, com um
posicionamento forte e inequívoco da
Santa Casa na melhoria das condições na
área da mobilidade reduzida.
› O apoio aos jovens músicos portugueses
e também à promoção de novos talentos
nacionais.
› A rentabilização do investimento já
efetuado nos últimos anos neste tipo
de eventos.
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PATROCÍNIOS COM MARCA

SANTA CASA

MEO Sudoeste (ZAMBUJEIRA DO MAR)
MEO Arena - mobilidade reduzida (LISBOA)
NOS Primavera Sound (PORTO)
NOS Alive (LISBOA)
MEO Marés Vivas (VILA NOVA DE GAIA)
Vilar de Mouros (CAMINHA)
Rock in Rio (LISBOA)

APOIO AO DESPORTO JOVEM
Uma das políticas estratégicas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem sido a
promoção do desporto junto de crianças e jovens, proporcionando a sua experimentação
para criar o gosto pela prática desportiva e incentivar à sua continuidade enquanto estilo
de vida saudável.
› Foram apoiados projetos de educação, formação e qualificação pelo desporto, destinados
a crianças e jovens, admitindo uma grande variedade de tipologias de iniciativas, de âmbito
nacional e internacional.
› Beneficiou-se a população apoiada pela Santa Casa ou por outras Misericórdias do país, em
particular o público mais jovem.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Estabelecimento de parcerias com diferentes associações / instituições
Deu-se continuidade à política de parcerias com instituições de solidariedade social, de
âmbito nacional, sem fins lucrativos, ou iniciativas que se enquadrem na matriz de atuação da
instituição e na estratégia de comunicação prosseguida atualmente, reforçando e divulgando
de uma forma mais ativa a Santa Casa e os valores da sua missão.

APOIO AO EMPREENDEDORISMO SOCIAL
Iniciou-se a presença em eventos eventos nacionais que promovam o empreendedorismo
social, posicionando a Santa Casa como agente ativo nesta área.
Patrocinou-se a Web Summit, seguindo a estratégia de modernização e orientação para
o século XXI da instituição, na procura de soluções inovadoras para desafios sociais cada vez
mais complexos:
› Foi lançado o concurso de inovação social digital Santa Casa Challenge, com os objetivos
de estimular a inovação social digital e o empreendedorismo social de base tecnológica e de
criar ou melhorar os produtos e serviços disponibilizados à população.
› Três robots receberam os visitantes do museu de São Roque. Esta iniciativa, com
utilização de robots disponibilizados pelo Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto
Superior Técnico, pretendeu sensibilizar para aquele que pode ser o futuro dos espaços
museológicos.
Patrocinou-se o evento Portugal Economia Social, promovido pela Fundação AIP, com
o objetivo de estimular o empreendedorismo e a inovação social e promover a economia
social solidária. Nos vários módulos distribuídos pelos pavilhões do certame, os visitantes
puderam receber informação acerca do trabalho realizado em cada uma das áreas de
intervenção da Santa Casa, numa mostra conjunta sobre a atividade da instituição. Neste
evento, a Misericórdia de Lisboa foi também a responsável pela organização do workshop
sobre o tema da inclusão social.
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Por seu lado, a MARCA JOGOS SANTA CASA (JSC) tem
vindo a prosseguir, nos últimos anos, uma estratégia de
patrocínios assente no apoio ao talento nacional, focando-se sobretudo nos feitos desportivos e naquilo que o
desporto representa para a coesão social. É incontestável
o apoio que a marca dos Jogos Sociais do Estado dá
às inúmeras federações desportivas, aos dois comités,
olímpico e paralímpico, e aos mais importantes eventos
desportivos do panorama nacional – Taça de Portugal de
Futebol, Estoril Open e Liga Portuguesa de Basquetebol.

APOIO AO DESPORTO NACIONAL
Consciente das dificuldades que os jovens atletas atualmente enfrentam, a Santa Casa,
através do seu Departamento de Jogos, tem vindo a trabalhar ativamente junto das
diferentes federações desportivas e outras entidades e associações, de forma a
contribuir para a melhoria de vida de quem tem por missão alcançar resultados de
excelência no desporto.

APOIO A FEDERAÇÕES

CAMINHADA OLÍMPICA
E PARALÍMPICA

Deu-se continuidade ao trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido junto de algumas
das federações e entidades desportivas
patrocinadas, de que são exemplo as
Federações de Futebol, Basquetebol,
Canoagem, Remo, Judo, Motociclismo,
Rugby ou Ténis de Mesa.
O Departamento de Jogos da Santa Casa
continua a ser o maior impulsionador
do desporto em geral e de ações de
desporto adaptado e inclusivo, em todas
as modalidades apoiadas. Pretende-se
que estes apoios sejam potenciados e
o leque de federações apoiadas seja
alargado, sobretudo aquelas que têm vindo
a demonstrar a excelência no trabalho
desenvolvido.

2016 foi marcado pela realização dos Jogos
Olímpicos Rio e pelo início da caminhada
olímpica rumo a Tóquio 2020, pretendendo
o Departamento de Jogos continuar a estar
junto dos atletas olímpicos e paralímpicos,
quer seja através do Programa de Bolsas
de Educação Jogos Santa Casa, quer
através do desenvolvimento de ações que
privilegiem a ligação entre os comités e os
próprios utentes da Misericórdia de Lisboa.
Nesse sentido, reforçou-se a ligação com o
Comité Olímpico e Paralímpico de Portugal
até aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
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PATROCÍNIOS

JOGOS SANTA CASA

• TAÇA DE PORTUGAL

•C
 OMITÉ OLÍMPICO
DE PORTUGAL

• SELEÇÕES NACIONAIS
DE FUTEBOL

• COMITÉ PARALÍMPICO
DE PORTUGAL

• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
CANOAGEM

• ACADEMIA EQUESTRE
JOÃO CARDIGA

• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE JUDO

• CIRCUITO MUNDIAL DE SURF
• BIG WAVES TOUR_NAZARE
CHALLENGE

• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE REMO

• MARATONAS NA CIDADE
DE LISBOA: MARATONA
LISBOA + CORRIDA MULHER +
MARATONA ROCK N’ROLL

• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS DE MESA
• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE MOTOCICLISMO

• MARATONAS NA CIDADE
DO PORTO: MARATONA
E MEIA MARATONA DO PORTO +
CORRIDA MULHER

• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE RUGBY
• FEDERAÇÃO ACADÉMICA
DE DESPORTO UNIVERSITÁRIO

• MARCHAS DE LISBOA
• ESTORIL OPEN

• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE BASQUETEBOL
• FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS
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OUTROS SUBSÍDIOS E APOIOS EM DESTAQUE
NO ANO 2016
A Santa Casa apoiou a

FUNDAÇÃO RICARDO ESPÍRITO SANTO SILVA,
tendo sido estabelecido um contrato de financiamento que
garantisse a continuação das suas atividades. Este contrato
tem ainda como objetivos a realização, pela fundação,
de projetos de conservação e restauro em património da
Santa Casa e a concessão de acesso a jovens apoiados pela
instituição à oferta formativa da Fundação.
A Santa Casa manteve a parceria entre a

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO ALCOITÃO
E O INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS
DE SAÚDE DE MOÇAMBIQUE,
no âmbito da qual a Santa Casa apoia financeira, científica
e pedagogicamente a criação e o desenvolvimento
curricular de cursos superiores.
No quadro da sua política de protocolos de colaboração
com diversas entidades ligadas à saúde, a Santa Casa
manteve o seu apoio à

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS DIABÉTICOS
DE PORTUGAL,
com o objetivo de melhorar a qualidade dos cuidados
de saúde prestados aos doentes diabéticos e promover
uma melhor qualidade de vida destes cidadãos, através
da complementaridade dos cuidados e dos recursos
oferecidos pelas duas entidades.
A Misericórdia de Lisboa é Mecenas Platina da

ASSOCIAÇÃO SALVADOR,
colaborando com esta associação em diversas iniciativas
que promovem a inclusão e a autonomia das pessoas
com mobilidade reduzida, área em que a Santa Casa tem
investido particularmente nos últimos anos.
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VALORIZAMOS A NOSSA EQUIPA
01. Acolher e valorizar os colaboradores
02. Desenvolver competências

03. Melhorar a saúde e qualidade de vida no trabalho
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05. VALORIZAMOS A NOSSA EQUIPA
Porque são os nossos colaboradores que tornam, todos os dias, esta
missão possível.
Estamos centrados na promoção do envolvimento e motivação dos
colaboradores e no desenvolvimento das suas competências. Estamos a fazer
um forte investimento no reforço dos instrumentos de gestão estratégica de
recursos humanos e na promoção da qualidade de vida no trabalho.

5.1. A
 colher e valorizar
os colaboradores
EQUIPA SANTA CASA
Em 2016, a equipa Santa Casa cresceu, acompanhando
o alargamento dos serviços prestados pela instituição,
como são os casos da criação da Unidade de Missão
para o novo Hospital da Estrela e da abertura de mais um
piso da Unidade de Cuidados Continuados Integrados
Maria José Nogueira Pinto. Neste ano, internalizaram-se
também competências no âmbito do departamento de
Gestão Imobiliária e Património, da Secretaria-Geral, da
Direção de Comunicação e Marketing e da Direção de
Recursos Humanos.

4992
colaboradores (mais 0,1% do que no ano anterior)
97%
colaboradores com contrato a prazo indeterminado
74%
são mulheres
57%
têm entre 30 a 50 anos
2%
da equipa são pessoas portadoras de deficiência
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PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO
A promoção e valorização dos colaboradores continuou
a ser um eixo fundamental de trabalho em 2016.
Concretizou-se uma progressão extraordinária nas
carreiras que, numa clara prioridade aos trabalhadores
de rendimentos mais baixos, abrangeu cerca de 1600
trabalhadores com contrato individual de trabalho e com
salários mensais ilíquidos até 1500 euros.
Cerca de três mil colaboradores puderam ainda beneficiar,
pela primeira vez, de um seguro de saúde financiado pela
Santa Casa. Nesta primeira fase, contemplaram-se os
trabalhadores com salários mais baixos. Prevê-se alargar
progressivamente este benefício a outros trabalhadores.
Celebrou-se um Acordo de Empresa com o Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses para essa carreira especial.
Atualizou-se o valor do salário mínimo para 570 euros.
Desenvolveram-se as negociações, com todos os
sindicatos, para a revisão dos três Acordos de Empresa em
vigor (celebrado em 2008, 2009, 2013), com alterações
substantivas, sobretudo ao nível das carreiras profissionais
gerais da Santa Casa. O objetivo será a substituição dos
três acordos por um único instrumento de regulamentação
coletiva do trabalho, pretendendo-se:
• rever as carreiras;
• simplificar a estrutura e o texto dos acordos;
• autonomizar em anexos as matérias mais específicas e
as que possam ser sujeitas a revisões periódicas;
• Substituir os três acordos de empresa por um único
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
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As medidas referidas, bem como o reforço das contribuições
para o Fundo de Pensões em 4,2 milhões de euros justificam
o aumento de 1,5% nos gastos com o pessoal.
Refira-se que a cessação da gestão temporária de
cinco dos nove equipamentos integrados do Instituto da
Segurança Social, originou uma saída dos quadros da
Santa Casa de 133 colaboradores.
Por ocasião do Natal, foi atribuído aos colaboradores
um prémio como reconhecimento pelo seu empenho
na prossecução da Missão da Santa Casa. Para os
colaboradores com contrato individual de trabalho,
o prémio materializou-se num valor pecuniário de 275 euros
ilíquidos e para os colaboradores que são funcionários
públicos, num cabaz de géneros.

A Santa Casa foi distinguida em maio com o Prémio
Melhor Empresa Socialmente Responsável na 5.ª edição
dos Prémios Human Resources Portugal. Os prémios
foram votados online por cerca de 20 mil pessoas.
O Administrador da Santa
Casa da Misericórdia
de Lisboa, Ricardo Alves
Gomes, recebe o galardão
atribuído à Melhor
Empresa Socialmente
Responsável
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5.2. Desenvolver competências
O processo de avaliação de desempenho continuou a ser
objeto de reflexão, com o objetivo de alinhar a ação da
Equipa com a prossecução dos objetivos estratégicos.
Com este propósito, criou-se uma biblioteca de objetivos
para as diferentes áreas funcionais e preparou-se um programa de sensibilização e formação teórico-prática dos
avaliadores e dos avaliados. Complementarmente, desenvolveu-se uma ferramenta tecnológica que será aplicada
em 2017.

4329

participações em ações de formação,
representando

48%

do universo dos colaboradores
(redução de 22% face a 2015)

27%

de aumento de participantes em ações externas,
face a 2015, o que resulta de necessidades
identificadas para funções chave
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5.3. M
 elhorar a saúde e qualidade
de vida no trabalho
Apesar de o número de acidentes de trabalho ter
aumentado face a 2015 (mais 19 acidentes de trabalho),
verificou-se uma redução do número de dias de trabalho
perdidos. Estes dados são significativos, uma vez que
a Santa Casa internalizou a totalidade da prestação de
serviços de apoio domiciliário (o número de Ajudantes
Familiares com contrato de prestação de serviços passou
de 259 para 539). Sendo esta uma atividade exercida
no domicílio dos utentes, não é possível atuar ao nível
do controlo de risco, tendo o investimento incidido na
formação específica e intensiva para este grupo de
profissionais.
Já as consultas de medicina no trabalho aumentaram
exponencialmente (mais 34% do que no ano anterior) e
realizaram-se consultas de saúde ocupacional em 60% dos
equipamentos descentralizados, com visita do médico do
trabalho aos locais de trabalho. O foco foi a prevenção,
procurando-se:
• eliminar ou reduzir os riscos no contexto de trabalho,
com vista à promoção de ambientes de trabalho mais
saudáveis;
• atuar sobre as principais causas de riscos psicossociais,
reforçando-se competências no âmbito da gestão do
stress e organização do trabalho;
• investir na deteção precoce de problemas e na
recuperação e reabilitação de colaboradores com
incapacidades.
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Ações de sensibilização e reflexão sobre a importância da
segurança
• Um dia pela segurança
• I Jornadas pela Segurança Santa Casa – um evento que
teve por objetivo o debate sobre a transversalidade da
importância da segurança em diferentes áreas:
de pessoas e bens, no trabalho, ambiental, alimentar
ou de informação.
A equipa Santa Casa continua a contar com o apoio do
Gabinete de Apoio Social dos Recursos Humanos que,
em 2016, acompanhou 541 colaboradores, realizou 2439
atendimentos e deu continuidade às iniciativas dirigidas
aos colaboradores (no ativo e aposentados) e às suas
famílias. Entre os serviços que presta, contam-se o apoio
psicológico, a mediação de conflitos, o aconselhamento
financeiro, o auxílio em questões jurídicas ou na
negociação com outras entidades e o encaminhamento
de assuntos específicos para as respetivas entidades
competentes, bem como a gestão dos benefícios sociais
que a instituição disponibiliza.
Neste último caso, destacam-se a campanha “Bebé
2016 – Acreditamos no Futuro”, que dá as boas-vindas
aos novos filhos de colaboradores com a oferta de um
kit de alimentação, os apoios na área da educação e o
apoio à frequência de atividades de ocupação de tempos
livres para os filhos dos colaboradores com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade.
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06. MINIMIZAMOS A NOSSA PEGADA
ECOLÓGICA
Porque mesmo a mais nobre das missões sociais tem impactos
ambientais, procuramos todos os dias caminhar rumo à sua minimização.
É necessário incorporar a sustentabilidade em todo o ciclo da atividade
da Santa Casa, nomeadamente racionalizando e utilizando eficientemente
os recursos naturais. Para isso precisamos de conhecer muito bem
a nossa “casa”. É esse trabalho de compilação, sistematização e análise
de informação que nos permite detetar ineficiências e oportunidades
de melhoria e definir prioridades de intervenção.

O trabalho de minimização do impacto ambiental da atividade
da Santa Casa privilegia:
• A promoção da eficiência dos edifícios e da frota automóvel, para se
alcançarem menores consumos de energia e de água e menos emissões
de CO2 associadas.
• A redução dos riscos e custos associados à gestão de resíduos, através
da redução da sua produção, correto encaminhamento e valorização.
• A produção de mudanças ao nível do conhecimento das atitudes e dos
comportamentos em matéria ambiental.
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O CAMINHO JÁ PERCORRIDO

2012

2015

• Definição da primeira Estratégia
de Sustentabilidade da Misericórdia
de Lisboa, com enfoque
na monitorização do desempenho
ambiental

• Conclusão do primeiro retrato
do desempenho energético e hídrico
do património edificado
•E
 laboração do primeiro ranking
interno de desempenho energético
e hídrico
• Identificação das principais
ineficiências e das maiores
oportunidades de melhoria
em matéria de eficiência energética
e hídrica

2013

• Definição de uma matriz de
caraterização e do perfil energético
e hídrico dos edifícios afetos
à atividade
• Elaboração do Plano Global
de Gestão de Resíduos e dos Planos
de Gestão de Resíduos Hospitalares
• Início da aplicação da separação
seletiva de resíduos

2016

• Elaboração de uma base de dados
ambiental agregada com informação
relativa aos consumos dos recursos
energéticos e hídricos da instituição
• Elaboração do primeiro BI
Ambiental de cada equipamento
da Santa Casa
• Centralização da gestão dos
contratos de recolha de resíduos
urbanos, equiparados a urbanos
e perigosos

2014

• Recolha de informação e análise
para caracterização do perfil
energético e hídrico dos edifícios
afetos à atividade
• Continuação do trabalho
de identificação das fileiras
de resíduos equiparáveis a urbanos
e perigosos produzidos
e do respetivo encaminhamento
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A agregação da informação relativa ao consumo dos recursos energéticos
e hídricos, numa única base de dados, permanentemente atualizada, foi um
dos marcos de 2016 no pilar ambiental, na componente de gestão de dados,
e mais um passo na melhoria do estabelecimento dos indicadores de impacto
ambiental e da pegada carbónica da Misericórdia de Lisboa. Podendo
parecer um marco diminuto, é importante sublinhar que o trabalho inerente a
esta compilação de informação foi iniciado, do zero, pela equipa de gestão da
sustentabilidade em 2013, a partir de múltiplas fontes de informação e para
um universo que abrange quase quatrocentas instalações.
Graças a este trabalho, neste ano foi já possível criar o primeiro
BI Ambiental global da instituição, e de cada um dos seus equipamentos e
serviços. Este BI tem como objetivo ser uma ferramenta de comunicação e
informação interna, na medida que apresenta os consumos e custos anuais
de eletricidade, gás, fuelóleo, agrodiesel e água de cada instalação, e efetua
uma comparação com o ano transato. Através de um ranking, permite,
adicionalmente, mostrar a posição ocupada por cada equipamento/serviço
face aos restantes que compõem o universo da sua tipologia (ex: creche, lar,
escritório, infraestruturas de saúde, entre outros).
A disponibilização do BI ambiental de cada equipamento/serviço aos
respetivos responsáveis permitiu que estes passassem a ter conhecimento do
perfil ambiental do seu equipamento e dos custos associados a cada fonte de
energia, cumprindo também uma função de sensibilização dos colaboradores
e utentes para uma utilização mais racional dos diferentes recursos.
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BI AMBIENTAL GLOBAL 2016
DA SANTA CASA
ELETRICIDADE

ÁGUA

58 231 GJ = 7082 habitações familiares

343 034 m3 = 137 piscinas olímpicas

2 459 619 €

1 210 543 €

COMBUSTÍVEIS

GÁS

GASOLINA, GASÓLEO E FUELÓLEO

NATURAL, PROPANO E GPL

25 070 GJ = 14 viagens de ida e volta à lua

31 450 GJ = 14 870 botijas 45kg

542 538 €

925 259 €

RESÍDUOS
561 T = 112 kg/colaborador

182 514 €
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Na compilação dos dados ambientais para cálculo dos consumos energéticos
e hídricos e da pegada carbónica da instituição em 2016 foram incluídos,
pela primeira vez, o património imobiliário afeto ao rendimento e os edifícios
que transitaram do Instituto da Segurança Social para a Santa Casa ou
que permanecem sob a sua gestão temporária . Ao todo, incluíram-se na
monitorização mais 160 instalações e edifícios, abrangendo-se agora a
totalidade do universo edificado da Santa Casa.
Este alargamento do universo explica o crescimento no consumo de
eletricidade (+14%) e de água (+14%), quando comparado com os dados
apurados em 2015 e divulgados no respetivo Relatório de Sustentabilidade.
No universo comparável com o considerado em 2015, em 2016 a Santa Casa
registou um aumento de apenas 1% no consumo de eletricidade e registou
um decréscimo nos restantes recursos. No consumo de água houve uma
diminuição de 3%, no gás de 0,3% e, no fuelóleo, de 1%.
Relativamente aos resíduos, é de assinalar que se registou uma diminuição
de 3,4% na quantidade global de resíduos produzidos pela Misericórdia de
Lisboa face a 2015.

Emissões de gases com efeito estufa
3648

3501

tCO e

tCO e

2860

2708

tCO e

tCO e

2015

2016

Emissões diretas
Emissões indiretas (produção de eletricidade)
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No que diz respeito às emissões de gases de efeito estufa, analisando-se
os consumos energéticos de 2016, conclui-se que:

• AS EMISSÕES DIRETAS

Gás natural, gás propano, fuelóleo e combustíveis para frota –
aumentaram cerca de 4% face ao ano transato. Este comportamento
deveu-se, essencialmente, ao aumento do consumo de gás propano
e de combustível para frota (gasóleo).

• AS EMISSÕES INDIRETAS

Resultantes da produção de eletricidade – sofreram um decréscimo
de cerca de 5%. Apesar de se verificar um aumento no consumo, a
alteração de fornecedor permitiu diminuir o impacto na produção de
eletricidade, uma vez que o atual fornecedor apresenta fatores de
emissão menores que o anterior.

6.1. A
 través da eficiência
energética e hídrica
A conservação e manutenção do património afeto à
atividade da Santa Casa têm sido sempre uma prioridade,
nomeadamente com o objetivo de garantir as melhores
condições possíveis para a prestação das suas respostas
sociais e de saúde. Integrar as questões ambientais na
construção ou reabilitação de espaços, optando por
soluções mais eficientes, é investir na sustentabilidade
da Santa Casa, reduzindo a sua pegada ecológica e
redirecionando os retornos financeiros das poupanças para
a sua missão social.
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Este é, contudo, um trabalho complexo e de longo prazo,
numa instituição que possui um património edificado com
caraterísticas construtivas muito distintas entre si e com
usos funcionais também muito diversificados (ação social,
saúde, educação, cultura, entre outros).
Não obstante, em 2016 os resultados globais do BI
Ambiental da instituição foram positivos, esperando-se
que, nos próximos anos, seja possível manter um equilíbrio
no desempenho ambiental dos diferentes serviços.

Estudo de caraterização do perfil energético
da Santa Casa
Este projeto avaliou as condições de utilização de energia em 113
equipamentos da Santa Casa nas áreas da ação social e da saúde
e identificou prioridades no sentido de melhorar a sua eficiência
energética, tendo sido concluído no final de 2015 e apresentado
internamente já em 2016.
Foram realizadas duas sessões, dirigidas a quadros dirigentes
da instituição, com o objetivo de mostrar os resultados do estudo,
nomeadamente:
• a distribuição interna dos consumos por tipologia de edifício;
• o ranking de consumos dos edifícios da mesma tipologia;
• as principais ineficiências energéticas e oportunidades
de melhoria detetadas;
•a
 representatividade dos custos com eletricidade, água e gás
na execução orçamental da instituição.
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Protocolo para acesso à linha de financiamento para
a eficiência energética de edifícios
Ao abrigo da linha de financiamento ELENA (European Local
ENergy Assistance) do Programa Intelligent Energy for Europe,
iniciou-se a preparação de uma parceria com a ADENE - Agência
para a Energia, a formalizar em 2017, e que tem como objetivo
promover a eficiência energética dos edifícios da Santa Casa.
NO USO DA ENERGIA
Foram realizadas auditorias energéticas a cinco edifícios da
Misericórdia de Lisboa, com vista à respetiva certificação
energética. Aqueles que obtiveram classe energética “D” foram
sujeitos a um plano de racionalização de energia, com propostas
concretas para a melhoria da sua eficiência energética.
A iluminação no Complexo de São Roque
O Complexo de São Roque, edifício histórico onde se
encontram instalados os serviços centrais da instituição,
além do Museu e da Igreja de São Roque, tem caraterísticas
construtivas muito particulares e uma dimensão e diversidade
de serviços que fazem com que seja uma das instalações
da instituição com consumo energético mais elevado, mas,
também, de intervenção estrutural mais complexa.
Com o objetivo de diminuir os consumos através de medidas
de aplicação simples e de baixo custo, foi realizado pela equipa
da sustentabilidade, em colaboração com a equipa de gestão
do património, um diagnóstico às condições de utilização de
energia elétrica. O foco deste trabalho foi a iluminação de
espaços comuns.
Foram identificadas diversas oportunidades de melhoria da
eficiência energética para aplicação.
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114 751GJ
DE ENERGIA
CONSUMIDA

Distribuição do consumo de energia
por tipologia de instalação
Edifícios polivalentes

28%
24%

Infaestruturas de saúde
19%

Escritórios
Creches

4%

5%
7%

Residências
4%

Lares de idosos

Edifícios de rendimento

3%
2%
2%

Centros de dia

Centros de formação

9%

4%

Infraestruturas de logística

Habitações

5%

1%
1%

2%
2%

Eletricidade
Combustíveis (Gás Natural, Propano e Fulóleo)

Uso de energias renováveis
No âmbito da promoção do recurso a energias renováveis,
e com o objetivo de diminuir os consumos de gás natural
associados ao aquecimento de águas, foi identificado um
conjunto de edifícios afetos à atividade da ação social
para instalação de sistemas solares térmicos. Neste ano
foi efetuada uma análise prévia às instalações para se
determinar a prioridade de intervenção em cada um deles,
com base nos consumos e custos de faturação.
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Parceria com a Fundação EDP
A Fundação EDP convidou a Santa Casa a participar na criação
de uma iniciativa de responsabilidade social sua, de formação
de uma Bolsa de Técnicos de Verificação de Eficiência Energética. Através do voluntariado de competências, eletricistas da EDP
Distribuição, com a devida formação teórica e prática, visitam
instituições de particulares de solidariedade social que queiram
recorrer a este apoio, no sentido de analisarem o seu perfil energético e identificarem possíveis poupanças nos consumos de eletricidade e nos custos com a fatura elétrica.
No âmbito da formação prática dos técnicos, foram feitas três
ações de verificação piloto em equipamentos da Santa Casa: uma
no Centro de Acolhimento Infantil de São José, outra no Centro
de Dia Nossa Senhora da Pena e outra no Lar Casa Rainha Santa. Deste exercício resultaram relatórios com várias sugestões de
medidas de eficiência energética para diminuição dos seus consumos e melhoria do desempenho energético.

NO USO DA ÁGUA
No quadro da promoção da eficiência hídrica, foi
concretizada a ativação do serviço de monitorização de
consumos da EPAL, Waterbeep, em 56% (138, de um total
de 247) dos pontos de consumo de água abastecidos
por esta entidade. Através de um sistema de telemetria,
este serviço online disponibiliza informação real sobre
os consumos de água existentes nos contadores de água
instalados nos edifícios e faz a emissão de alertas, por
e-mail e SMS, sempre que que se verifica a existência de
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consumos atípicos, permitindo uma atuação célere na
resolução de problemas relacionados com sistemas de
canalização com fugas, equipamentos avariados e má
utilização dos mesmos.
Na sequência dos alertas recebidos através do serviço
durante este ano, foram ativados 40 incidentes de
consumos atípicos. Na origem destes consumos
estiveram equipamentos com anomalias – ficando a água
continuamente a correr –, causas comportamentais torneiras que ficam abertas – e fugas de água.
Do total de incidentes identificados, correspondendo a um
número idêntico de instalações/ equipamentos, 32 tiveram
os consumos de água regularizados ainda no decurso do ano.
Para aferir os benefícios da adesão a este serviço,
efetuou-se a avaliação do seu impacto nos primeiros seis
meses de utilização. A conclusão foi a de que, graças
a esta ferramenta, se alcançaram importantes poupanças
financeiras (e ambientais) com a diminuição de consumos
desperdiçados. Ilustrando com um exemplo, refiramos que,
em 11 dos locais onde se verificaram consumos atípicos e se
procedeu à necessária reparação dos problemas, se poupou
o equivalente a 15 mil euros com água desperdiçada.
Outras medidas adotadas neste ano com vista à promoção
da eficiência no consumo de recursos hídricos, foram:
• A instalação de redutores de caudal e de outros
dispositivos economizadores em sete equipamentos
sociais com um historial de consumos de água per capita
elevados;
• Ajustes nos sistemas de rega automáticos de cinco
equipamentos com espaços verdes, visando a diminuição
dos tempos de rega;
• A instalação de pluviómetros nos espaços verdes de
quatro equipamentos, evitando regas desnecessárias.
Estas três medidas foram aplicadas simultaneamente,
com combinações diferentes, entre setembro e outubro,
num universo de dez edifícios. Fazendo uma análise dos
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consumos dos três primeiros meses após a intervenção,
verificou-se que ocorreu uma diminuição global de 35%
dos consumos, evitando-se um gasto de cerca 15 mil
e quinhentos euros na fatura da água.

343 034m

3

DE ÁGUA CONSUMIDA

Distribuição do consumo de água
por tipologia de instalação
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Centros de dia
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6.2. Através da gestão
de resíduos
Comparativamente ao ano anterior, em 2016 a quantidade
global de resíduos produzidos pela Santa Casa decresceu
cerca de 3,4%, com o encaminhamento de 561 toneladas
de resíduos para operadores de gestão de resíduos.

561t

de resíduos
produzidos

Para esta diminuição contribuiu decisivamente a redução
da produção de resíduos não perigosos, ainda que se tenha
verificado um acréscimo de 15,7% na produção de resíduos
perigosos.
Sobre estes últimos e o acréscimo verificado, refira-se
que, das cerca de 139 toneladas de resíduos produzidos,
133 toneladas correspondem a resíduos hospitalares de
risco biológico (grupo III) produzidos durante a prestação
de cuidados de saúde nos hospitais, unidades de saúde,
lares de idosos e lares de crianças da instituição e, ainda,
de habitações particulares de utentes, no âmbito da
prestação de serviços de apoio domiciliário. Em função do
número de intervenções cirúrgicas, tipo de cuidados de
saúde prestados e número de utentes assistidos em cada
ano, a quantidade de resíduos hospitalares produzidos
anualmente é muito variável.
A Santa Casa tem apostado na melhoria da gestão desta
tipologia de resíduos através da realização de ações de
informação e de formação dos profissionais sobre triagem
dos resíduos hospitalares e da elaboração de Planos de
Gestão de Resíduos Hospitalares adaptados à dimensão,
produção e estrutura de cada unidade produtora.
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Na área de compliance em matéria de gestão de resíduos
e, mais concretamente, de cumprimento do Regulamento
de Gestão de Resíduos Sólidos da Cidade de Lisboa, é de
frisar o recenseamento de 9 instalações que produzem
diariamente uma média de resíduos sólidos urbanos
superior a 1100 litros como “Grandes Produtores de
Resíduos”, e a celebração de um contrato específico para
a gestão dos seus resíduos. Com esta alteração na forma
de gestão dos resíduos urbanos foi possível obter uma
poupança de cerca de 16 mil e quinhentos euros face ao
ano transato.

Projeto de investigação Innovec’eau – Mitigação da
poluição dos recursos hídricos
O projeto Innovec’eau, enquadrado no Programa Interreg SUDOE,
liderado pelo Instituto Pedro Nunes e do qual a Santa Casa é
parceira, está relacionado com o estudo do problema da poluição
dos recursos hídricos por poluentes emergentes, particularmente
substâncias farmacêuticas e respetivos resíduos produzidos
em instalações especializadas no apoio a pessoas idosas.
Esta iniciativa propõe o desenvolvimento de um equipamento
protótipo, que combine o processo de tratamento físico-químico
e o processo de tratamento biológico, como forma de tratar os
contaminantes na fonte, previamente à sua descarga na rede de
saneamento urbano.
O papel da Santa Casa neste projeto é enquanto end user,
com dois dos seus equipamentos de acolhimento residencial
de pessoas idosas, a Residência Nossa Senhora do Carmo
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e a Residência Santa Joana Princesa, a serem usados como
objetos de estudo. O projeto prevê a análise dos princípios ativos
dos medicamentos mais ingeridos pelos utentes, a realização
de análises para pesquisa da presença de componentes
medicamentosos nas águas residuais e, posteriormente, a
criação de um sistema de tratamento de águas residuais
adaptado aos contaminantes em questão.

6.3. A
 través da mobilização para
a adoção de comportamentos
mais amigos do ambiente
Paralelamente ao estudo e aplicação de medidas técnicas,
também tem sido dada atenção à sensibilização da
comunidade interna para a adoção de comportamentos
mais ambientalmente-conscientes e à criação e revisão
de procedimentos organizacionais, com o objetivo de se
diminuírem os consumos de eletricidade, combustíveis,
água, papel e outros derivados de recursos naturais.
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UM DIA PELO AMBIENTE
Em 2016, foram promovidas duas ações de voluntariado
interno Um dia pelo ambiente, iniciativa que vem sendo
desenvolvida anualmente desde 2012. As ações envolveram
a plantação de árvores numa propriedade rural legada
à Santa Casa e a eliminação de espécies invasoras do
Parque Natural de Sintra-Cascais, totalizando 511 horas de
voluntariado corporativo em prol do ambiente.

Voluntários da
Santa Casa numa ação
de voluntariado
ambiental no Parque
Natural de
Sintra-Cascais

ÁRVORE DE NATAL ECOLÓGICA DA SANTA CASA
Para evidenciar as preocupações ambientais da instituição
e mobilizar a sua comunidade em torno do tema da
reciclagem e reutilização de materiais, no contexto das
festividades natalícias institucionais de 2016, foi realizada a
iniciativa Árvore de Natal Ecológica. Usando um abeto com
raiz, esta árvore de Natal foi decorada com quase duas
centenas de ornamentos criados integralmente a partir
de materiais reciclados por utentes de 19 equipamentos
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sociais de apoio a crianças e a pessoas idosas. Depois da
desmontagem da árvore de natal, o abeto foi oferecido
a um dos equipamentos sociais participantes, o Centro
Social Comunitário do Bairro da Flamenga, onde foi
replantado para poder continuar o seu ciclo de vida natural.

I Jornadas pela Segurança Santa Casa: Sessão sobre
Segurança Ambiental
Entre 1 e 4 de novembro foram promovidas as I Jornadas pela
Segurança Santa Casa, subordinadas ao tema “A importância da
Segurança na Sustentabilidade das Organizações”.
A sessão dedicada à segurança ambiental teve como objetivo
sensibilizar as partes interessadas para os principais aspetos
ambientais e respetivos impactos associados à atividade de uma
instituição como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com a
multiplicidade de respostas sociais e serviços que apresenta,
e avaliar de que forma estes podem comprometer a qualidade
de vida das gerações futuras.

As I Jornadas pela
Segurança incluíram
a realização de um
simulacro de incêndio
nas instalações da Sede
da Santa Casa

130

Relatório de Sustentabilidade 2016

131

A NOSSA INSTITUIÇÃO
01. Governance
02. Partes interessadas

Relatório de Sustentabilidade 2016

07. A NOSSA INSTITUIÇÃO
518 anos de história a renovar-se todos os dias.

7.1. Governance
A estrutura de governação3 da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa compreende o Provedor e a Mesa. A instituição
tem ainda, como órgãos consultivos e de fiscalização,
o Conselho Institucional, o Conselho de Jogos e o
Conselho de Auditoria. A tutela é exercida pelo membro
do Governo que superintende a área da segurança social,
o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, abrangendo, além dos poderes especialmente
previstos nos Estatutos da instituição, a definição de
orientações gerais de gestão, a fiscalização da atividade
e a coordenação com os organismos do Estado ou deles
dependentes.

ÓRGÃOS DE
ADMINISTRAÇÃO
PROVEDOR
VICEPROVEDOR

VOGAL

VOGAL

VOGAL

A estrutura de governação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está definida nos seus Estatutos, publicados pelo Decreto-Lei
n.º 235/2008, de 3 de dezembro. O organograma e as competências de cada órgão pode ser consultado no sítio internet da instituição
(www.scml.pt) e no seu Relatório de Gestão e Contas 2016.

3
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ÓRGÃOS
CONSULTIVOS E DE
FISCALIZAÇÃO
CONSELHO INSTITUCIONAL
Órgão consultivo
CONSELHO DE JOGOS
Órgão consultivo
CONSELHO DE AUDITORIA
Órgão de fiscalização

7.2. Partes interessadas
A Santa Casa mantém um diálogo permanente com
as entidades e pessoas que constituem suas partes
interessadas, isto é, que afetam e são afetadas pela
atividade que desenvolve. Reconhecendo a importância
de compreender as expectativas destes grupos e a sua
relevância para uma história de mais de 500 anos,
a instituição usa várias ferramentas para dialogar, comunicar
e envolver as suas partes interessadas.
Estas ferramentas são usadas de forma orientada, em função
do segmento de partes interessadas e dos próprios temas,
podendo assumir uma periodicidade pré-determinada ou
pontual, sempre que se considere pertinente. São ainda
usadas ferramentas de comunicação contínua4.
4

Consulte o detalhe das ferramentas de diálogo e comunicação existentes na Santa Casa com as suas partes interessadas na página 153
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PRINCIPAIS GRUPOS
DE PARTES INTERESSADAS
DA SANTA CASA
ELETRICIDADE
São o seu capital essencial,
a equipa que, todos os dias, materializa a
missão da instituição.

MEDIADORES DE
JOGOS SOCIAIS
Constituem as pessoas singulares
e coletivas que prestam serviços
de assistência com vista à celebração do
contrato de jogo entre
o Departamento de Jogos e o jogador,
recebendo o preço das apostas
e procedendo ao pagamento
de prémios de jogo.

VOLUNTÁRIOS
São as pessoas que, de forma livre e
desinteressada, colocam o seu tempo e
aptidões ao serviço da missão da Santa
Casa, complementando a sua atividade.

ÓRGÃOS
CONSULTIVOS
E DE FISCALIZAÇÃO
ESTATUTÁRIOS
Integram o modelo de governação
da instituição, sendo constituídos por
representantes de entidades públicas
estratégicas para a missão e a atividade
da Santa Casa.

ASSOCIAÇÕES
E PARCEIROS
ESTRATÉGICOS
São as entidades, das mais distintas áreas
de intervenção, com as quais a Santa Casa
coopera lado a lado, criando sinergias
para a identificação de problemas e a
procura de soluções eficazes e inovadoras.

BENEMÉRITOS
São pessoas e entidades que, através dos
importantes legados, heranças e doações
que deixam à instituição em nome das
suas Boas Causas, têm contribuído para a
sua missão.

FORNECEDORES
E PRESTADORES
DE SERVIÇOS
São os parceiros essenciais da cadeia de
abastecimento da instituição, fornecendo
bens e prestando serviços especializados
não passíveis de internalização e
essenciais ao desenvolvimento da
atividade.
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UTENTES / BENEFICIÁRIOS

COMUNIDADE

São as pessoas para quem a instituição
dirige a sua atividade e que utilizam
nomeadamente os seus serviços de ação
social e de saúde, frequentam os seus
cursos de formação, são empreendedores
sociais, são seus arrendatários e são
jogadores dos Jogos Sociais.

São as pessoas e entidades coletivas que
estão na abrangência geográfica e de
atividade da instituição, na qual a mesma
tem impacto direto e indireto ao nível
social, económico e ambiental.

IRMANDADE
DA MISERICÓRDIA
E DE SÃO ROQUE

Os media são parceiros estratégicos na
difusão de informação sobre a atividade
da instituição e de sensibilização
da sociedade para problemáticas
relacionadas com as suas áreas de
intervenção.

É uma entidade canonicamente ereta,
historicamente ligada à Santa Casa,
contribuindo para a concretização das sete
obras espirituais do seu compromisso
originário e assegurando o culto da Igreja
de São Roque.

INSTITUIÇÕES
ACADÉMICAS
E CIENTÍFICAS
A colaboração da Santa Casa com as
instituições académicas e científicas é
estratégica na procura de avanços em
áreas prioritárias da sua atuação, e
incluindo a formação dos profissionais.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

TUTELA E ENTIDADES
PÚBLICAS EXTERNAS
É o Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social que tutela a Santa
Casa e as demais entidades públicas,
com as quais mantém uma relação de
cumprimento de responsabilidades
institucionais e legais, assim como
também de cooperação mútua.

SINDICATOS

ORGANIZAÇÕES DO
TERCEIRO SETOR
São as entidades congéneres e com
objetivos afins, com as quais a Santa
Casa estabelece relações em prol do
bem comum, apoiando ou cooperando no
desenvolvimento de projetos e iniciativas,
numa perspetiva de qualificação e
maximização do alcance da sua ação.
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Mantêm uma linha de diálogo com
a Santa Casa, na persecução conjunta
de uma gestão laboral e de pessoas
orientada para o reforço da coerência
entre a necessária adaptabilidade,
a segurança e qualidade do emprego e a
responsabilidade social da instituição.
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NOTAS
METODOLÓGICAS
A recolha e sistematização dos dados são da responsabilidade da Unidade de
Sustentabilidade e Inovação do Departamento da Qualidade e Inovação, com base
nos contributos recebidos dos diferentes departamentos, direções e serviços e na
informação obtida através dos Relatórios de Gestão e Contas da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e do Departamento de Jogos.

FONTES DE DADOS
INDICADORES RELATIVOS
À GOVERNAÇÃO

Secretaria Geral

INDICADORES RELATIVOS
À AÇÃO SOCIAL

Departamento de Ação Social e Saúde

INDICADORES RELATIVOS
À CULTURA

Direção de Cultura

INDICADORES RELATIVOS
AO EMPREENDORISMO E
ECONOMIA SOCIAL

Departamento de Empreendedorismo e Economia
Social

INDICADORES RELATIVOS
AO JOGOS SOCIAIS DO ESTADO

Departamento de Jogos

INDICADORES RELATIVOS
À GESTÃO
DO PATRIMÓNIO

Departamento de Gestão Imobiliária e Património

INDICADORES RELATIVOS
À SAÚDE

Direção de Saúde Santa Casa, Centro de Medicina
de Reabilitação de Alcoitão, Hospital Ortopédico
de Sant’Ana, Unidade de Cuidados Continuados
Integrados Maria José Nogueira Pinto e Escola
Superior de Saúde do Alcoitão

INDICADORES ECONÓMICOS

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

INDICADORES RELATIVOS À
CADEIA DE ABASTECIMENTO

Direção Financeira
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INDICADORES AMBIENTAIS
O trabalho de compilação centralizada e sistematização da informação quantitativa sobre
os consumos de energia e água, emissões de CO2 e eliminação de resíduos na Santa Casa
começou a ser aprofundado, em 2013, com o início da implementação da estratégia
de sustentabilidade.
No presente relatório, o universo dos consumos de energia, água e emissões de CO2
comunicados é composto por todas as edificações e instalações da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, nomeadamente os edifícios afetos à atividade do Departamento
de Ação Social e Saúde (incluindo os edifícios que transitaram definitivamente do
Instituto de Segurança Social para a Misericórdia de Lisboa e aqueles que ficaram sob
sua gestão temporária), 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, os Serviços Centrais da instituição, o Museu e Igreja de São Roque, armazéns
e outros espaços de apoio, bem como os edifícios afetos a atividades de rentabilização
do património imobiliário, os quais são considerados pela primeira vez. Excluem-se deste
relato apenas as instalações cujos acordos e contratos de cedência ou de arrendamento
não preveem encargos para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com consumos
energéticos ou hídricos.
Universo considerado para o cálculo dos consumos energéticos e hídricos, por tipologia
de resposta
TIPOLOGIA

RESPOSTAS SOCIAIS E DE SAÚDE E SERVIÇOS

Nº

CRECHE

Creche, creche familiar, jardim-de-infância

23

CENTRO DE DIA

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

12

EDIFÍCIO
DE FORMAÇÃO

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

6

EDIFÍCIO AFETO
AO RENDIMENTO

Espaços comuns dos prédios, alojamento local e frações de rendimento

140

EDIFÍCIO
POLIVANTE

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

28

ESCRITÓRIO

Instalações com trabalho administrativo e de atendimento a utentes

15

HABITAÇÃO

Apartamentos de autonomização e de apoio
à reinserção social

33

INFRAESTRUTURA
DE LOGÍSTICA

Garagens e armazéns

5

INFRAESTRUTURA
DE SAÚDE

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

13

LAR DE IDOSOS

Lares e residências assistidas para pessoas idosas

7

RESIDÊNCIA

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

25

TOTAL

307
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ENERGIA
ELETRICIDADE

Fonte de dados: Entidades fornecedoras de energia elétrica
Análise e Tratamento de Dados: Unidade de Sustentabilidade
e Inovação do Departamento da Qualidade e Inovação

GÁS NATURAL

Fonte dos dados: Entidades fornecedoras de gás natural
Análise e Tratamento de Dados: Unidade de Sustentabilidade
e Inovação do Departamento da Qualidade e Inovação

FROTA

Fonte dos dados: Núcleo de Gestão de Frota da Unidade de Gestão
Técnica da Secretaria Geral
Análise e Tratamento de Dados: Unidade de Sustentabilidade
e Inovação do Departamento da Qualidade e Inovação

EMISSÕES
Fonte dos dados: Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Departamento da Qualidade e
Inovação
Análise e tratamento dos dados: Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Departamento
da Qualidade e Inovação
Metodologia de cálculo das Emissões de GEE: No cálculo das Emissões de GEE,
foi utilizado o quadro metodológico estabelecido pelo The Greenhouse Gas Protocol (GHG
Protocol), desenvolvido pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
em colaboração com o World Resources Institute (WRI).

Os cálculos consideraram os três principais gases com efeito de estufa abrangidos
pelo Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso
(N2O). Todos os resultados são apresentados em dióxido de carbono equivalente
(CO2e), utilizando os valores de Potencial de Aquecimento Global (PAG) definidos pelo
Intergovernamental Painel on Climate Change (IPCC) na versão utilizada pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA) para efeitos do Inventário Nacional de Gases com
Efeito de Estufa (NIR PT). Os fatores de emissão têm por base os valores definidos
pelo IPCC, ajustados, sempre que necessário, à realidade portuguesa, com base em
dados publicados por entidades oficiais nacionais (Agência Portuguesa do Ambiente,
Direção-Geral de Energia e Geologia e Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).
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No que concerne aos parâmetros de emissões de gases com efeito estufa, os
indicadores foram atualizados com base nos dados enviados pelos comercializadores
à ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Como tal, existem fatores de
emissão para os anos 2015 e anteriores, e novos fatores de emissão para 2016.

CONSUMO DE ÁGUA
Fonte dos dados: Entidades abastecedoras de água canalizada
Análise e tratamento dos dados: Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Departamento
da Qualidade e Inovação

RESÍDUOS
Fonte dos dados: Entidades operadoras de gestão de resíduos, com base na informação
disponibilizada para efeitos de comunicação obrigatória à Agência Portuguesa do Ambiente
dos resíduos produzidos pela instituição em 2016.
Análise e tratamento dos dados: Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Departamento
da Qualidade e Inovação
Nota: Uma vez que, na maioria das instalações da Santa Casa, a recolha dos resíduos urbanos
é efetuada pelas autarquias locais, no âmbito dos sistemas municipais de higiene urbana e
gestão de resíduos, sendo utilizados os mesmos circuitos que são usados para os produtores
domésticos, continua a não ser possível contabilizar a quantidade total de resíduos produzida
pela instituição.

PROCEDIMENTOS AQUISITIVOS QUE INCLUEM CRITÉRIOS
DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E CLÁUSULAS DE
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Fonte dos dados: Central de Compras, unidades de aprovisionamento e núcleos de gestão de
contratos.

SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO AMBIENTAL
Fonte dos dados: Departamento da Qualidade e Inovação.
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INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

COLABORADORES DA SANTA CASA
Fonte dos 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 colaboradores com ausências
superiores a 30 dias, nomeadamente por motivo de licença sem vencimento, cedência a
outras entidades e baixa prolongada, atendendo a que nestas situações, em regra, há lugar à
substituição temporária no posto de trabalho, dada a natureza da atividade da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Fonte dos dados: Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho da Direção de Recursos
Humanos, a partir da informação extraída através da aplicação informática Workmed.
Metodologia de cálculo de indicadores
•T
 axa de Rotatividade = n.º de saídas de colaboradores/n.º total de colaboradores
a 31 de dezembro;
•T
 axa de Novas Contratações = n.º de entradas de colaboradores/n.º total de colaboradores
a 31 de dezembro;
• Índice de Frequência = total de acidentes/total de horas potenciais*200.000;
•T
 axa de Doenças Profissionais = total de doenças ocupacionais/total de horas
potenciais*200.000;
• Taxa de Dias Perdidos = n.º de dias perdidos/total de horas potenciais*200.000;
• Absentismo = total de dias de ausência/total de dias potenciais.
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TABELA GRI
PARA A OPÇÃO “DE ACORDO” ESSENCIAL
CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS
INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO

ESTRATÉGIA E ANÁLISE
G4 - 1 Declaração do Presidente do Conselho

Mensagem do Provedor – Página 6

de Administração sobre a relevância da
sustentabilidade para a organização
e a sua estratégia de sustentabilidade
G4 - 2 Principais impactos, riscos e

O nosso Plano Estratégico para
a Sustentabilidade 2016 - 2019
– Páginas 26-33

oportunidades

PERFIL ORGANIZACIONAL
G4 - 3 Nome da organização

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

G4 - 4 Principais produtos e serviços

A Santa Casa: Retrato em 2016
– Páginas 12-25
A nossa instituição – Páginas 132-137

G4 - 5 Localização da sede da organização

Largo Trindade Coelho
(1200-470 Lisboa)
Apartado 2059, 1102-803 Lisboa

G4 - 6 Número de países nos quais a

Portugal

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
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G4 - 7 Tipo e natureza legal de propriedade

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

G4 - 8 Mercados servidos

A Santa Casa: Retrato em 2016
– Páginas 12-25
A nossa instituição – Páginas 132-137

G4 - 9 Dimensão da organização

A Santa Casa: Retrato em 2016
– Páginas 12-25
A nossa instituição – Páginas 132-137
2015

G4 - 10 Número total de colaboradores,

discriminados por contrato
de trabalho e género

2016

TIPO DE CONTRATO

H

M

H

M

Contrato permanente
ou de prazo
indeterminado

1192

3634

1251

3602

Contrato temporário
ou de prazo
determinado

56

105

48

91

Tempo Integral

1236

3723

1289

3680

Tempo Parcial

12

16

10

13

TIPO DE EMPREGO

H - Homem

G4 - 11 Percentagem de colaboradores

18%

abrangidos por acordos
de contratação coletiva
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M - Mulher
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G4 - 12 Cadeia de fornecedores

As principais aquisições realizadas pela
Santa Casa dizem respeito a:
• Honorários e trabalho temporário,
sobretudo no âmbito dos serviços
prestados pela Ação Social e Saúde;
• Refeições confecionadas, as quais
são fornecidas no âmbito das
atividades desenvolvidas, a utentes e
colaboradores
• Conservação e reparação de edifícios
afetos à atividade e de rendimento
• Limpeza das instalações
• Serviços de consultoria e outros
trabalhos especializados.

da organização

N.º TOTAL
DE FORNECEDORES
COM MOVIMENTOS
REGISTADOS

1776

TOTAL DOS FORNECIMENTOS
E SERVIÇOS EXTERNOS

2016 (€)

Honorários

8.931.439

41%

Refeições confecionadas

8.884.763

-11%

VARIAÇÃO
2015/2016

Conservação e reparação

5.741.118

5%

Limpeza das instalações

4.959.917

2%

Trabalhos especializados

3.466.849

-26%

Vigilância e segurança

3.398.958

-1%

Eletricidade

2.459.619

2%

Rendas e alugueres

1.714.056

22%

Comunicações

1.712.509

-2%

Publicidade, patrocínios
e comunicação institucional

1.448.236

8%

Deslocações, estadas
e transportes

1.366.335

13%

Combustíveis
e outros fluidos

1.224.656

-13%

Água

1.210.543

-1%

Encargo com a saúde
dos utentes

1.140.620

-22%

Outros encargos com atividade

1.069.926

-9%

Outros

875.911

2%

Consumíveis

722.048

-28%

Licenças de software

588.096

157%

Seguros

464.310

42%

Lavandaria

448.470

58%

Trabalho temporário

285.508

-91%

Outros artigos
e bens de baixo valor

257.035

48%

TOTAL

52.370.921
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OS 10 MAIORES FORNECEDORES
DE BENS E SERVIÇOS

2016 (€)

GERTAL SA

6 350 324

IBERLIM SA

5 198 018

FERREIRA CONSTRUÇÃO,
GABRIEL COUTO - ENGENHARIA A.C.E

3 510 963

MEO SA

3 203 764

STRONG SEGURANÇA SA

2 969 128

NORDIGAL SA

2 321 111

WILLIS SA

1 846 851

ROFF SA

1 348 853

EDP SA

1 290 477

ACCENTURE SA

1 097 749

TOTAL

G4 - 13 Alterações significativas ocorridas

no decorrer do período coberto pelo
relatório em relação à dimensão,
estrutura, participação acionista ou
cadeia de fornecedores da organização
G4 - 14 Abordagem ao princípio da precaução
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29 137 240

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

A Santa Casa procura reduzir os seus
impactos ambientais, aumentando a
eficiência energética e hídrica das suas
operações.
Ver também forma de gestão de Energia.
Na perspetiva da gestão da continuidade
do negócio, o Gabinete de Controlo
e Gestão de Risco (GCGR) do
Departamento de Jogos foi criado em
agosto de 2015 com o objetivo, entre
outros, de implementar e coordenar o
processo transversal de gestão do risco
e controlo interno. O foco inicial da sua
atividade foi a prevenção dos riscos
de corrupção, fraude, financeiro e de
branqueamento de capitais associados
às apostas desportivas, pela premência
do lançamento do jogo Placard, em
setembro do mesmo ano. Em 2016 deuse início ao alargamento progressivo do
conceito de gestão de risco aos diversos
jogos que constituem o portefólio dos
Jogos Sociais do Estado.
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G4 - 15 Cartas, princípios ou outras iniciativas

desenvolvidas externamente de
caráter económico, ambiental e social
que a organização subscreve ou
endossa

G4 - 16 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 quota como organização
associada
• Considera estratégica a sua
participação
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A Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa não subscreveu ou endossou
oficialmente, ainda, nenhuma carta ou
declaração de princípios internacionais,
ainda que a sua atuação esteja alinhada
com muitos instrumentos deste tipo. Em
matéria de valores, princípios, padrões
e normas de comportamento seguidos
pela instituição, consultar, por favor, o
indicador G4-56.
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,
Edmundo Martinho, é o representante
de Portugal na Associação Europeia de
Lotarias.
• Integra a Rede Social de Lisboa
•E
 stá 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;
•F
 az parte do Conselho Geral da
Fundação do Gil;
•F
 az parte do Conselho Geral da
Fundação INATEL;
•E
 stá 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;
•E
 stá 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;
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• É membro do Global Lottery Monitoring
Service, que zela pela integridade no
desporto e luta contra a manipulação
de resultados;
• Faz parte do Grupo de Peritos do Jogo
Online da Comissão Europeia;
• Integra a Comunidade de Prevenção de
Branqueamento de Capitais da CIBELAE
- Corporação Ibero-americana de Lotarias
e Apostas do Estado;
• Participa na Comissão de nomeação da
Associação Mundial de Lotarias (WLA),
em representação da CIBELAE.
Integra ainda ou participa em projetos das
seguintes entidades:
• Associação de Farmácias de Portugal;
• Associação Nacional de Farmácias;
• Associação Protetora de Diabéticos de
Portugal;
• Associação Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo;
• Centro Municipal de Operações de
Emergência de Proteção Civil - Município
de Lisboa;
• Conselho de Acompanhamento da 2/RTP;
• Conselho Municipal de Educação de
Lisboa;
• Conselho Municipal de Segurança de
Lisboa;
• Conselho Português de Cooperação e
Intercâmbio de Serviços Sociais;
• European Association of Care and Help at
Home;
• European Disability Forum;
• Fédération Européenne des Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri;
• Fundação António Manuel Figueiredo
Sardinha;
• Fundação D. Manuel II;
• Grupo de Reflexão de Avaliação de
Impacto Social (GRAIS) dinamizado no
âmbito do GRACE – Grupo de Reflexão e
Apoio à Cidadania Empresarial;
• Instituto para as Políticas Públicas e
Sociais;
• Nova Medical School;
• Radiotelevisão Portuguesa - Serviço
Público de Televisão, SA.;
• Rede para o Desenvolvimento Local de
Base Comunitária de Lisboa (Rede DLCB
Lisboa);
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• Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas
Dependências.
Ação Social e Saúde
• Associação de Paralisia Cerebral de
Lisboa;
• Casa Pia de Lisboa, I.P.;
• Comissão de Acompanhamento dos
Requerentes e Beneficiários de Proteção
Internacional;
• Comissão para a Pessoa com Deficiência;
• Comissão Tripartida da Rede Social;
• Confederação Nacional de Associações
de Família;
• Conselho Nacional de Adoção;
• Conselho de Orientação e Fiscalização e
Comissão Coordenadora do CONFOR;
• Consórcio para a Formação e Reinserção
Social das Crianças e Jovens em
Situações de Risco;
• ESAN – Réseau Européen d´Action
Sociale (European Social Action
Network);
• EACHH – European Association of Care
and Help at Home;
• European Social Network (ESN);
• Féderation Européenne d’Associations
Nationales Travillant Avec Sans-Abri
(FEANTSA);
• Vice-Presidência do Conselho de
Fundadores da Fundação da Juventude;
• Vice-Presidência da Direção da Fundação
Maria do Carmo Roque Pereira.
Qualidade e Inovação
• Rede Portuguesa de Investigação em
Lesões Vertebro-Medulares
Empreendedorismo e Economia Social
• Consorcio Lisbon Living Plus (LL+);
• EVPA, European Venture Philanthropy
Association - A Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa é membro
da European Venture Philanthropy
Association (EVPA) com o estatuto de
“Full membership”;
• SPOTS - Sustainable Projects for
Organisations in the Third Sector
Cultura:
• Fundação Calouste Gulbenkian
• Centro de Informação Europeia Jacques
Delors
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Jogos
• European Lotteries (EL) - Associação
Europeia de Lotarias e Apostas de Estado
– Membro regular. Quota
• World Lottery Association (WLA) Associação Mundial de Jogos- Membro
regular. Quota
• Corporación Ibero Americana de Loterias
y Apuestas de Estado (CIBELAE) Associação Ibero Americana de Lotarias
e Apostas de Estado - Membro regular.
Quota
• Integra como Vogal a Comissão Executiva
(Junta Diretiva) da CIBELAE
• SOJOGO-Associação Gestora dos
Jogos Sociais – Preside ao Conselho de
Administração e é a associada maioritária
daquela Associação
• Integra três Grupos de Trabalho da
CIBELAE- Jurídico, Jogo responsável e
Luta contra branqueamento e capital
• Integra o Grupo de Segurança e
Integridade da EL
• Integra os 4 Grupos de Trabalho do
Euromilhões
• Integra o Grupo de Trabalho de Peritos da
comissão europeia sobre jogo online
• Integra o Grupo de Trabalho PAC, da EL
• Integra o Grupo de Trabalho jurídico da
EL
• Integra os dois órgãos de gestão do
Euromilhões LOM e MC
• Estabeleceu Protocolos de Cooperação
com as Entidades que operam os Jogos
Sociais em Cabo Verde (Cruz Vermelha),
S. Tomé e Príncipe (Cruz Vermelha),
Guiné Bissau (Direção de Apostas
Mútuas) e no Brasil, através da Caixa
Económica Federal
ASPETOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES
G4 - 17 Totalidade das entidades incluídas nas

Relatório de Gestão e Contas da SCML
demonstrações financeiras consolidadas 2016 - «Demonstrações financeiras».
A informação apresentada corresponde
às contas consolidadas de todos os
serviços da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, com exclusão das contas do
Departamento de Jogos as quais, por
obrigação legal, são apresentadas em
Relatório de Gestão e Contas próprio.
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G4 - 18 Processo adotado para definição do

conteúdo do relatório e os limites dos
Aspetos

G4 - 19 Aspetos materiais identificados no

processo de definição do conteúdo do
relatório

G4 - 20 Limite de cada Aspeto material dentro

da organização
G4 - 21 Limite de cada Aspeto material

Para a elaboração do Relatório de
Sustentabilidade de 2013 realizou-se
uma auscultação de partes interessadas
com o objetivo de aferir a hierarquização
da importância dos temas sociais,
ambientais e de inovação abordados na
versão 4 do GRI.
O cruzamento dos resultados desta
auscultação com a perspetiva interna
da instituição permitiu construir a
matriz de materialidade, que identificou
os temas materiais a serem tratados.
Para a elaboração do Relatório de
Sustentabilidade de 2016 foi decidido
manter-se os temas abordados nos
relatórios anteriores.
Temas materiais identificados para
a Santa Casa: Ética e transparência,
Promoção da diversidade e da inclusão,
Apoio às comunidades locais, Gestão
do consumo de energia e das emissões
de GEE associadas; Gestão de resíduos;
Cadeia de abastecimento sustentável
Todos os temas materiais identificados
são transversais a toda a organização.
O tema material “cadeia de
abastecimento sustentável” abrange
também entidades fora da organização;
O tema material «Ética e transparência»
abrange também, e em especial, as
associações e parceiros estratégicos; os
beneméritos; a comunicação social; os
fornecedores e prestadores de serviços;
os mediadores de Jogos Sociais; a
tutela e entidades públicas e os utentes/
clientes.
O tema «Apoio às comunidades locais»
abrange também, e em especial,
a comunidade, os voluntários e as
organizações do Terceiro Setor com
quem a Santa Casa se relaciona.
O tema «Promoção da diversidade e
da inclusão» abrange também, e em
especial, a comunidade.

fora da organização
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G4 - 22 Reformulações de informações

fornecidas em relatórios anteriores
e as razões para tais reformulações

G4 - 23 Alterações significativas em relação a

Inclusão dos edifícios afetos à atividade
de rendimento no universo dos
consumos de energia, água e emissões
de CO2
Não ocorreram alterações significativas.

períodos cobertos por relatórios anteriores quanto ao âmbito e ao limite dos
Aspetos
ENVOLVIMENTO COM PARTES INTERESSADAS
G4 - 24 Lista de grupos de partes interessadas

A nossa instituição – Páginas 132-137

da organização
G4 - 25 Base para identificação e seleção

A nossa instituição – Páginas 132-137

de partes interessadas
G4 - 26 Abordagem adotada para envolvimento

A nossa instituição – Páginas 132-137

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

ANEXO G4-26
(C) Contínuo,
(P) Periódico
(O) Ocasional/
Sempre que necessário
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Voluntários

O

O

O

C

C
C

O

O

Circulares informativas e normativas

C

Códigos de conduta

C

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

O

O

Tutela e entidades públicas externas

O

Sindicatos

O

C

Atas da mesa
Campanhas de
informação e sensibilização

Órgãos consultivos e de fiscalização estatutários

Organizações do terceiro setor

O

Mediadores

Irmandade da Misericórdia e de São Roque

Instituições académicas e científicas

Fornecedores e prestadores de serviços

Comunidade

Comunicação social

Colaboradores

C

Utentes/clientes

Assessoria de imprensa
e press releases

Beneméritos

FORMAS E MECANISMOS
DE COMUNICAÇÃO

Associações e parceiros estratégicos
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O

O

O

C

C

C

O

C

Linha de apoio «dialogar para
combater a solidão»

C

Linha de apoio a fornecedores

C

Contact center do
departamento de jogos

C

Deliberações da mesa

O

Formação

O

C

C

O

C

O

C

Iniciativa «provedor abre as portas»

O

Intranet

C

C
C

Instrumentos de gestão

O

Manual e sessões de acolhimento
aos novos colaboradores
Monografias e publicações
periódicas

O

P

P

P

P

O

P

P

P

P

C

C

P
P

C

Newsletters internas

P

P

P

P

P

C

C

C

P

P

Plataforma eletrónica de compras
Plataforma eletrónica do banco
de inovação social

C

Prémios neurociências Santa Casa
e prémios Nunes Correa Verdades
de Faria

P

C

C

C

C

C

C

P

C

P

Relatório de sustentabilidade

P

P

P

P

Reuniões e grupos de trabalho

C

C

C

O

Revista Cidade Solidária

P

P

P

P

P

Sítios na internet e canais
nas redes sociais

C

C

C

C

C

P

P

Webletter “a nossa causa”
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P

C
P

P

P

P

P

C

C

P

O

P
C

C

P

P

P

P

P

C

P

C

C

C

P
C

P
C

C

C

C

P

P
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G4 - 27 Principais questões e preocupações

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

Em 2013 realizou-se uma consulta às
partes interessadas. Os resultados desta
consulta constituíram um importante
contributo para a definição das
prioridades e materialidade dos temas.
As principais preocupações e questões
prenderam-se com os seguintes temas:
Ética e transparência, Promoção da
diversidade e da inclusão, Apoio às
comunidades locais, Gestão do consumo
de energia e das emissões de GEE
associadas, Gestão de resíduos e Cadeia
de abastecimento sustentável.

PERFIL DO RELATÓRIO
G4 - 28 Período coberto pelo relatório

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

G4 - 29 Data do relatório anterior mais recente

Relatório de Sustentabilidade 2015

G4 - 30 Ciclo de emissão de relatórios

Anual

G4 - 31 Contactos para questões sobre o

Sobre o relatório – Página 11

relatório ou os seus conteúdos
G4 - 32 Opção “de acordo” escolhida pela

Opção de “De acordo” Essencial

organização e respetivo índice do
conteúdo da GRI
G4 - 33 Política e práticas correntes adotadas

pela organização para submeter o
relatório a uma verificação externa

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

GOVERNANCE
G4 - 34 Estrutura de governo da organizações,

incluindo comissões subordinadas ao
órgão de governação hierarquicamente
mais elevado
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A nossa instituição – Páginas 132-137
Relatório e Contas 2016 – Páginas 5-7
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ÉTICA E INTEGRIDADE
G4 - 56 Valores, princípios, padrões e normas

de comportamento da organização

A Santa Casa reconhece que a
transparência e a responsabilidade
são fundamentais para a credibilidade
e genuinidade da concretização das
suas atividades. O que impõe que
a sua atuação e o comportamento
dos seus colaboradores e partes
interessadas críticas da sua atividade
sejam orientados por regras de natureza
ética e deontológica que representem
elevados padrões de conduta moral e
profissional. Como tal, a Santa Casa
dispõe de ferramentas internas de
regulação e orientação, identificadas de
seguida:
Código de Boas Práticas dos
Trabalhadores da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa – Orienta os
colaboradores na prossecução da
missão original da Instituição – a de
realizar a melhoria do bem-estar das
pessoas, e prioritariamente, dos mais
desfavorecidos.
Código de Conduta do Departamento
de Jogos – Aplicável a todos os
colaboradores deste departamento e
aos colaboradores de outras unidades
orgânicas da Santa Casa que, pelas
funções exercidas, têm ou podem vir
a ter acesso a informação confidencial
ou relevante, ou a outros ativos relativos
à organização e exploração dos Jogos
Sociais do Estado.
Código de Conduta do Acolhimento
Institucional de Crianças –
Aplicável aos colaboradores com
responsabilidades e funções em matéria
de acolhimento institucional de crianças,
na regulação das relações com a
população alvo da sua intervenção e na
qualificação dos cuidados prestados.
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Política do Sistema de Gestão da
Segurança e da Informação
No âmbito do cumprimento do Código
de Contratos Públicos foi elaborado
o Relatório de Transparência dos
Processos Aquisitivos, que constitui
uma resposta às recomendações do
Conselho de Prevenção da Corrupção
sobre prevenção de riscos de corrupção
na contratação pública, do qual fazem
parte uma série de medidas adotadas
pela Santa Casa.
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CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS
INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO
ASPETO: DESEMPENHO ECONÓMICO
G4 - EC1 Valor económico direto gerado

A Santa Casa: Retrato em 2016
– Páginas 19-20

e distribuído

INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
ASPETO: ENERGIA*

FG-a: Um dos focos da estratégia de
Sustentabilidade da Santa Casa incide
no pilar ambiental, nomeadamente na
otimização da performance energética
da instituição, através da avaliação,
minimização e monitorização dos
impactos ambientais decorrentes das
atividades, bem como da promoção
de uma utilização mais racional dos
recursos. Esta prioridade foi reforçada
com os resultados da auscultação de
partes interessadas levada a cabo em
2013, tendo sido identificado como
tema relevante a “Gestão de consumo
de energia e das emissões de CO2”. Os
temas materiais tiveram como base o
cruzamento dos resultados do processo
de auscultação de partes interessadas
com a perspetiva interna da instituição.

FORMAS DE GESTÃO

FG-b: A Misericórdia de Lisboa,
consciente de um registo muito elevado
de consumo de energia e de emissões
de CO2 associadas, tem promovido
ações e iniciativas para otimizar o seu
desempenho energético.
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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.
FG-c: A Santa Casa realiza a medição
e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto e comunica-os
no presente relatório.
G4 - EN3

Minimizamos a nossa pegada ecológica – Páginas 112-131

Consumo de energia
dentro da organização
Consumo de energia total (GJ)

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

105.429

114.751

8,8%

Gás natural (GJ)

24.955

23.941

-0,1%

Fuelóleo (GJ)

12.788

12.536

-2,0%

Propano (GJ)

6.699

7334

9,5%

Gasolina – Frota (GJ)

813

685

-15,7%

Gasóleo – Frota (GJ)

9.038

11.849

31,1%

Agrodiesel – Frota (GJ)

8

0

-100,0%

GPL – Frota (GJ)

176

175

-0,5%

Eletricidade (GJ)

50.951

58.230

14,3%

O valor do consumo de gás natural relativo a 2015 foi corrigido,
devido à inclusão dos consumos de instalações que não tinham
sido contabilizadas no ano anterior.
G4 - EN3

Sistemas de produção
de energias renováveis
instalados

12 dos equipamentos de ação social e saúde da Santa Casa
possuem sistemas de produção de energia a partir de fontes
renováveis.
• Aldeia de Santa Isabel: Sistema solar térmico
• Centro de Acolhimento Infantil Vale Fundão II: Sistema solar
fotovoltaico e sistema solar térmico
• Centro de Acolhimento Temporário Casa dos Plátanos: Sistema
solar térmico
• Centro de Dia de Santo Eugénio: Sistema solar fotovoltaico
e sistema solar térmico
• Centro de Dia Nossa Senhora da Pena: Sistema solar térmico
• Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão: Sistema solar
térmico
• Centro de Promoção Social da PRODAC: Sistema solar
fotovoltaico e sistema solar térmico
• Obra Social do Pousal – Quinta Pedagógica e Terapêutica:
Sistema solar térmico
• Residência Quinta das Flores: Sistema solar fotovoltaico
e sistema solar térmico
• Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José
Nogueira Pinto: Sistema solar térmico
• Unidade de Saúde W mais: Sistema solar térmico
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
ASPETO: AGUA
G4 - EN8

Total de captações
de água discriminado
por fonte

Minimizamos a nossa pegada ecológica – Páginas 112-131

Consumo de água (m3)

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

300 782

343 034

14,05%

O valor de consumo de água apresentado no Relatório de
Sustentabilidade de 2015 (299 540 m3) foi atualizado para
300 782 m3, uma vez que à data da conclusão do documento
os dados de consumo ainda não contemplavam leituras reais
para todos os pontos de consumo. No presente relatório, essas
estimativas foram já corrigidas pelos valores das leituras reais,
resultando daí um acréscimo dos consumos de água em 2015.
De igual modo, o aumento na variação do consumo reflete a
adição, em 2016, de mais 160 instalações e edifícios no universo
considerado.
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
ASPETO: EMISSÕES*
FORMAS DE GESTÃO

Vide Formas de gestão do aspeto “Energia”
2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

Emissões diretas (total) (t CO2e)

3501

3648

4,2%

Consumo de combustíveis
nas instalações (t CO2e)

2808

2771

-1,3%

G4 - EN15

Emissões diretas
de GEE (Âmbito 1)
instalados

Gás Natural (t CO2e)

1404

1347

-4,1%

Fuelóleo (t CO2e)

983

963

-2,0%

Propano (t CO2e)

421

461

9,5%

Consumo de combustíveis
na frota (t CO2e)

693

876

26,5%

Gasolina – Frota (t CO2e)

59

50

-15,7%

Gasóleo – Frota (t CO2e)

622

815

31,1%

Agrodiesel – Frota (t CO2e)

1

0

-100,0%

GPL – Frota (t CO2e)

11

11

-0,5%

O valor do consumo de gás natural relativo a 2015 foi corrigido,
devido à inclusão dos consumos de instalações que, por
lapso, não tinham sido contabilizadas no ano anterior. Esta
correção determinou a alteração dos valores de «Con sumo de
combustíveis nas instalações (t CO2e)» e de «Emissões diretas
(total) (t CO2e)»
G4 - EN16

Emissões indiretas
de GEE (Âmbito 2)

Emissões indiretas
(produção de eletricidade)
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2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

2860

2708

-5,3%
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
ASPETO MATERIAL: EFLUENTES E RESÍDUOS
G4 - EN23

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

FG-a: Um dos focos da estratégia de Sustentabilidade da Santa
Casa incide no pilar ambiental. Neste âmbito, a realização
de uma melhor gestão dos resíduos produzidos foi uma
preocupação desde do início, pois esta é uma área em que foram
identificadas muitas oportunidades de correção e de melhoria.
Note-se que, não só devido à extensão da sua atividade, mas
também à diversidade das respostas que presta, 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 identificados 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, desde 2013 a Misericórdia
de Lisboa tem vindo a desenvolver várias ações e iniciativas
que vieram contribuir para uma melhor gestão dos resíduos
produzidos.
Ver 6.2. Através da Gestão de Resíduos
FG-c: A Santa Casa realiza a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto e comunica-os no presente
relatório.
RESÍDUOS URBANOS

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

Indiferenciados

n.d.

n.d.

-

Orgânicos

n.d.

n.d.

-

Papel e cartão

20 646

22 589

9,4%

Plástico e metais

6588

6143

-6,8%

Vidro

1225

640

-47,8%

Outros (incluindo misturas de
resíduos) - vulgo Indiferenciados

237 155

170 300

-28,2%

TOTAL

265 614

199 671

-24,8%
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TIPO DOS RESÍDUOS
PRODUZIDOS

EN29

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

Resíduos perigosos

120 626

139 634

15,8%

Resíduos não perigosos

460 047

421 310

-8,4%

TOTAL

580 673

560 944

-3,4%

% de resíduos perigosos

20,8%

24,9%

% de resíduos não perigosos

79,2%

75,1%

DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS
PRODUZIDOS

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

Eliminação - Resíduos perigosos

116 563

134 773

15,6%

Eliminação - Resíduos não perigosos

6147

3864

-37,1%

Valorização Energética - Resíduos
perigosos

4063

4861

19,6%

Valorização Energética - Resíduos
não perigosos

453 900

417 447

-8,0%

TOTAL

580 673

560 944

-3,40%

% de resíduos valorizados

78,90%

75,30%

% de resíduos eliminados

21,10%

24,70%

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste indicador.

Multas significativas
e sanções
não monetárias
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
ASPETO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES*
FORMAS DE GESTÃO

FG-a: Um dos focos da estratégia de sustentabilidade da Santa
Casa incide 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, contando para tal com uma
multiplicidade de fornecedores, no final de 2012 iniciou o projeto
de estruturação e aplicação da sua estratégia de compras
sustentáveis, tendo como objetivo introduzir
de forma gradual e crescente, requisitos ambientais e sociais nos
procedimentos aquisitivos.
Foi desenvolvida em 2016 uma solução para a avaliação
de fornecedores que está em fase de testes.
FG-c: A Misericórdia de Lisboa realiza a medição
e monitorização dos indicadores associados a este aspeto
e reporta-os no presente relatório.
2015

2016

Nº de procedimentos aquisitivos que incluíram
critérios de responsabilidade ambiental

1

n.d.

Nº de procedimentos aquisitivos que incluíram
clásulas de responsabilidade ambiental

5

n.d.

G4 - EN32

Novos fornecedores
avaliados com critérios
ambientais
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INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS
ASPETO: EMPREGO
G4 - LA1

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

NOVAS CONTRATAÇÕES
POR FAIXA ETÁRIA

2015

2016

Com menos de 30 anos

124

116

Entre 30 e os 50 anos

198

313

Com mais de 50 anos

44

69

Total de entradas

366

498

Mulheres

256

371

Homens

110

127

TAXAS DE NOVAS CONTRATAÇÕES
POR FAIXA ETÁRIA

2015

2016

Com menos de 30 anos

2%

2%

Entre 30 e os 50 anos

4%

6%

Com mais de 50 anos

1%

1%

Mulheres

5%

7%

Homens

2%

3%

TAXAS DE SAÍDA
POR FAIXA ETÁRIA

2015

2016

Com menos de 30 anos

1%

1%

Entre 30 e os 50 anos

2%

5%

Com mais de 50 anos

1%

3%

Mulheres

4%

8%

Homens

1%

2%

POR GÉNERO

POR GÉNERO

POR GÉNERO

G4 - LA2

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

BENEFÍCIOS

COLABORADORES
EFETIVOS

COLABORADORES
NÃO EFETIVOS

Apoio à Infância

✓

✓

Apoio à Educação

✓

✓

Apoio à Inserção de Pessoas
com Deficiência

✓

✓

Atividades de Ocupação
de Tempos Livres

✓

✓

Apoio à Saúde

✓

✓

Apoio a Aposentados
e a Reformados

✓

Apoios Específicos –
Subsídios Eventuais

✓
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS
ASPETO: RELAÇÕES LABORAIS
G4 - LA4

Prazos mínimos de
aviso prévio em caso de
alterações operacionais

Normativos com referência a avisos prévios relativos ao local
de trabalho (em particular os que devem presidir à sua eventual
alteração) cumpridos pela Santa Casa:
I – Acordos de Empresa vigentes na Santa Casa:
SECÇÃOII - Local de trabalho – Cláusula 68.ª e Cláusula 69.ª
II – Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
Fevereiro:
- Artigo 194º - Transferência de local de trabalho
- Artigo 196º - Procedimento em caso de transferência do local
de trabalho
III – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS
ASPETO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
HOMENS

MULHERES

TOTAL

N.º óbitos relacionados
com o trabalho

0

0

0

Nª de acidentes
de trabalho

54

394

448

N.º de casos de
doenças profissionais

0

0

0

TOTAL DE DIAS
PERDIDOS

1067

9700

10 767

Índice de frequência

-

-

9,55

Taxa de doenças
profissionais

-

-

0,00

Taxa de dias perdidos

-

-

229,46

G4 - LA6

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

Absentismo

0,01
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G4 - LA7

Colaboradores com
elevada incidência
e elevado risco de
doenças graves

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

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS
ASPETO: FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
G4 - LA9

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

HORAS DE FORMAÇÃO
POR GÉNERO

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

Homem

13 044

10 401

-20%

Mulher

50 975

34 325

-33%

TOTAL DE HORAS
DE FORMAÇÃO

64 018

44 726

-30%

HORAS DE FORMAÇÃO
POR NÍVEL HIERÁRQUICO

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/2016

Colaboradores

64 018

44 715

-30%

Prestadores de Serviço

11

HORAS DE
FORMAÇÃO
POR CATEGORIA
PROFISSIONAL

2015

2016

VARIAÇÃO
2015/ 2016

MÉDIA DE
HORAS POR
COLABORADOR

Dirigente – Mulher

2983

3146

5%

8,05

Dirigente – Homem

1652

2163

31%

8,72

Diretor
Equipamento –
Mulher

2553

1213

-52%

6,74

Diretor
Equipamento –
Homem

218

47

-78%

4,70

Chefia Direta –
Mulher

1272

444

-65%

7,40

Chefia Direta –
Homem

259

150

-42%

9,34

Técnico Superior –
Mulher

17762

9723

-45%

11,02

Técnico Superior –
Homem

4770

3672

-23%

14,01

Técnico – Mulher

10 990

8 569

-22%

13,54

Técnico – Homem

1521

1383

-9%

11,62

Técnico Profissional
- Mulher

6030

3287

-45%

10,53

Técnico Profissional
- Homem

1517

894

-41%

10,04

166

Relatório de Sustentabilidade 2016

Administrativo Mulher

4024

2780

-31%

8,53

Administrativo Homem

1126

1058

-6%

10,17

Operários - Mulher

51

80

57%

9,94

Operários - Homem

518

362

-30%

10,97

Auxiliares - Mulher

5311

5074

-4%

8,75

Auxiliares - Homem

1465

674

-54%

9,10

Prestadores de
Serviços - Mulher

11

5,5

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS
ASPETO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES*
FORMAS DE GESTÃO

A Misericórdia de Lisboa pratica a igualdade de oportunidades
e de tratamento no acesso ao emprego, na promoção e
formação profissional, nas condições de trabalho e no salário
entre géneros, em conformidade com o estabelecido na Lei (a
igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental
da Constituição da República Portuguesa, estando presente
no texto constitucional desde 1976) e nos Acordos de Empresa
que subscreveu (Capítulo IV, Cláusulas 17.ª e 18.ª do Acordo
de Empresa entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o
Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e outros, publicado
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 6, 15/2/2009, e do
Acordo de empresa entre a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas
e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e outros, publicado no
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 6, 15/2/2013)
Relativamente ao vencimento dos colaboradores, verifica-se um
equilíbrio do mesmo entre mulher e homem, transversal a todas
as categorias profissionais.
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2015

G4 - LA12

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

2016

COLABORADORES
POR CATEGORIA
PROFISSIONAL E
GÉNERO

H

M

T

H

M

T

Dirigente

92

168

260

107

183

290

Diretor Equipamento

12

101

113

12

94

106

Chefia Direta

23

55

78

20

51

71

Técnico Superior

285

759

1044

301

777

1078

Técnico

143

710

853

141

710

851

Técnico Profissional

146

514

660

155

499

654

Administrativo

128

357

485

135

365

500

Operários

193

14

207

194

15

209

Auxiliares

226

1061

1287

234

999

1233

Prestadores de Serviço

61

412

473

70

642

712

TOTAL

1248

3732

4987

1299

3693

4992

H-Homem M-Mulher T-Total
O total não inclui a categoria “prestadores de serviço”.
2015

2016

COLABORADORES
POR CATEGORIA
PROFISSIONAL E
GÉNERO

<30
anos

30-50
anos

>50
anos

<30
anos

30-50
anos

>50
anos

Dirigente

4

157

99

3

179

108

66

47

66

40

Diretor Equipamento
Chefia Direta

1

33

44

1

33

37

Técnico Superior

77

750

217

80

774

224

Técnico

178

503

172

156

506

189

Técnico Profissional

79

400

181

64

396

194

Administrativo

20

261

204

25

263

212

Operários

4

106

97

4

97

108

Auxiliares

75

607

605

71

553

609

Prestadores de Serviço

26

229

218

47

387

278

TOTAL

438

2883

1666

404

2867

1721

O total não inclui a categoria “prestadores de serviço”.

168

Relatório de Sustentabilidade 2016

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
ASPETO: IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULHERES E HOMENS*
FORMAS DE GESTÃO

Vide Formas de gestão do aspeto “Diversidade e Igualdade
de Oportunidades”
2015

G4 - LA13

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

2016

CATEGORIA
FUNCIONAL

RÁCIO DO
SALÁRIO
BASE
ENTRE
M/H

RÁCIO DA
REMUNERAÇÃO
MÉDIA
ENTRE
M/H

RÁCIO DO
SALÁRIO
BASE
ENTRE
M/H

RÁCIO DA
REMUNERAÇÃO
MÉDIA
ENTRE
M/H

Dirigente

1,00

0,96

0,98

0,99

Diretor
de Equipamento

1,02

1,01

1,19

1,13

Chefia Direta

0,80

0,78

0,83

0,78

Técnico
Superior

0,95

0,92

0,96

0,94

Técnico

1,12

1,01

1,09

0,99

Técnico
Profissional

0,83

0,63

0,79

0,70

Administrativo

1,21

1,09

1,24

1,16

Operários

0,88

0,79

0,85

0,77

Auxiliares

1,00

0,96

0,97

0,95
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INDICADOR GRI

LOCALIZAÇÃO

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE
ASPETO: COMUNIDADE*
FORMAS DE GESTÃO

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

G4 - SO1

Investimos na sociedade - Páginas 78-103

Operações com
programas de
envolvimento das
comunidades locais
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE
ASPETO: CORRUPÇÃO*
FORMAS DE GESTÃO

A Santa Casa tem um Gabinete de Auditoria Interna que atua
no âmbito do Sistema de Controlo Interno (compliance) e,
nesse contexto, não efetua avaliação de risco de corrupção
ou outro, apesar de prever mecanismos de reporte superior,
caso alguma destas situações seja detectada. No âmbito
específico da exploração dos Jogos Sociais do Estado, criou
em 2015 o Gabinete de Controlo e Gestão de Risco (GCGR)
do Departamento que tem como objetivo, entre outros, o de
implementar e coordenar o processo transversal de gestão do
risco e controlo interno. O foco inicial deste gabinete foram os
riscos de corrupção, fraude, financeiro e de branqueamento de
capitais.
A instituição dispõe também de ferramentas internas de
regulação e orientação, nomeadamente o Código de Boas
Práticas dos Trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e o Código de Conduta do Departamento de Jogos.

G4 - SO3

Vide Formas de Gestão do Aspeto “Corrupção”.

Operações alvo de
análise de risco de
corrupção
INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE
ASPETO: CORRUPÇÃO*
FORMAS DE GESTÃO

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

Operações alvo de
análise de risco de
corrupção
G4 - SO6

Valor total de
contribuições
políticas por país
e beneficiário

Não foram identificados casos confirmados de corrupção
em 2015.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE
ASPETO: CONCORRÊNCIA DESLEAL*
G4 - SO7

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

Em 2016 a Santa Casa não foi alvo de ações judiciais por
concorrência desleal, antitrust ou práticas de monopólio.

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE
ASPETO: CONCORRÊNCIA DESLEAL*
G4 - SO8

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste indicador.

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

* Aspeto material
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