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A nossa Política de Sustentabilidade

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 na sua 

atuação quotidiana:

 A necessidade de racionalização e de uma utilização mais eficiente dos recursos naturais ao 

dispor da Instituição, minimizando o impacte 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 

da 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 impacte positivo da Misericórdia de 

Lisboa na comunidade envolvente.



A nossa Visão

O nosso Compromisso

Tornar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uma Instituição sustentável, 

responsável, inovadora e próxima, por Boas Causas. 

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. 





519 anos de 
história, e de 
histórias, que 
constituem 
hoje o 
riquíssimo 
património 
imaterial da 
Instituição

Em 2017, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa promoveu um 
conjunto de iniciativas que celebraram os 500 anos da primeira 
edição impressa do Compromisso da Confraria da Misericórdia 
e que relembraram a atualidade da sua mensagem.

Entre as iniciativas contou-se a exposição cultural Um Compromisso para o Futuro, que serviu de 
inspiração para a elaboração do presente Relatório de Sustentabilidade.

O Compromisso originário da Misericórdia de Lisboa, de 1498, continha os princípios orientadores 
da missão e da ação da Instituição e, ao longo dos anos, revelou-se um símbolo de resiliência. Os 
meios da sua concretização foram sendo renovados e atualizados, mas, por ser dirigido às pessoas, 
por colocar as pessoas em primeiro lugar, seja em que tempo ou circunstâncias for, este Compro-
misso não perdeu nunca a sua atualidade, até porque a Missão da Santa Casa é, ela própria, intem-
poral: promover o bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos. 

Mensagem do Provedor



Foi a concretização perma-
nente deste Compromisso 
que permitiu à Misericórdia 
de Lisboa chegar aos 519 
anos de história, e de histó-
rias, que constituem hoje o 
riquíssimo património ima-
terial da Instituição. Por isso, 
e por querermos continuar a 
merecer a confiança da so-
ciedade, com respeito pelas 
nossas Partes Interessadas e 
pelas suas expectativas, nes-
te Relatório damos destaque 
aos nossos Compromissos. 

Em primeiro lugar, eviden-
ciamos o compromisso com 
a inovação. Porque vivemos 
num tempo de mudanças 
aceleradas, de questões so-
ciais cada vez mais comple-
xas e desafiantes, com as 
quais a Santa Casa é confron-
tada diariamente e às quais 
tem de dar uma resposta rá-
pida, eficaz e de qualidade. 
A inclusão, a autonomia e a 
participação são conceitos 
centrais nas respostas so-
ciais da Instituição. Seja aos 
públicos mais jovens, às pes-
soas mais idosas, às pessoas 
com deficiência ou com mo-
bilidade reduzida, ou àque-
les que, por diversas condi-
cionantes, não possuem a 
mesma facilidade de acesso 
a um emprego, ao rendimen-
to, à educação, à cultura, ou 
a condições de vida mini-
mamente condignas, a Mi-
sericórdia de Lisboa procura 
responder, nos limites da sua 
atuação, com soluções ajus-
tadas, promotoras de igual-
dade, de inclusão e de um 
exercício pleno da cidadania. 

E para isso, para dar essas 
respostas, precisa de se re-
novar e inovar, criando no-
vos projetos, novas soluções. 
Exemplos recentes, que da-
mos a conhecer nas próximas 
páginas, são o CARE: Capa-
citar, Autonomizar, Reconfi-
gurar e Especializar, que pre-

tende mudar o paradigma da 
intervenção no acolhimento 
residencial de crianças e jo-
vens; os espaços InterAge, 
que representam um novo 
conceito para os Centros de 
Dia, um conceito promotor 
da Intergeracionalidade, de 
um envelhecimento ativo e 
de combate aos preconcei-
tos relacionados com a ida-
de; ou a aposta no apoio aos 
Cuidadores Informais, reco-
nhecendo a sua importân-
cia e o seu papel crescentes 
junto das pessoas que, por 
algum tipo de limitação, não 
possuem uma autonomia 
plena. Também se destacam 
as respostas de saúde, que 
primam pelos conceitos de 
proximidade, de integração, 
de qualidade e de humani-
zação dos cuidados presta-
dos, sendo de destacar aqui 
a inauguração das novas ins-
talações do Hospital de San-
t´Ana e a consolidação dos 
contratos programa com a 
Rede Nacional de Cuidados 
Continuados e com o IPO de 
Lisboa, na Unidade de Cuida-
dos Continuados Integrados 
Maria José Nogueira Pinto. 

Naturalmente, o apoio à in-
vestigação é uma parte es-
tratégica do nosso compro-
misso com a inovação, pelo 
que, em 2017, além dos pré-
mios já atribuídos na área das 
neurociências e das lesões 
vertebro-medulares, a Santa 
Casa atribuiu pela primei-
ra vez o Prémio João Lobo 
Antunes, direcionado para 
a investigação biomédica e 
destinado a licenciados em 
medicina, em regime de in-
ternato médico. E continuou 
a apoiar a inovação social de 
base tecnológica, com a se-
gunda edição do concurso 
Santa Casa Challenge, que 
estimula o desenvolvimento 
de novas soluções digitais 
em áreas de intervenção da 
Santa Casa – ação social, 
saúde, património e cultura e 
economia social.

Em segundo lugar, destaca-
mos o compromisso com o 
ambiente, porque reconhe-
cemos que temos uma sig-
nificativa pegada ecológi-



ca, pela extensão do nosso 
património edificado e pela 
diversidade da nossa ativi-
dade. Em 2017, a Santa Casa 
consumiu menos eletricida-
de (-1,3%), menos água (-7%) 
e melhorou a gestão dos 
seus resíduos, com a cria-
ção de um novo processo 
de gestão de pedidos de re-
colha e preocupando-se em 
encaminhá-los, sempre que 
possível, para destinos mais 
ecológicos – 21% do total de 
resíduos produzidos foram 
encaminhados para valoriza-
ção e 29% para composta-
gem. Preparou ainda aquela 
que vai ser uma das grandes 
apostas da instituição na 
área ambiental para os pró-
ximos anos: a adoção de um 
Plano de Intervenção Am-
biental, que, assim se preten-
de, venha a permitir à Santa 
Casa não só gerir de forma 
mais eficaz e eficiente o seu 
impacto ambiental, como 
prevenir e mitigar os riscos 
associados à sua atividade.

O compromisso com as 
comunidades é outro dos 
destaques deste Relatório, 
porque para a Misericórdia 
de Lisboa a partilha e a coo-
peração são uma peça vital 
do seu trabalho quotidiano. 
É com esta convicção que o 
Fundo Rainha D. Leonor con-
tinua a financiar projetos de 
outras Misericórdias portu-
guesas, tendo, em 2017, atri-
buído um total de 5,8M€, que 
contribuirão para a abertura 
de novos equipamentos so-
ciais por todo o país, ou para 
a ampliação e requalifica-
ção de respostas já existen-
tes. E, perante um dos mais 
graves acontecimentos dos 
últimos anos no nosso país – 
os incêndios que assolaram 
grande parte do território 
nacional, a Misericórdia de 
Lisboa não podia deixar de 
se mostrar solidária, por isso, 
não só apoiou a imediata 
reabilitação de 13 casas nos 

três concelhos mais afetados 
pelos incêndios de junho, 
como no final do ano lançou 
a campanha Recomeçar, que 
permitiu à população portu-
guesa ajudar as vítimas dos 
incêndios de outubro através 
dos jogos sociais do Estado. 
Para que tal se concretizas-
se, a Santa Casa canalizou 
todas as receitas que lhe se-
riam destinadas a partir da 
exploração dos Jogos So-
ciais na semana de 16 a 24 
de dezembro para um Fundo 
destinado a apoiar financei-
ramente, de forma direta ou 
indireta, as crianças e jovens 
residentes nos concelhos 
afetados pelos incêndios de 
outubro. A campanha Reco-
meçar permitiu à Santa Casa 
angariar 4,5M€, que irá fazer 
chegar a quem mais precisa. 

E por último, mas, certamen-
te, não menos importante, o 
compromisso com os cola-
boradores. Em 2017, concre-
tizámos a assinatura de dois 
novos acordos de empresa 
para as carreiras gerais, que 
envolveu negociações com 
15 sindicatos e ao qual ade-
riram 92% dos trabalhadores 
da instituição vinculados por 
contrato individual de traba-
lho, e retomou-se o processo 
ordinário de progressão nas 
carreiras, que beneficiou cer-
ca de 1800 colaboradores. 

No presente Relatório serão 
abordadas estas e outras ini-
ciativas, que só foram possí-
veis de realizar num quadro 
de equilíbrio financeiro, que 
resultou, no ano em apreço, 
num resultado líquido positivo 
de 42 M€. Um resultado que 
servirá para dar continuidade 
a estes e a novos compromis-
sos. Porque a prioridade da 
Misericórdia de Lisboa serão 
sempre as pessoas.

A prioridade  
da Misericórdia 
de Lisboa serão 

sempre as pessoas



Sobre o relatório
A Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa (SCML) assume a 

sua responsabilidade com uma 

atuação transparente, eficiente 

e eficaz, que lhe permita 

garantir, com mais impacto 

positivo, o apoio a quem está 

abrangido pela sua missão. 

A ambição da Instituição é, 

por isso, ser a referência de 

sustentabilidade no terceiro 

setor, integrando na sua 

atuação a solidariedade com as 

gerações presentes e 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 quinto relatório 

de sustentabilidade, de 

periodicidade anual, relatando o 

desempenho económico, social 

e ambiental da Instituição entre 

1 de janeiro e 31 de dezembro 

de 2017. Sempre que possível e 

relevante, é apresentada uma 

perspetiva comparativa da 

evolução nos últimos anos.

Este relatório segue as 

diretrizes para a elaboração de 

relatórios de sustentabilidade 

da Global Reporting Initiative 

(GRI), na sua versão Standards, 

de acordo com a opção 

Essencial. A análise da 

materialidade deste relatório 

segue a reflexão feita para o 

ciclo de atividade 2016-2019. Os 

temas materiais considerados, 

e que ocupam um lugar de 

destaque no presente relatório, 

mantêm-se em relação ao 

ano anterior, sendo: 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 uma informação mais 

pormenorizada sobre a atuação 

e o desempenho económico 

da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa durante o ano de 

2017, deverão ser consultados 

o Relatório de Gestão e Contas 

2017 da Santa Casa e o do 

seu Departamento de Jogos, 

disponibilizados no website da 

Instituição.

Para mais esclarecimentos sobre 

a sustentabilidade da Santa 

Casa ou informação sobre este 

documento, contacte:

Departamento    

da Qualidade e Inovação 

Unidade de Sustentabilidade  

e Inovação 

Largo Trindade Coelho 

1200-470 Lisboa 

sustentabilidade@scml.pt

A estrutura do relatório:

A Santa Casa

Um retrato de 2017, principais acontecimentos e números. Os resultados económicos e financeiros de 2017, a 
importância da diversificação das fontes de financiamento e os princípios de uma gestão transparente e 
responsável. A estratégia de sustentabilidade. 

Compromisso  
com a inovação

O desenvolvimento 
de novas abordagens, 
nas diferentes áreas de 
atuação, para responder 
melhor aos novos 
contextos sociais.

Compromisso  
com o ambiente

O conhecimento mais 
aprofundado sobre 
o perfil de consumo 
dos edifícios afetos à 
atividade e uma gestão 
ambiental mais eficaz.

Compromisso  
com as comunidades

A intervenção partilhada 
e colaborativa e o 
impacto das soluções.

Compromisso  
com os colaboradores

O reconhecimento e 
valorização e a promoção 
do bem-estar e da 
qualidade de vida.

Indicadores 

Tabela GRI



12     40

40     65

66     78

79     90

91     102

103     108

109     130

131     133

03
Compromisso

com a ambiente

04
Compromisso com 

as comunidades

05
Compromisso com 

os colaboradores

Notas Metodológicas

Tabela GRI
Para opção “de 

acordo”essencial

Ficha
Técnica

O nosso impacto ambiental

Atuar para minimizar a pegada ecológica

Acreditar no trabalho conjunto

Ser parte ativa da comunidade

Reconhecer e valorizar os colaboradores

Promover o bem-estar e a qualidade de vida

01
A Santa Casa

02
Compromisso 

com a inovação

Um retrato de 2017

Ação plena e renovada

Gestão transparente e responsável

A relação com as partes interessadas

Compras mais sustentáveis

Preparar um futuro de boas causas

Inovar nas abordagens

Apoiar a investigação 

e o desenvolvimento científico

Simplificar e modernizar
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Afirmaremos diariamente  
no nosso trabalho os valores  
da igualdade, da autonomia  
e da autodeterminação.
Edmundo Martinho, Provedor
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A Santa Casa
Um retrato de 2017

Ação plena e renovada

Gestão transparente e responsável

A relação com as partes interessadas

Compras mais sustentáveis

Preparar um futuro de boas causas
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Um retrato de 2017
Em 2017, a Santa Casa continuou a contribuir para que mais pessoas pudessem contar, na 

primeira pessoa, histórias de autonomia e de participação plena na sociedade. Para a Santa 

Casa, em cada uma destas histórias há uma lição aprendida e que é incorporada na forma de 

atuar da Instituição. Fazendo do insustentável, sustentável. Todos os dias.

Um sorriso

Fazendo

do insustentável,

sustentável.
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Os principais números da ação da Santa Casa

5.033 colaboradores

74% são mulheres

2,4% são portadores  

de deficiência

96% têm contrato por 

prazo indeterminado

519 anos

Ação Social

Cultura 

Educação e Formação

Empreendedorismo

e Economia Social

Inovação

Jogos Sociais

Património

Saúde

211,1 M€ Despesas 

261,8 M€ Receitas

63,3 M€ Investimento

24,1 M€ Desinvestimento

Quem 

Somos

Onde

cumprimos

a nossa

Missão?

127 equipamentos 

sociais na área da 

Grande Lisboa

17 equipamentos  

de saúde na área  

da Grande Lisboa 

515 imóveis de 

rendimento em todo  

o país

•  203 prédios urbanos 

•  170 frações dispersas

•  142 imóveis rústicos +     

   compropriedades

4929 pontos de venda 

dos Jogos Sociais em 

todo o país

+ de 22.000 utentes  

da Ação Social e

+ de 14.000 famílias 

atendidas

+ de 22.400 utentes  

da Saúde

+ de 38.000 visitantes 

do Museu de São Roque 

e da Galeria de 

Exposições Temporárias 

12 projetos de 

empreendedorismo 

social apoiados 

713 contratos de 
arrendamento  

16 obras concluídas 

2947 M€ de retribuição 

dos Jogos Sociais à 

sociedade 

O nosso 

impacto

0,430 M€ de apoio à 

investigação

8.117 tCO
2
 de emissões 

de GEE

1,3 t de resíduos 

produzidos

319.241 m3 de água

consumida

2,6 M€ em apoios e 

subsídios a Boas Causas 

de outras entidades

5,8 M€ atribuídos pelo 

Fundo Rainha D. Leonor 
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Em destaque

Janeiro
• É constituída a Sociedade de Apostas Sociais, SA, o novo consórcio para exploração de jogos 

online que conta com a participação maioritária da SCML. 

Fevereiro          

•	 São assinados, com um texto comum, dois novos Acordos de Empresa entre a Santa Casa e os  

15 sindicatos outorgantes dos anteriores três Acordos de Empresa, celebrados em 2008, 2009 e 2013.

Março
•	 São inauguradas 30 residências assistidas no Centro Social Polivalente do Bairro Padre Cruz, 

criando alojamento residencial para 36 idosos.

•	 É apresentado o projeto UNU, que assinala uma transformação na Gestão de Recursos Humanos 

na Santa Casa.

Abril           

• É assinado um protocolo de colaboração entre a Santa Casa e a Comunidade Vida e Paz, que prevê 

a criação de uma resposta de alojamento partilhado para pessoas em situações de dependência 

ou sem-abrigo.

• É assinado um protocolo para a constituição de uma Comunidade de Impacto Social, uma parceria 

entre a 4Change, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social e a Fundação Montepio, 

com o objetivo de capacitar as diferentes entidades da Economia Social para a avaliação do 

impacto dos seus projetos. 

• A Santa Casa é certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho como 

Entidade Formadora num vasto conjunto de áreas de educação e formação.

Maio
• É concedido apoio financeiro a projetos de 7 Misericórdias do país no âmbito do Fundo Rainha D. 

Leonor, no montante de 0,8 M€.

• É assinado o acordo de cooperação “Nossa Senhora do Manto” entre a Santa Casa e a União 

das Misericórdias, que prevê a integração de utentes da Instituição nas vagas de equipamentos 

sociais de misericórdias aderentes, iniciando-se a fase piloto nos distritos de Lisboa e Setúbal.

• É inaugurada a exposição “Um Compromisso para o futuro: 500 anos da 1ª edição impressa do 

Compromisso da Confraria da Misericórdia”.

• São lançadas 7 novas modalidades desportivas do jogo Placard, ampliando a oferta para um total 

de 10 modalidades desportivas. 

• É apresentado o projeto “CARE: Capacitar, Autonomizar, Reconfigurar e Especializar” da Ação Social, 

que concretiza uma nova visão da intervenção da Instituição nas áreas da infância e da juventude.

Junho
• Participamos, pela primeira vez, nas Marchas Populares de Lisboa com uma marcha desenhada 

diretamente com e para utentes idosos.

• São entregues os Prémios Nunes Correa Verdades de Faria 2017.

Julho
• É inaugurado o novo edifício do Hospital de Sant’Ana.

02

01
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• É apoiada a reabilitação de 13 casas nos três concelhos mais afetados pelos grandes incêndios de 

junho, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrogão Grande, priorizando as famílias com 

maiores dificuldades económicas.
• É assinado um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do programa piloto 

“Lisboa + 55”, iniciativa que tem como objetivo incentivar a adoção de estilos de vida mais ativos 

e combater o isolamento social entre as pessoas mais seniores através da atividade física.
• É assinado um protocolo com a Associação Cuidadores de Portugal, de formação aos cuidadores informais.
• Celebração do Acordo entre a Associação Equestre João Cardiga e o HOSA para realização de 

consultas de psicologia para atletas paraolímpicos de paradressage.
• É inaugurado o Palácio e o Jardim da Quinta Alegre, um dos projetos de reabilitação mais 

emblemáticos da Instituição.

Agosto
• É suspensa a exploração do Joker, jogo lançado em 1994.
• São lançadas alterações no Totobola, com o objetivo de revitalizar este jogo emblemático do 

portfólio dos Jogos Santa Casa.

Setembro
• É realizada a sessão de apresentação da segunda edição do concurso «Santa Casa Challenge», 

de inovação social digital nas áreas de intervenção da Ação Social, Cultura, Economia Social, 

Património e Saúde.

Outubro
• Os cerca de 500 voluntários da Instituição são homenageados no Encontro Anual de Voluntários, 

uma iniciativa que tem como objetivo reconhecer e agradecer o trabalho das pessoas, que, 

voluntariamente, complementam a ação dos profissionais na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas apoiadas pela Santa Casa.
• É inaugurada a residência D. Carlos I, que funcionará como casa de transição para pessoas com tetraplegia.
• Perante colaboradores, utentes e membros da Mesa, tem lugar a cerimónia de despedida de Pedro 

Santana Lopes como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por cessação de funções.
• Iniciam-se as II Jornadas pela Segurança promovidas pela Instituição, sob o tema «A Importância 

da Prevenção na Segurança para a Sustentabilidade das Organizações».
• Inicia-se a distribuição de cabazes alimentares mensais a 3.531 pessoas carenciadas de Lisboa, 

medida integrada no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, para apoio 

a indivíduos e famílias que se encontrem em situação de carência económica ou em risco de 

exclusão social, e que terá uma duração de 27 meses.
• São disponibilizadas 21 Bolsas de Estudo, no valor total de 105 mil euros, a estudantes do primeiro 

ano da Escola Superior de Saúde do Alcoitão.

Novembro
• São entregues os Prémios Santa Casa Neurociências 2017.
• É entregue, pela primeira vez, o Prémio João Lobo Antunes, no valor de 40 mil euros.
• É concedido apoio financeiro a projetos de 29 Misericórdias do país no âmbito do Fundo Rainha 

D. Leonor, no montante de 4,9 M€.

Dezembro
• São entregues pelos Jogos Santa Casa 38 bolsas de estudo, no valor total de 114 mil euros, a 

atletas de alto rendimento, olímpicos e paralímpicos que frequentam estudos universitários.
• É apresentado internamente o BI Ambiental da Instituição referente ao ano de 2016, que resume 

a informação dos consumos e custos anuais com eletricidade, água, gás, combustível para 

aquecimento, resíduos e combustível para frota.
• São empossados o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, 

e o vice-provedor, João Pedro Correia.

09
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Prémios e distinções 

Prémio Responsabilidade Social, atribuído à organização socialmente mais responsável, na 7.ª edição dos Prémios 

Human Resources Portugal.

Distinção com o Índice de Reputação robusta, em resultado do estudo realizado pela OnStrategy, que audita mais 

de 300 marcas em Portugal. 

Distinção da Unidade de Reumatologia e Osteoporose do Hospital de Sant’Ana, pela Fundação Internacional de 

Osteoporose (IOF) como Fracture Liason Service, com a certificação de bronze, pelas consultas de osteoporose 

disponibilizadas pelo Hospital. Foi a primeira unidade em Portugal a receber uma certificação da IOF. 

Distinção da Direção de Cultura, pela Associação Portuguesa de Museologia, com uma menção honrosa na categoria 

de Extensão Cultural, atribuída pelos variados itinerários culturais realizados em Lisboa e que remetem para a 

história, memória e património da Instituição.

Gold Award atribuído ao Contact Center do Departamento de Jogos, responsável pela Linha Jogos Santa Casa, pela 

Associação Portuguesa de Contact Centers.

Reconhecimento, pela Junta de Freguesia do Lumiar, do Centro Comunitário de Telheiras, do Centro de Acolhimento 

Infantil do Bairro da Cruz Vermelha e da Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade da Alta de 

Lisboa pelos serviços prestados pela Santa Casa à comunidade.

01.2

Ação plena e renovada
O cumprimento da missão da Santa Casa só pode ser alcançado através de uma capacidade de 

renovação constante. Saber ler o presente para responder capazmente no futuro tem sido um 

desafio permanente para a Santa Casa.

519 Anos em missão, na busca de novos caminhos

A missão da Santa Casa é melhorar o bem-estar das pessoas, em particular o dos mais vulneráveis, através das 

áreas de ação social, saúde e educação. Desenvolve também um trabalho importante nas áreas da cultura, do 

património, do empreendedorismo e economia social, do apoio à investigação e da inovação. A exploração dos 

Jogos Sociais do Estado é uma das suas atividades mais conhecidas. 

A Santa Casa atua em Lisboa, mas tem procurado acentuar a sua relação com o resto do país, levando as suas boas 

causas a outras demandas.
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O exemplo mais recente foi a criação, em 2017, do Fundo Recomeçar, que se destina a apoiar as zonas mais afetadas 

pelos incêndios florestais que grassaram o país no verão desse ano. Já o Fundo Rainha D. Leonor, criado em 2014, 

tem como objetivo apoiar as Misericórdias de todo o país a qualificarem as respostas locais, financiando a criação e 

reabilitação de infraestruturas sociais.

Este investimento da Santa Casa é possível, em grande medida, pelas receitas dos Jogos Sociais do Estado, 

complementando um ciclo de redistribuição de valor económico para a sociedade. Os Jogos Sociais têm a missão de 

criar as condições necessárias para canalizar a procura de jogo a dinheiro para a oferta de jogos sociais do Estado, 

promovendo este círculo virtuoso de redistribuição, mas nunca descurando a sensibilização para hábitos de jogo 

moderados e a atuação na prevenção do “jogo problemático”.

É o contributo dos cerca de 5000 colaboradores da Santa Casa que faz desta missão uma missão possível, todos os dias.

 

 

Uma Santa Casa que se renova, mantendo os seus valores 

Os colaboradores da Santa Casa trabalham todos os dias orientados pelos valores do respeito pelo outro, da 

igualdade, da autonomia e autodeterminação, da inovação e da proximidade nas áreas da ação social, saúde, 

cultura, património e empreendedorismo e economia social.

O apoio social para uma vida mais digna

É em articulação com vários parceiros que atuam na cidade de Lisboa que se asseguram as respostas às necessidades 

dos diferentes públicos vulneráveis a que a Santa Casa se dirige, promovendo a sua dignidade, autonomia e a 

inclusão social.

Legenda

Cerimónia de homenagem aos 
trabalhadores da Santa Casa.
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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 coesão social.

Equipamentos sociais: 127

Equipa: 2471 colaboradores

Pessoas com 
deficiência

Pessoas  
idosas

Públicos 
vulneráveis

Crianças  
e jovens

Indivíduos  
e famílias

Outros apoios  
e atividades

Voluntariado

43
utentes em lares 
residenciais

1711
utentes em 
Centros de Dia

903
utentes de 
acolhimento 
noturno de 
emergência e 
temporário

1703
utentes de creche 
e creche familiar

1594
famílias 
acompanhadas 
pelas equipas de 
apoio à família

2127
produtos de 
apoio cedidos

444
voluntários ativos

89
utentes em 
centros de 
atividades 
ocupacionais

430
em estruturas 
residenciais para 
idosos

41
mulheres vítimas 
de violência 
doméstica em 
acolhimento

545
utentes de jardim 
de infância

3046
crianças 
acompanhadas 
pelas equipas de 
apoio à família

7386
acordos de 
rendimento social 
de inserção 
assinados

20
utentes de 
intervenção 
precoce

114
utentes em 
residências 
temporárias

18
utentes nas casas 
de transição

462
crianças e jovens 
em acolhimento 
residencial

14.352
processos 
familiares 
atendidos

2396
utentes de 
projetos de 
desenvolvimento 
comunitário

135
utentes em 
residências 
assistidas

1048
utentes do 
refeitório social 
(113.901 refeições 
servidas no 
refeitório social)

32
jovens em 
apartamentos de 
autonomização

819
formandos 
de cursos 
de formação 
profissional

3721
utentes com 
apoio domiciliário
(574 Utentes com 
apoio social e de 
saúde integrados)

4800
utentes do 
atendimento de 
emergência

39
crianças 
integradas em 
pré-adoção

3532
beneficiários de 
atividades de 
férias

730
beneficiários de 
teleassistência

132
utentes em 
apartamentos 
terapeuticamente 
assistidos

20
processos de 
adoção instruídos

1562
utentes 
subsidiados e 
acompanhados 
em lares privados

237
utentes com 
necessidades de 
acompanhamento 
terapêutico
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A saúde é próxima

Estar geograficamente próxima das comunidades que serve e garantir a sua acessibilidade aos cuidados de saúde 

primários e secundários, complementares aos do Serviço Nacional de Saúde, são desígnios da Santa Casa em 

matéria de saúde. Um trabalho que é complementado com um grande investimento na inovação e qualificação dos 

profissionais, seja na área da investigação ou na área da formação.

           SAÚDE

Missão: Promover a saúde, 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: 1.425 colaboradores

Centro de Medicina  
de Reabilitação de 
Alcoitão

Escola Superior  
de Saúde do 
Alcoitão

Hospital Ortopédico  
de Sant’Ana

Unidade de Cuidados 
Continuados 
Integrados Maria José  
Nogueira Pinto

Unidades de Saúde 
Locais e Móveis

Pessoas com 
deficiência

8255
consultas externas

371
alunos

34.974
consultas externas

32.686
sessões de Medicina 
Física e de Reabilitação

104.759
consultas médicas

99
utentes residentes 
na Obra Social do 
Pousal

717
doentes saídos  
de internamento

3
cursos

2181
cirurgias

118.373
consultas de 
enfermagem

58 utentes 
atendidos em 
atividades 
ocupacionais e 
1050 utentes 
de intervenção 
precoce atendidos 
no Centro de 
Reabilitação 
de Paralisia 
Cerebral Calouste 
Gulbenkian

18.630
pessoas abrangidas 
pelas ações 
do programa 
“Saúde Mais Próxima”

12.461
consultas de psicologia 
na Unidade W+

Legenda

Inauguração das novas instalações 
do Hospital de Sant’Ana

Promover 

a saúde
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O património é valorizado

Grande parte do património imobiliário da Santa Casa resulta de heranças, doações e legados de beneméritos, 

que, conhecendo a ação da Instituição, entregam os seus bens, na certeza de serem colocados ao serviço de quem 

mais precisa e aplicados em boas causas. À Santa Casa cabe preservar e rentabilizar esse património e colocá-lo 

ao serviço da sua missão. 

PATRIMÓNIO

Missão: Preservar e valorizar o diversificado património imobiliário, maioritariamente proveniente de doações e legados 
de beneméritos, utilizando parte para instalar as suas respostas e rentabilizando outra parte para gerar receitas que 
revertem para a atividade da Instituição.

Imóveis: 493  urbanos e 139 rústicos 

Equipa: 146 colaboradores

Investimento Arrendamento Benemerências

23,7 M€
investimento no património

7 M€
em rendas de terrenos e edifícios

0,7 M€
doados por beneméritos à Santa Casa

A cultura é para todos

O compromisso da Santa Casa é colocar a cultura ao serviço da comunidade para seu usufruto e transformação.

CULTURA

Missão: Promover o património artístico e a atividade cultural enquanto instrumentos do desenvolvimento humano e da 
coesão social.

Equipamentos culturais: 4 

Equipa: 65 colaboradores

Museu de São Roque e Galeria de 
Exposições Temporárias

Arquivo Histórico, Biblioteca e Outros 
edifícios com valor patrimonial 

Coleção de Arte Asiática de  
Francisco Capelo

1710
atividades desenvolvidas

390
atividades  desenvolvidas

7 M€
valor da parte da coleção doada à Santa 
Casa 

28.289
participantes 

7426
participantes

3,2 M€ 
valor de aquisição da parte restante da 
coleção
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O jogo é responsável

Os jogos explorados pela Santa Casa têm um inerente desígnio social, sendo responsabilidade da Instituição 

promover a componente lúdica do jogo a dinheiro, garantindo simultaneamente que os apostadores façam escolhas 

informadas e mantenham hábitos de jogo saudáveis.

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: 4.929

Equipa: 340 colaboradores

Resultados Líquidos Atribuição às entidades beneficiárias Patrocínios

729 M€
resultados líquidos de exploração 
dos Jogos Sociais

718 M€
montante distribuído às entidades 
beneficiárias

5 M€
patrocínio de ações na área do desporto e 
da cultura

A inovação com propósito social

O trabalho contínuo na promoção do empreendedorismo social, na identificação e experimentação de novas 

respostas aos problemas sociais atuais deve ser uma prioridade e forma de promover a inovação social.

Missão: Apoiar e investir no desenvolvimento de iniciativas de empreendedorismo e economia social, como instrumentos 
de criação de respostas inovadoras e criadoras de impacto social.

Equipa: 11 colaboradores

Programa de apoio  
a empreendedores sociais

Banco de Inovação Social Santa Casa Challenge Apoios a projetos

125
candidaturas apresentadas

15
tutores na Bolsa de tutores

44
candidaturas

146.416€
atribuídos a projetos

15 
projetos no programa de aceleração

6
projetos vencedores

60.000€
valor dos prémios entregues

EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOCIAL
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QUALIDADE E INOVAÇÃO

Missão: Promover, apoiar e realizar iniciativas que visem a investigação e desenvolvimento, a inovação, a sustentabilidade 
e a responsabilidade social.

Equipa: 28 colaboradores

Investigação Científica Sustentabilidade

Prémios Santa Casa Neurociências
poupança de 21.781m3 no consumo de água

400.000€
atribuídos aos premiados

poupança de 5% nos custos com a gestão de resíduos

191 investigadores integraram as  
24 equipas que submeteram candidaturas

diminuição de 1% no consumo de eletricidade

aumento de 5% no consumo de gás natural

Prémio João Lobo Antunes
aumento de 1% no consumo de gasóleo

32.376€
atribuídos ao premiado

13
candidaturas

Equilíbrio financeiro

As contas de 2017 revelam uma solidez financeira inigualável na história da Santa Casa. Registou-se um aumento 

das verbas provenientes dos Jogos Sociais, que constituem a principal fonte de financiamento da atividade da 

Santa Casa, representando 84% das receitas correntes, e que, em 2017, ascenderam a um total de 261,8 milhões de 

euros (um aumento de 10,4% face ao ano anterior). De destacar, também, o contributo para este acréscimo, dos 

ganhos com investimentos financeiros e das receitas na área do património.

261,8 M€ receitas
(mais 10% face ao ano anterior)

211,1 M€ despesas
(mais 5,7% face ao ano anterior)

220,8 M€ recebidos dos Jogos Sociais
(mais 10% do que no ano anterior)
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Distribuição por destino da despesa

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO 
211,1 Milhões de euros 

58%

27%

Fornecedores

Gastos com
pessoal

1%

Outras despesas
correntes

14%

Subsídios a utentes,
bolsas e apoios
financeiros

36,9%

47,5%

Distribuição
resultados dos
jogos sociais

Facturação ISS, IP
- Ação Social
e Saúde

2,6%

Atividade
Ação Social

0,8%

Escola
Superior

3,2%

Património

7,0%

Atividade
Saúde

0,0%

Cultura

0,4%

Rendimentos
de aplicações
financeiras

0,4%

Ganhos com
Carteira de títulos

1,1%

Outras receitas
correntes

VALOR ECONÓMICO GERADO 
261,8 Milhões de euros 

Distribuição por origem das fontes de receitas

O investimento

Em 2017, o investimento atingiu os 63,3 milhões de euros, uma variação de 107% face ao ano anterior. Além do 

investimento em instrumentos financeiros, são de destacar: 

 Saúde - construção da nova unidade no Hospital de Sant’Ana

 Ação Social – reabilitação de equipamentos sociais no âmbito do Projeto CARE e reabilitação da Quinta Alegre 1

 Património – valorização do edificado através da sua reabilitação e conservação, e desenvolvimento de novos 

projetos imobiliários

 Investigação científica – atribuição de bolsas e prémios como incentivo à investigação 

 Cultura – aquisição da Coleção de Arte Asiática de Francisco Capelo

1 Iniciativas detalhadas no capítulo dedicado à inovação.
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Diversificação das fontes de financiamento

A Santa Casa é uma das muitas entidades beneficiárias dos Jogos Sociais, e as verbas provenientes dessa atividade 

constituem a principal fonte de financiamento da sua atividade. No entanto, numa ótica de sustentabilidade 

financeira, a Instituição tem uma estratégia de diversificação de fontes de financiamento – excluindo as receitas dos 

Jogos, em 2017, as diversas áreas da Santa Casa geraram cerca de 40 milhões de euros. Contribuiu para dar resposta 

a esta estratégia, entre outras ações, a rentabilização do Património (8,4 M€) e a submissão de candidaturas a 

fundos europeus, cujo financiamento obtido alcançou os 1,4 M€. A prestação de serviços de saúde continua a ser a 

segunda maior fonte de receita da Santa Casa (18,4 M€) e a prestação de serviços sociais (6,8 M€) a quarta.

Neste ano, foi ainda constituída a Sociedade de Apostas Sociais - a nova sociedade para exploração de jogos online. 

Este  é um consórcio que conta com as participações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (54%), da União das 

Misericórdias (16%), da Fundação Montepio Geral (15%), da Cáritas Portuguesa (7,5%) e da ACAPO – Associação 

dos Cegos e Amblíopes de Portugal (7,5%). As características desta estrutura acionista refletem-se, naturalmente, 

no posicionamento da sociedade no mercado de jogo online: promover a componente lúdica associada às apostas 

desportivas online, mas privilegiando a segurança dos apostadores, o jogo responsável e os fins sociais nos quais 

serão aplicados os resultados obtidos.

Também num quadro de rentabilização de recursos e investimento estratégico, a Santa Casa estudou a possibilidade 

de investir numa Instituição financeira de referência, fazendo sentido que estivesse ligada ao terceiro setor, 

nomeadamente a Caixa Económica Montepio Geral. A possibilidade desta participação, tornada pública, suscitou 

um debate alargado em torno da política de investimentos financeiros da Instituição. Até ao final do ano, não foi 

possível à Santa Casa tomar uma decisão sobre esta matéria.

20

15

10

5

0

18,4

8,4
6,8

5,1

2,1

0,1

18,8

7,4 7

1,2
1,9

0,1

Saúde Património Ação 
Social

Serviços
de gestão

Escola 
Superior

Cultura

2016

2017

FONTES DE RECEITA (M€), SEM JOGOS SOCIAIS
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O contributo dos Jogos Sociais

Os Jogos Santa Casa obtiveram em 2017 os melhores resultados de sempre. As vendas brutas ultrapassaram, pela 

primeira vez, os 3 mil milhões de euros. A distribuição dos resultados pelos beneficiários sociais, conforme previsto 

na legislação, foi de 72,2% para as entidades do Estado e 27,8% para a SCML.

3.028 M€ de Vendas Brutas 729 M€ Resultados Líquidos

Valores devolvidos à sociedade pelos Jogos Sociais

RETORNO TOTAL: 2.947 M€, 97,3% das vendas brutas

 1.783 M€ prémios atribuídos (líquidos de imposto do Selo sobre prémios)

COESÃO SOCIAL: 1.165 M€, 38,5% das vendas brutas

 227 M€ remunerações pagas pelos apostadores aos mediadores dos Jogos Sociais do Estado

 18 M€ deduções às receitas Placard atribuídas às entidades do desporto

 1 M€ combate ao jogo ilegal e promoção do jogo responsável 

RETORNO SOCIAL: 919 M€, 30,3% das vendas brutas

 130 M€ Imposto do Selo sobre vendas

 55 M€ Imposto do Selo sobre prémios

BOAS CAUSAS: 733 M€, 24,2% das vendas brutas

 718 M€ montantes distribuídos aos beneficiários dos Jogos Sociais do Estado

 10 M€ deduções às receitas Placard atribuídas à SCML 

 5 M€ Patrocínios

Legenda

Jogos Sociais - Edifício da 
Delegação do Porto

Promover 

o Jogo

Responsável
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Vice-provedor

Provedor

Vogal Vogal Vogal

01.3.

Gestão transparente  
e responsável

A Santa Casa é orientada pelos princípios da responsabilidade e transparência na sua ação. 

Dada a natureza da sua intervenção, em áreas tão sensíveis como a ação social, a saúde ou os 

Jogos Sociais do Estado, é fundamental que se estabeleçam e se partilhem padrões de conduta 

e princípios éticos de forma transversal à Instituição, junto dos colaboradores, de fornecedores 

e outras partes interessadas críticas. 

A estrutura de governação2 da Santa Casa compreende o Provedor e 

a Mesa. A Instituição tem ainda, como órgãos consultivos o Conselho 

Institucional e o Conselho de Jogos e de fiscalização o Conselho de 

Auditoria. 

Órgãos de administração

Órgãos consultivos e de fiscalização

Conselho Institucional
Órgão Consultivo

Conselho de Jogos
Órgão Consultivo

Conselho de Auditoria
Órgão de Fiscalização

2 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 podem ser consultados no website da Instituição (www.scml.pt) e no Relatório de Gestão e Contas 2017.

A Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa 

é uma pessoa coletiva de 
direito privado e utilidade 

pública administrativa, 
cuja tutela é exercida pelo 

membro do Governo 
que superintende 

a Segurança Social.
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A Instituição dispõe de ferramentas internas de regulação e 

orientação sobre temas específicos da sua atuação, nomeadamente 

códigos, guiões e cartas, as quais têm como objetivo orientar 

comportamentos, clarificar e uniformizar práticas, salvaguardar 

direitos e deveres e apoiar a tomada de decisões, contribuindo 

para a sua boa governação. 

A abordagem da Santa Casa às questões da transparência e de 

gestão de risco assumem, para a Instituição e para a sua relação 

com as Partes Interessadas, um papel estratégico.  

Código de Boas  
Práticas dos Trabalhadores 

Código de Conduta no âmbito  
do Sistema de Gestão da Segurança 

e da Informação (SGSI)

Código de Conduta do Acolhimento 
Institucional de Crianças 

Código de Conduta dos 
Fornecedores

Legenda

Cerimónia de 
despedida e de 
homenagem a Pedro 
Santana Lopes, ex-
Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia 
de Lisboa

Legenda

Tomada de posse da 
nova Administração 
da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa
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Legenda

Tomada de posse de 
Edmundo Martinho, 
Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia 
de Lisboa

Legenda

Tomada de posse de 
Edmundo Martinho, 
Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia 
de Lisboa
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Proteção da integridade dos Jogos Sociais e da segurança dos apostadores

No âmbito da exploração dos Jogos Sociais do Estado tem-se investido na melhoria contínua no que respeita às 

práticas de transparência e numa gestão equilibrada da carteira de jogos, que tem como objetivo salvaguardar o 

património das famílias, promovendo o jogo responsável. 

Existem três linhas de intervenção para a proteção da integridade dos jogos e da sua exploração:

 Combate ao Branqueamento de Capitais – através de uma política interna de combate ao branqueamento de 

capital, fraude e terrorismo, que será coordenada por um responsável já nomeado pela Administração da Santa 

Casa, dando-se cumprimento ao definido na Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto.

 Garantia da Integridade do Desporto – através de uma análise permanente dos jogos para prevenir e combater 

a manipulação dos resultados. A Santa Casa faz parte do Grupo de Trabalho de criação da Plataforma Nacional 

de Prevenção e Combate à Manipulação de Resultados Desportivos, num processo conduzido pela Secretaria 

de Estado da Juventude e do Desporto, que possibilitará a Portugal passar a integrar o Grupo de Copenhaga 

(Grupo dos Países que possuem Plataformas Nacionais de Monitorização e Controlo, que integram os diversos 

níveis e naturezas de Entidades ligadas ao fenómeno das Apostas Desportivas, identificando as situações de 

risco e assegurando a cooperação internacional entre os diversos intervenientes, incluindo as autoridades 

judiciais e de investigação).

 Salvaguarda do património das famílias – através de uma política de Jogo Responsável e de mecanismos que 

procuram limitar o esforço financeiro dos apostadores, através de uma oferta moderada de jogos, com baixos 

valores de apostas, mecânicas simples e diversos níveis de prémios.

Outras medidas de 2017

Pagamento de prémios 
Para prevenir o branqueamento de capitais, a Santa Casa mudou a forma 

de pagamento de prémios. Aos vencedores de prémios a partir de dois mil 

euros passaram ser exigidos elementos de identificação civil e fiscal. 

Autoexclusão automática de apostadores 
Os jogadores passaram a poder solicitar a suspensão da sua conta no 

Portal Jogos Santa Casa por um período mínimo obrigatório de 180 dias. 

Comunicação Responsável 
Disponibilizando conteúdos informativos com recomendações para a 

manutenção de hábitos de jogo moderados, reforçando as campanhas 

de sensibilização num conjunto alargado de suportes e prestando 

aconselhamento psicológico através da linha de apoio Jogo Responsável, 

que é um canal independente, anónimo e confidencial.
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Pelas suas especificidades, foram reforçados os mecanismos de controlo e segurança dos apostadores do Placard 

através da vigência de apenas um talão NIF por apostador e da introdução de um limite diário de apostas registadas 

por um mesmo apostador/NIF, no valor de 5000 €.

Em 2017 foi também atualizado e adaptado o Sistema de Gestão da Segurança e da Informação (SGSI), que passou 

a acomodar as alterações promovidas pelo referencial internacional de segurança WLA-SCS:2016, mantendo-se 

igualmente em conformidade com a norma ISO/IEC 27001:2013. 

Também a formação em segurança da informação constitui um pilar na estratégia de reforço de competências dos 

colaboradores da Santa Casa em matéria de segurança. Realizaram-se 8 sessões de formação certificada, num total 

de 46 horas, abrangendo 107 colaboradores. Incluíram-se também entidades externas que, pelas características do 

serviço prestado, têm acesso a informação restrita e confidencial da Santa Casa.

Os jogos Santa Casa procuram manter-se constantemente atualizados relativamente à temática de jogo responsável 

e hábitos de jogo a dinheiro, quer através da participação em fóruns de discussão e partilha de conhecimento, quer 

através da realização ou apoio a estudos neste âmbito.

São também promovidas ações de sensibilização e informação sobre jogo responsável, junto dos colaboradores 

dos Jogos Santa Casa, incluindo um plano formativo destinado aos grupos de colaboradores com um contacto mais 

próximo dos apostadores ou cujas funções estão relacionadas com o desenvolvimento da oferta de jogos e com a 

sua divulgação. E é ministrada formação aos mediadores da sua rede, que inclui módulos sobre jogo responsável, o 

que é particularmente relevante, dado que os mediadores são os interlocutores diretos dos Jogos Santa Casa com 

os apostadores.

1.4

A relação com as partes 
interessadas

A Santa Casa considera fundamental manter um diálogo permanente com as suas partes 

interessadas, no sentido de conhecer as suas expectativas e, bem assim, de as integrar na 

estratégia institucional e dar-lhes resposta. Para tal, recorre a várias formas de comunicação e 

de dinâmicas, em função do grupo de partes interessadas e do tema.
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As nossas Partes Interessadas
Associações 
e parceiros 

estratégicos
Beneméritos Colaboradores

Comunicação 
social

Comunidade
Fornecedores  
e prestadores  
de serviços

Instituições 
académicas  
e científicas

Irmandade  
da Misericórdia  
e de São Roque

Mediadores dos 
Jogos Sociais

Órgãos 
consultivos e 

de fiscalização 
estatutários

Associações sindicais
Tutela e 

entidades 
públicas externas

Utentes/
Clientes/

Beneficiários
Voluntários

Quem são? São as entidades 
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 inovação, 
qualificação e 
maximização do 
alcance da sua 
ação.

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.

São o seu capital 
essencial, a 
equipa que, 
todos os dias, 
materializa 
a missão da 
Instituição.

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.

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.

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.

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.

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

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

Integram o 
modelo de 
governação da 
Instituição, sendo 
constituídos por 
representantes de 
entidades públicas 
estratégicas para 
a missão e a 
atividade da Santa 
Casa

São estruturas de 
representação coletiva 
dos trabalhadores, para 
defesa e promoção 
dos seus interesses 
socioprofissionais, com as 
quais a Santa Casa mantêm 
uma linha de diálogo 
regular, 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.

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.

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

Formas de Comunicação

Assessoria de imprensa e press 
releases

O

Campanhas de informação e 
sensibilização

O O O O O O O

Circulares informativas e normativas O O

Códigos de conduta C C C

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

O O O O O O O O O O

Contact centers e linhas de apoio C C C

Deliberações da Mesa O O O O O O O O

Formação O O O

Intranet C P

Manual e sessões de acolhimento 
aos novos colaboradores

P

Monografias e publicações 
periódicas

P P P P P P P P P P P P

Newsletters internas C

Plataforma eletrónica de compras C

Prémios neurociências Santa Casa 
e prémios Nunes Correa Verdades 
de Faria

P P

Relatório de Gestão e Contas, 
Relatório de Sustentabilidade

P P P P P P P P P P P P P P

Reuniões e grupos de trabalho; C C C C C C C C C

Sítios na internet e canais nas redes 
sociais

C C C C C C C C C C C C C

Legenda: C - Continuo; P – Periódico; O – Ocasional 
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A Santa Casa tem uma 

rede muito alargada 

de fornecedores, com 

os quais estabelece 

relações comerciais 

para o fornecimento 

de bens e serviços 

especializados essenciais 

ao desenvolvimento da 

atividade e que não são 

passíveis de internalização. 

Enquanto grande compradora, 

a Santa Casa entende que 

deve influenciar positivamente 

estes stakeholders e o próprio 

mercado, através de um conjunto 

de instrumentos que tornem as 

suas compras mais sustentáveis.

Entre esses instrumentos, está 

a sua Política de Compras 

Sustentáveis, que se alicerça num 

conjunto de Princípios e Valores.

01.5

Compras mais sustentáveis

Política de Compras Sustentáveis  
da Santa Casa

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa assume a sua 

responsabilidade com o desenvolvimento sustentável, 

empenhando-se em tornar-se, de forma progressiva, uma 

Instituição com baixo impacto ambiental, assegurando a 

introdução contínua de critérios ambientais e éticos nos 

processos de compras, com o objetivo de minimizar os impactos 

decorrentes da sua atividade, e de criar valor, promovendo a 

inovação e o desenvolvimento de produtos e de serviços mais 

ecológicos e socialmente responsáveis.

Princípios e Valores 

Os procedimentos de compras da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa regem-se, além dos valores e princípios por que a 

Instituição orienta a sua gestão e atividades, especificamente 

pelos princípios fundamentais definidos pelo Código dos 

Contratos Públicos a que está vinculada:  

Princípio da igualdade,

Princípio da concorrência, 

Princípio da imparcialidade, 

Princípio da proporcionalidade, 

Princípio da transparência, 

Princípio da publicidade e 

Princípio da boa-fé.
Legenda

Pormenor da obra de reabilitação 
e restauro da Quinta Alegre
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Respeito pelo 
ambiente e 
promoção 

da sua 
preservação

Cooperação 
com os atores 
sociais para a 

sustentabilidade

Promoção 
da inclusão 
e coesão 

social

Coerência com as 
demais políticas e 

estratégias em vigor na 
Instituição

Racionalização  
dos recursos e 
prevenção do 
desperdício

Qualidade e inovação, 
promovendo a 

desmaterialização e 
melhoria contínua dos 
seus procedimentos

Princípios 
de compras
sustentáveis

na Santa Casa
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Como forma de gerir melhor o impacto que as compras têm no ambiente e na sociedade, a Instituição implementou 

em 2017 o seu Código de Conduta de Fornecedores. O código dirige-se às empresas com as quais estabelece 

relações para fornecimento de bens, serviços e empreitadas - incluindo empresa-mãe, subsidiárias e filiais -, bem 

como aos seus subcontratados, sendo naturalmente extensível aos respetivos trabalhadores e fornecedores a 

montante. 

Este documento veio definir as normas não negociáveis que a Misericórdia de Lisboa exige que os seus fornecedores 

respeitem e cumpram no exercício das relações comerciais que com ela estabeleçam.

Nas suas disposições são 

abrangidos os temas da ética, 

direitos humanos e práticas 

laborais, segurança e saúde no 

trabalho, preservação ambiental 

e segurança da informação, em 

respeito das disposições da 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, das Convenções da 

Organização Internacional do 

Trabalho, e da legislação nacional 

e comunitária.

Este código contribui para o 

posicionamento estratégico da 

SCML no Terceiro Sector, enquanto 

líder de boas práticas, de inovação, 

modernidade e de resiliência e 

enquanto primeira Entidade do 

Terceiro Sector a dispor de um 

instrumento deste tipo.

O Código de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa alinha-se, num contexto mais 

amplo, com a Política de Compras Sustentáveis da Instituição e com o Sistema de Gestão da Segurança da 

Informação dos Jogos Santa Casa. É disponibilizado a todos os fornecedores – de facto ou potenciais – no contexto 

dos processos aquisitivos, nos cadernos de encargos, contratos e notas de encomendas, e encontra-se disponível 

para consulta pública no website institucional. 

Contribui também para o posicionamento estratégico da Santa Casa no Terceiro Sector, enquanto líder de boas 

práticas, de inovação, modernidade e de resiliência e enquanto primeira Entidade do Terceiro Sector a dispor de 

um instrumento deste tipo.

1911 Fornecedores 54 M€ Pagamentos a fornecedores 55 Dias de prazo médio de pagamento

Código de Conduta  
de Fornecedores da 

Santa Casa

O Código de Conduta abrange nas suas normas temas 

como a ética, os direitos humanos e práticas laborais, 

a segurança e saúde no trabalho, a preservação 

ambiental e segurança da informação, em respeito das 

disposições da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, das Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho e da legislação 

nacional e comunitária.
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01.6

Preparar um futuro  
de boas causas

A Santa Casa procura dar um contributo inequívoco para o desenvolvimento sustentável, 

inovando nas repostas aos problemas sociais e promovendo uma maior coesão social. Incorpora 

também, como eixo de intervenção transversal nesta missão, o bem-estar dos colaboradores, o 

uso racional de recursos, a construção de parcerias e a partilha de conhecimento. 

Os desafios da Santa Casa passam por continuar a apoiar os grupos mais vulneráveis na sociedade, ao mesmo tempo 

cuidando do ambiente e mantendo a sua robustez financeira, para poder cuidar também das gerações futuras. 

A consulta periódica das suas partes interessadas, quer internas, quer externas, permite à Santa Casa identificar os 

temas que aqueles sobre quem tem impacto identificam como mais relevantes para a sua sustentabilidade.

 Ética e transparência

 Promoção da diversidade e da inclusão

 Apoio às comunidades locais

 Gestão do consumo de energia e das emissões de CO
2
 associadas

 Gestão de resíduos

 Cadeia de abastecimento sustentável 

 Inovação e Modernização

 Investigação e Desenvolvimento

 

A Estratégia de Sustentabilidade 2016-2019 foi desenhada com base neste exercício de materialidade.

Legenda

Cerimónia de entrega de Bolsas 
de Educação a atletas Olímpicos e 
Paralímpicos
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Estratégia De Sustentabilidade 2016-2019

Preparar um Futuro de Boas Causas 

PRINCIPAIS EIXOS AÇÕES PROGRESSOS 2017

Fortalecer os mecanismos de apoio
Ao modelo de governação 

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

 Em curso

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

Promover a inovação e a modernização

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

Minimizar a pegada ecológica da SCML

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

Promover o fortalecimento da 
Responsabilidade Social Corporativa  
da SCML

Elaborar a Estratégia de Responsabilidade Social 
Corporativa

Realizado

Dinamizar o Voluntariado Corporativo Em curso

Assegurar o apoio a instituições, entidades ou causas 
cuja missão esteja alinhada com a da SCML

Em curso

Reforçar a coesão interna

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

Em curso

Criar e operacionalizar o Programa Interno de Inovação A iniciar
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Aprovada em 2016, a Estratégia de Sustentabilidade da Santa Casa para o período de 2016-2019 dá continuidade 

ao trabalho iniciado em 2012, privilegiando o novo posicionamento de modernidade e de preparação da Instituição 

para o futuro. 

No sentido de dar continuidade ao diálogo ativo com as partes interessadas e de incorporar as suas expectativas e 

preocupações na gestão da Instituição, foi iniciado em 2017 um novo processo de consulta, com o intuito de obter 

uma informação atualizada das suas opiniões e de se ajustar o plano de ação subjacente à estratégia 2016-2019 em 

curso e preparar o próximo plano estratégico.

Novo 

posicionamento

de modernidade

e futuroLegenda

Sala Snoezelen num dos 
equipamentos de Ação Social da 
Santa Casa



Santa Casa

0
2

4
0

Relatório de Sustentabilidade 2017

Fazermos sempre mais e melhor, dando 
cumprimento ao compromisso centenário 
que assumimos como legado, mas inovando, 
percorrendo caminhos novos, que nos 
permitam afirmar na prática de cada dia que 
o que nos move é o interesse daqueles a 
quem temos por missão servir e apoiar.
Edmundo Martinho, Provedor
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Inovar nas abordagens

Apoiar a investigação e o desenvolvimento científico

Simplificar e modernizar

Compromisso 
com a Inovação
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Santa Casa

02.1

Inovar nas abordagens
A Santa Casa quer estar na linha da frente da procura de novas abordagens para os problemas sociais 

atuais e emergentes, de modo que possa antecipar-se e estar preparada para responder com eficácia 

quando as pessoas mais precisam. Estuda e trabalha a complexidade das novas realidades sociais e 

procura soluções inovadoras e atualizadas para os problemas. É um trabalho contínuo de melhoria da 

sua ação, alicerçado na experiência e numa vontade permanente de dar sempre a resposta mais capaz.

Infância e juventude

Nova geração de casas de acolhimento para as crianças e jovens em perigo à 
guarda da Instituição: garantir um ambiente mais acolhedor.

A recente alteração legislativa que revogou as modalidades de acolhimento temporário e de acolhimento prolongado, 

substituindo-as pela criação de uma rede de famílias de acolhimento, preparadas para acolherem crianças até aos 6 anos, 

obrigou à reorganização profunda do modelo de governação do acolhimento Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Capacitar, autonomizar, reconfigurar, especializar, são os desígnios que formam a sigla do projeto CARE, de 

conceção e de operacionalização de um novo modelo de casas de acolhimento de crianças e jovens em perigo que 

estão à guarda da Misericórdia de Lisboa, apostado em desinstitucionalizar, no longo prazo, o acolhimento, e em 

transferir o foco clássico da intervenção, de cariz institucional para uma intervenção terapêutica, ou seja, dando 

importância à transformação interna da criança/jovem e ao seu projeto de vida.

A visão deste projeto, iniciado em 2016 e consolidado em 2017, é conferir às casas de acolhimento as características 

de um lar familiar. A materialização do novo conceito acontece com mudanças simples para que as crianças sintam 

as casas de acolhimento como a «sua casa», como por exemplo, a indumentária dos funcionários, que deixa de ser 

a tradicional bata branca, a forma de confeção das refeições, que passa a ser feita na própria casa, e mudanças mais 

complexas, como a diminuição do número de vagas disponibilizadas em cada casa.

O CARE nasceu na sequência de mudanças legislativas”, assim como da “urgência em adaptar as 

instituições às necessidades reais das crianças”, com o intuito de “mudar o paradigma da intervenção 

no acolhimento residencial. (…) Pensar “fora da caixa”, “olhar para o sistema sem memória”, “saber 

a que crianças há que dar resposta consoante os recursos disponíveis”, são condições fundamentais 

para que o CARE possa ser implementado de forma eficaz.

Rui Godinho, responsável pela Direção de Infância e Juventude da Santa Casa
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Legenda

Apresentação do 
projeto  CARE 
- Capacitar, 
Autonomizar, 
Reconfigurar e 
Especializar

Legenda

Apresentação do 
projeto  CARE 
- Capacitar, 
Autonomizar, 
Reconfigurar e 
Especializar
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Santa Casa

Legenda

Apresentação do 
projeto  CARE 
- Capacitar, 
Autonomizar, 
Reconfigurar e 
Especializar

Legenda

Apresentação do 
projeto  CARE 
- Capacitar, 
Autonomizar, 
Reconfigurar e 
Especializar
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Santa Casa

O projeto CARE almeja reconfigurar o sistema de acolhimento da Santa Casa, definindo um projeto concreto para 

cada uma das casas, implementando um modelo de governação horizontal, com autonomia, e promovendo a 

supervisão externa e a formação de todos os profissionais. A ideia central é qualificar e especializar os profissionais 

que cuidam das crianças e jovens que ingressam nas casas de acolhimento, de forma que cada um deles tenha 

acesso a um acompanhamento individualizado, terapêutico e reparador, e que, sempre que possível, inclua também 

as respetivas famílias, que devem ser encaradas como parte da solução e ajudadas nas suas dificuldades. A dimensão 

de “núcleo familiar” e a defesa dos direitos das crianças assumem, assim, especial importância neste programa.

Além da qualificação dos profissionais, a concretização do CARE implica também requalificar as casas, adaptando-

as ao modelo de intervenção e dotando-as das necessárias condições de conforto e de segurança. Para alcançar 

este objetivo, em 2017 foi realizado um importante investimento financeiro na reabilitação do edificado. 

Em 2017, das 21 casas de acolhimento abrangidas pelo CARE, 19 já estavam a funcionar de acordo com o novo 

modelo, acolhendo 462 crianças e jovens diferentes.

Ao longo do ano, saíram das casas 164 crianças/jovens, das quais 115 (70%) foram para meio natural de vida, o 

que corresponde a uma taxa de desinstitucionalização de 25%. Deste total, 80 foram (re)integrações familiares, 18 

adoções, 4 integrações junto de terceira pessoa e 13 autonomizações. As restantes saídas foram, essencialmente, 

para outras instituições, centros educativos, comunidades terapêuticas ou casas abrigo.

A Santa Casa empenha-se em manter-se uma referência nas políticas de Infância e Juventude.

Os profissionais da Santa Casa 

que trabalham nesta área [são] 

muitas vezes, os anjos da guarda das 

crianças, por as ajudarem a voar e por lhes 

mostrarem que podem ser quem quiserem.

Sérgio Cintra, Vogal da Mesa e Administrador 

Executivo do Departamento de Ação  

Social e Saúde
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PRÁTICAS DA CASA

Unidade de Intervenção Familiar ”Bem-estar: um investimento, uma atitude“

No âmbito da promoção dos direitos e proteção de crianças 

e jovens em situação de risco e perigo, foi criada a Unidade 

de Intervenção Familiar, que agregou as 16 Equipas de Apoio 

à Família, com o objetivo de elaborar e implementar um novo 

modelo de intervenção, ainda mais inclusivo.

O Encontro de Educação ”Bem Estar: um investimento, uma 

atitude“, promovido pela Santa Casa em maio, envolveu cerca 

de 800 colaboradores de todas as categorias profissionais 

das respostas sociais de 1ª e 2ª infância, bem como de outras 

áreas. O grande objetivo deste evento foi promover a reflexão 

alargada da importância da promoção do bem-estar na 

atividade socioeducativa e pedagógica.

Intergeracionalidade

Espaço InterAge: promover a intergeracionalidade

Outro dos objetivos estratégicos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na área do envelhecimento passa por criar 

modelos inovadores para o conceito de centro de dia, considerando características e necessidades dos seniores hoje 

e no futuro, privilegiando uma abordagem intergeracional e de abertura à comunidade em geral. Foi neste contexto 

que, em 2017, se deu início ao desenvolvimento da iniciativa “InterAge”, que propõe um modelo de funcionamento 

em rede, flexível, ajustável às dinâmicas locais e aos interesses de cada um, promotor da intergeracionalidade, do 

envelhecimento ativo e saudável e do combate ao idadismo. 

Com um investimento previsto de 12 milhões de euros, os 21 centros de dia da Santa Casa serão requalificados 

e transformados em espaços intergeracionais e abertos à comunidade, beneficiando diretamente mais de 1600 

utentes seniores. 

Em 2017 foram já recuperados cinco equipamentos. A conclusão do processo de requalificação está prevista para 

2026, com a combinação entre centros de dia e creches, renovando uma resposta que corresponde a cerca de um 

terço das vagas existentes na capital.

O InterAge tem como pedra basilar do seu modelo de funcionamento uma lógica de cogovernação. Trabalhando em 

rede com as entidades locais, este projeto pioneiro irá promover o exercício da cidadania e estimular a solidariedade 

social.
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Proximidade

Apoio aos Cuidadores Informais: Cuidar de quem Cuida dos outros 

Também na área do apoio domiciliário, e tendo como prioridade garantir as condições necessárias para que as 

pessoas seniores possam permanecer nas suas habitações o máximo de tempo possível, a Santa Casa adotou um 

modelo colaborativo, que perspetiva o agregado familiar como um todo, com Planos de Intervenção flexíveis e 

adaptados à realidade de cada pessoa e contando com a participação de todos os intervenientes no processo, 

nomeadamente entidades e instituições da comunidade, o que facilita a identificação das necessidades e a 

sinalização aos serviços de apoio domiciliário. 

A prioridade deste modelo é garantir as condições necessárias para que as pessoas possam permanecer nas 

suas habitações o máximo de tempo possível, e um elemento crucial para que isto seja possível é a existência 

de cuidadores informais – pessoas que, normalmente não sendo remuneradas para tal, prestam assistência nas 

atividades da vida diária a uma outra pessoa, que, por algum tipo de limitação ou fragilidade, deficiência ou 

deterioração de capacidade funcional, não é autónoma.

No sentido de melhorar cada vez mais o apoio que a Instituição dá aos cuidadores informais, em 2017 foi assinado 

um protocolo de colaboração com a Associação Cuidadores de Portugal e criado o Centro de Recursos e (In)

Formação a Prestadores de Cuidados Informais. Os objetivos deste novo centro da Misericórdia de Lisboa são os de 

formar e habilitar os cuidadores informais, prevenir o risco de sobrecarga física e emocional, bem como contribuir 

para que o seu importante papel, de cuidar de outrem, seja reconhecido e sejam assegurados os seus direitos. Este 

Centro irá dispor de uma estrutura de atendimento, grupos de autoajuda, formação à medida, entre outras ações, 

e criar o Cartão do Cuidador.

Também na área da saúde, o papel dos Cuidadores Informais é especialmente valorizado, considerando a Santa 

Casa que estes devem ser apoiados ao longo do processo de antecipação e planeamento das dificuldades e 

necessidades dos cuidados a prestar a uma pessoa dependente. Informá-los sobre direitos, benefícios e recursos 

de que dispõem, sobre potenciais riscos e estratégias de autocuidado, bem como incentivá-los a aprender como 

fazer com confiança, respeito e dignidade, são preocupações presentes e às quais os serviços de saúde da Santa 

Casa procuram corresponder.
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Beleza não tem idade: testemunhos de vida para uma sociedade mais inclusiva

Durante 10 meses, em 2016, o projeto Beleza não tem idade juntou utentes seniores da Santa Casa de todas as 

idades com figuras públicas em sessões fotográficas que tiveram como objetivo desconstruir os preconceitos de 

beleza associados à idade. 

Este projeto promoveu a participação dos utentes num programa de valorização pessoal, social e cultural, procurando 

eliminar estereótipos associados ao envelhecimento e promover a imagem e autoestima das diferentes idades.

Centro de Recursos e (In) 
Formação a Prestadores
de Cuidados Informais

3 ações
18 Cuidadores Informais

Gabinete de Apoio 
e Recursos Gerontológicos 

da Unidade de Saúde  
Dr. José Domingos Barreiro

431 sessões temáticas de  
Educações para a Saúde

674 Cuidadores Informais

Unidade de Cuidados
Continuados Integrados

Maria José Nogueira Pinto

464 ações

CUIDADORES INFORMAIS

Proximidade
Legenda

Folheto informativo 
para apoio aos 
Cuidadores Informais



Participaram 60 utentes da SCML, 32 figuras públicas de diferentes áreas  

e 5 músicos e apresentadores de televisão que aceitaram o desafio  

de contribuir para a desmistificação de preconceitos relativos à idade
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O resultado desse trabalho foi apresentado num livro que compilou as fotografias, com testemunhos de utentes e 

técnicos da SCML. O trabalho esteve em exposição em vários locais públicos de Lisboa e Porto. 

Perante o sucesso da iniciativa, em 2017, e sob o mote «Beleza não tem Idade… na Cidade»., deu-se continuidade ao 

projeto com a realização de um desfile que juntou algumas formas de arte, moda, vídeo, música e dança.

  

 

O balanço é extremamente  

positivo e uma mais-valia para  

os utentes da SCML (…). Os utentes 

saem destas sessões fotográficas com a 

autoestima fortificada. Este projeto rompe 

preconceitos em relação à idade.

Luna Marques,  

Diretora do Espaço  

Santa Casa

Legenda

Beleza não Tem Idade,  
Edição 2017
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Legenda

Beleza não Tem Idade,  
Edição 2017

Legenda

Beleza não Tem Idade,  
Edição 2017
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PRÁTICAS DA CASA

SEEyourAGE Tec-conhecimento 

Objetivo: Realizar estudos sobre a existência de atitudes 

idadistas nas crianças/jovens

Beneficiários: 22 crianças entre os 3 e 5 anos; 20 pessoas idosas

Duração: fevereiro 2017 a julho de 2017

Parceiros: ISCTE- CIS (Centro de Intervenção Social)

Objetivos: 

• Promover a proximidade ao mundo das tecnologias dos 

utentes mais velhos;

• Incrementar o uso de novas tecnologias por parte dos utentes 

dos Centros de Dia da SCML;

• Monitorizar a aceitação do uso das novas tecnologias;

• Avaliar o impacto que as novas tecnologias têm ao nível da 

promoção de competências pessoais, sociais e técnicas dos 

mais velhos;

• Estudar a usabilidade e aceitação das aplicações móveis;

• Estudar a atitude dos seniores relativamente à tecnologia.

Beneficiários: 117 utentes da Santa Casa

Duração: janeiro 2017 a outubro de 2017

Parceiros: ISCTE –CIS (Centro de Intervenção Social) e 

Fraunhofer - AICOS- Portugal

CordonGris Programa de Estimulação Cognitiva

Objetivo: Combater a malnutrição entre as pessoas idosas, 

criando um ecossistema que promova a sua qualidade de vida

Beneficiários: 76 pessoas idosas 

Duração: novembro de 2016 a agosto de 2018

Parceiros: Fraunhofer- Portugal, SONAE-MC, UNIE KBO 

(Holanda) , Can Cook , RED Ninja, (Inglaterra)

Objetivos: Manutenção do funcionamento cognitivo e melhoria 

da qualidade de vida dos utentes seniores, estabelecendo 

um conjunto de estratégias e metodologias de intervenção 

uniformes e transversais aos equipamentos da Santa Casa

Beneficiários: 182 utentes idosos com défices cognitivos 

Cuidados de saúde e reabilitação

No quadro da sua responsabilidade em matéria de saúde, a Santa Casa deve promover melhorias ao nível da 

eficiência dos cuidados de saúde, adotando uma gestão de otimização de recursos.

Em 2017, foi lançado um projeto-piloto em cinco das Unidades de Saúde Santa Casa, que visa facilitar o acesso 

a cuidados de saúde, incluindo consultas médicas e de enfermagem, a todos os que residem, trabalham ou que, 

por motivos vários, transitam por Lisboa, sem que seja necessário ser detentor do Cartão de Saúde Santa Casa. 

O objetivo é o de reforçar a vertente de economia social da Instituição, tornando-a mais inclusiva e subsidiária, 

complementando a ação do Serviço Nacional de Saúde. 

Numa primeira fase, a acessibilidade será garantida nas Unidades de Saúde Santa Casa (USSC) do Bairro do 

Armador, do Bairro Padre Cruz, do Castelo, do Dr. José Domingos Barreiro e do Vale de Alcântara.

Já os utentes com Cartão de Saúde Santa Casa passaram a poder usufruir de um subsídio pecuniário para aquisição 

de próteses oculares, uma nova medida que beneficiou mais de 800 pessoas em 2017.
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PRÁTICAS DA CASA

Sessões de educação para a saúde Projetos de intervenção comunitária

As Unidades de Saúde Santa Casa realizam sessões de 

educação para a saúde dirigidas à população e aos profissionais 

de equipamentos sociais que se situam na sua área geográfica 

de localização.

Em conjunto com parceiros locais, são também desenvolvidos 

projetos comunitários na área da saúde, como o é o caso da 

iniciativa «Vivências da Incontinência Urinária no Feminino», 

desenvolvido pela Unidade de Saúde do Bairro do Armador, 

ou o projeto «Crescer», de intervenção multidisciplinar junto 

de crianças provenientes de famílias de risco psicossocial, 

promovido pela Unidade de Saúde Dr. José Domingos Barreiro.

Promoção da saúde em contexto de riscos biopsicossociais Inclusão de pessoas com deficiência

Projeto “Ocup@-te”, cujo objetivo é o de dar uma resposta 

integradora às diversas problemáticas dos jovens em risco 

(biopsicossocial) e em situação de exclusão social, que estejam 

sob uma clara desigualdade em matéria de saúde, promovendo 

a sua acessibilidade a estes serviços e a sua inclusão.

Projeto «Põe-te em cena», focado nas necessidades detetadas 

na área da prevenção e promoção da Saúde Mental e da 

Educação para a Saúde.

Programa «Diálogos com a Depressão”», projeto piloto dirigido 

a pessoas com perturbações depressivas, em contexto de 

vulnerabilidade Psicossocial, que visa a melhoria do seu bem-

estar e qualidade de vida, a facilitação da sua adaptação social, 

bem como a sua integração familiar, social e/ou profissional.

O Centro de Reabilitação e Paralisia Cerebral Calouste 

Gulbenkian desenvolveu um conjunto de iniciativas promotoras 

da inclusão social, dirigidas aos seus utentes:

CIM – Companhia Integrada Multidisciplinar - Promoção da 

inclusão nas escolas através da arte, criando e desenvolvendo 

uma atividade curricular de dança inclusiva em toda a 

comunidade escolar.

Roteiros Literários – Promoção e reforço do interesse pela 

leitura e escrita, que são fatores de desenvolvimento individual 

de competências de comunicação, raciocínio e espírito crítico.

Privacidades – Promoção da saúde sexual de jovens/adultos com 

paralisia cerebral ou outras situações neuromotoras, através da partilha 

de conhecimentos, valores e atitudes, face à dimensão afetivo-sexual, 

contribuindo para o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais, essenciais ao seu bem-estar e qualidade de vida.

Tricicleta - Promoção desta disciplina do atletismo, 

divulgando-a junto de utentes com paralisia cerebral, tendo por 

objetivo selecionar atletas que ingressem na Seleção Nacional 

para representação de Portugal no Campeonato Internacional.

Pela humanização dos cuidados 

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto (UCCIMJNP) 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. Um papel muitíssimo relevante, numa área de grande carência no país.

 

85% 
de taxa de ocupação

32.686 
Sessões de medicina física e de reabilitação

180
doentes com alta

 

A humanização dos cuidados prestados a cada doente é uma peça central nesta abordagem de intervenção, pelo 

que, paralelamente aos cuidados de saúde prestados, há um investimento em iniciativas que contribuam para 

melhorar a qualidade de vida dos doentes.
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PRÁTICAS DA CASA

Interação social Gestão de emoções

Realizaram-se 44 sessões de atividades lúdicas na UCCIMJNP 

que tiveram como objetivo promover a interação social 

entre os doentes, ajudando no processo de integração e 

providenciando oportunidades de desenvolvimento de novas 

competências, bem como acesso a momentos lúdicos e de 

maior descontração. Estas sessões foram realizadas através 

de atividades como: jardinagem, pintura, sessões de cinema, 

preparação de festas temáticas e momentos musicais.

Ao longo do ano decorreram na UCCIMJNP 7 sessões de 

Gestão de Emoções com o objetivo de trabalhar as emoções, 

identificando-as e reconhecendo o seu papel e funções, 

remetendo para as fragilidades consequentes de um processo 

de perda de autonomia e dependência, mas também para as 

capacidades remanescentes e potencialidades de cada um. 

Estas sessões foram realizadas através de atividades como 

filmes e sua interpretação e dinâmicas de identificação de 

emoções.

Pela reabilitação e integração

O Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão presta cuidados diferenciados em reabilitação, tanto em regime 

de internamento como ambulatório, com elevados padrões de excelência, e adaptados às reais necessidades e 

expetativas de cada utente, com vista à maximização do potencial de reabilitação e da recriação do seu projeto de 

vida. Paralelamente, este Centro promove o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, a investigação 

em Saúde, o ensino pré e pós-graduado e a articulação com outros centros, hospitais e entidades de saúde de 

natureza pública e privada.

8255 
Consultas externas

717 
Doentes saídos de internamento

Em 2017, o Centro continuou a apostar na inovação de intervenção e no desenvolvimento tecnológico, de forma a 

posicionar-se como centro de excelência e de referência nacional. 

A utilização do exosqueleto em reabilitação veio complementar a terapia convencional, 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. Em 2017, 26 utentes puderam 

beneficiar desta intervenção inovadora.
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PRÁTICAS DA CASA

VR4NeuroPain Viver com autonomia

No âmbito da sua estratégia de investigação científica, o 

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão estabeleceu 

uma parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Nova de Lisboa. Assim surgiu o projeto 

VR4NeuroPain, uma solução integradora e personalizada de 

tecnologia interativa, que proporciona aos seus utilizadores um 

ambiente propício para o processo de reabilitação, conjugando 

a realidade virtual a uma luva inteligente, que integra sensores 

e permite a recolha e análise de parâmetros fisiológicos. 

Este projeto foi distinguido com o prémio “Santa Casa 

Challenge”,tendo sido selecionado para estar presente na Web 

Summit 2017, onde o protótipo foi apresentado e testado.

O projeto Viver com Autonomia, em desenvolvimento, recria 

as várias divisões de uma habitação, nas quais se podem 

simular ambientes domésticos acessíveis a pessoas com grande 

incapacidade física, de forma a promover a sua participação 

nas atividades diárias e interação com o seu ambiente familiar 

e social. 

No ano de 2017 foi realizado um estudo arquitetónico do 

espaço, bem como de mobiliário e soluções passíveis de 

adaptação a uma área já existente de intervenção terapêutica 

no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. Prevê-se a 

implementação deste projeto em 2018.

Pela qualidade e diversificação

O Hospital de Sant’Ana (HOSA) é um hospital prestador de cuidados de saúde diferenciados e especializados, 

fundamentalmente na área de Ortopedia, no âmbito da qual, aliás, se constitui uma referência nacional. Além da 

especialidade de Ortopedia, que reveste uma forte componente cirúrgica – convencional e em ambulatório – o 

HOSA dispõe ainda de um leque de serviços complementares, tendo alargado, também a sua atividade a outras 

especialidades.

Mantém há longos anos uma complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde  e, designadamente, com 

o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, onde os seus médicos asseguram cerca de 50% do atendimento do 

Serviço de Urgência. Mantém, ainda, uma estreita complementaridade com os restantes serviços da Santa Casa, 

designadamente com a Direção de Saúde Santa Casa e o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.

Tem, por outro lado, vindo a reforçar as suas parcerias com Entidades do Sector Público e Privado, no âmbito da 

prestação de cuidados de saúde.

34.974  
Consultas externas

2181  
Cirurgias
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PRÁTICAS DA CASA

Formação Aposta na Qualidade - SINAS

Para a grande diferenciação do corpo clínico do HOSA, contribui 

o seu empenho na permanente atualização e formação, 

nomeadamente, no que diz respeito ao Internato Completar 

de Ortopedia, para o qual possui idoneidade total. Além da 

participação em diferentes Congressos da Especialidade, a nível 

nacional e internacional, o HOSA tem vindo a procurar fomentar 

a investigação e o debate internos. 

O HOSA obteve as três estrelas, nas dimensões Excelência 

Clínica, Segurança do Doente, Adequação e Conforto das 

Instalações, Focalização no Doente e Satisfação do Doente, no 

âmbito do SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, 

que significam, mais uma vez, a obtenção da classificação 

máxima no 1º nível de avaliação. Em destaque estão as 

dimensões “Segurança do Doente” e “Adequação e Conforto 

das Instalações”, que, além da nota máxima no 1º nível de 

avaliação, também obtiveram nota máxima no 2º nível da 

avaliação, resultado que tem vindo a ser obtido desde 2013.

Envolvimento da Comunidade 

O HOSA tem desenvolvido várias ações tendo em vista 

o envolvimento da comunidade e no âmbito da sua 

responsabilidade social. São exemplo os rastreios de nutrição 

e de osteoporose, bem como as ações de sensibilização e 

prevenção de quedas. Também os mais novos são incluídos, 

tendo sido realizada uma sessão de esclarecimento sobre 

Prevenção e Posturas Corretas numa Creche, junto de crianças 

com 5 anos. Realizam-se também colóquios, visitas guiadas 

e concertos abertos à comunidade, destacando-se, em 2017: 

o Colóquio “As Ordens Religiosas e Militares presentes no 

património arquitetónico da SCML”, a “Conferência e Visita 

Guiada integrada nas Jornadas Europeias do Património e 

Natureza“ e as visitas guiadas regulares ao Hospital, com 

entrada gratuita para a comunidade, bem como a realização de  

concertos do Coro Vox Maris, com entrada gratuita, no Jardim 

de Inverno do Hospital. 

Reabilitação do património imobiliário

O património ao serviço da missão

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continua a promover uma estratégia global de reabilitação do seu património 

com uma metodologia que permitirá a médio prazo intervir transversalmente em todo o edificado através de um 

planeamento estruturado, financeiramente sustentável e tecnicamente exequível. Preservar, reabilitar, rentabilizar e 

valorizar são os princípios da estratégia de gestão do património da Santa Casa.

Nos prédios afetos à atividade prevalece a preocupação com o bem-estar e a segurança dos utentes e dos 

trabalhadores, nomeadamente através da qualificação do edificado nas áreas do conforto, das acessibilidades 

e da segurança, e com a melhoria do desempenho energético-ambiental. Nos prédios destinados a rendimento, 

o investimento realizado tem como finalidade gerar mais receitas para as causas sociais e para a reabilitação e 

conservação do património imobiliário, por forma a garantir a sua sustentabilidade, boas condições de habitabilidade 

aos seus arrendatários e uma maior rentabilização das propriedades rústicas.

Respeitar a memória e a vontade de todos os beneméritos que lhe entregaram os seus bens, otimizando e ampliando 

a sua utilidade e adequação às necessidades sociais continua a ser a visão da Santa Casa para a gestão do seu 
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património imobiliário. O trabalho de renovação, valorização e ampliação tem prosseguido de forma intensificada, 

e focando-se em novas soluções que sirvam de forma mais eficaz as áreas da ação social, da saúde, da educação, 

da cultura e do património.

São vários os projetos de reabilitação que a Santa Casa tem no terreno, obras orientadas para a conceção de 

novas respostas sociais para as necessidades atuais da sociedade, destinadas a promover a intergeracionalidade, a 

acessibilidade e a sustentabilidade.

PRÁTICAS DA CASA

Nova Unidade no Hospital de Sant’Ana Unidade de Cuidados Continuados Integrados na Estrela

Esta obra contribui para alargar as valências do Hospital de 

Sant’Ana.

8,8 M€
Investimento

60

Beneficiários

Projeto emblemático na área dos cuidados continuados 

integrados, esta unidade será a maior desta especialidade em 

Lisboa.

11 M€
Investimento estimado

78

Beneficiários

Novo Pólo de Inovação Social Edifício Monsanto

Tornar a cidade de Lisboa mais inclusiva e diversa é uma 

preocupação transversal dos projetos da Santa Casa. O novo 

Pólo de Inovação Social que irá transformar a “antiga” Mitra numa 

resposta inovadora nas áreas social, ambiental e económica.

4,1 M€
Investimento estimado

500

Beneficiários

Focada em criar condições para promover a autonomia das 

pessoas, a Santa Casa tem projetado intervenções de reabilitação 

do edificado que procuram servir este objetivo. Destaca-se, neste 

âmbito, o projeto para as residências de Monsanto, com uma 

estrutura residencial com assistência para seniores e pessoas com 

mobilidade reduzida (por doença ou acidente).

4,8 M€
Investimento estimado

62

Beneficiários

 

Em 2017 foram concluídas 17 obras, num valor global que superou os 12 M€ e 14 estão em curso, num valor previsto de 15 M€.

Cultura

A Cultura como investimento na melhoria da vida das pessoas

Na visão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Cultura é um pilar fundamental para o bem-estar de uma 

sociedade, estando associada aos conceitos de qualificação e conhecimento, de integração social e de igualdade. 

Nos últimos anos, a política prosseguida tem-se focado quer na preservação do património cultural de algum modo 

relacionado com a história da Misericórdia de Lisboa, quer na garantia de uma maior acessibilidade ao mesmo. 
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Desta política e da sua estratégia de investimento resultará, de forma mais visível, um novo polo cultural na zona 

do Bairro Alto, nas imediações da sede da Instituição, constituído pelo edifício da antiga Hemeroteca em Lisboa, 

que está ser reabilitado para instalação do arquivo/biblioteca da Brotéria, um espólio único dos jesuítas; pela Igreja 

de São Roque, cuja Capela de São João Batista, de valor cultural único, foi também recentemente restaurada; pelo 

Museu de São Roque, a Biblioteca e o Arquivo Histórico da Misericórdia de Lisboa; e pelo Palácio da São Roque, em 

fase de reabilitação e que albergará o novo museu “Casa Ásia”, onde ficará exposta a coleção de arte asiática do 

colecionador Francisco Capelo, integrada na Misericórdia de Lisboa em 2017.

Na prossecução do seu objetivo estratégico de Apoio à Cultura Nacional, a Santa Casa tem ainda continuado 

a desenvolver um programa anual de concessão de apoios, com prioridade para as solicitações que englobem 

projetos, obras ou atividades culturais que se enquadrem no âmbito da missão da Instituição e se alinhem com as 

suas áreas de intervenção, ou ainda outros que, pela sua qualidade e mérito, promovam a inovação e contribuam 

para a integração dos mais desfavorecidos e daqueles que se encontram em exclusão social. A concessão de Bolsas 

de estudo a alunos carenciados de mérito reconhecido é um dos exemplos dos apoios concedidos, permitindo-lhes 

dar continuidade aos seus estudos em prestigiadas universidades estrangeiras.

15

Apoios concedidos

em 2017

Áreas apoiadas

Artes Performativas, História da Arte, 

Literatura, Conservação do Património 

Histórico-Artístico, Música, Edições, 

Acessibilidades para Públicos com 

Necessidades Especiais

Montante concedido

0,3 M€
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02.2

Apoiar a investigação e o 
desenvolvimento científico

A Santa Casa tem desempenhado um papel muitíssimo relevante no apoio à investigação e ao 

desenvolvimento científico. Fá-lo envolvendo escolas, universidades e centros de investigação, 

contribuindo para o desenvolvimento de estudos e projetos e para a formação de cientistas e 

profissionais de qualidade. A finalidade última desta abordagem é o desenvolvimento de práticas 

de intervenção inovadoras, capazes de procurar as melhores respostas para as necessidades de 

uma sociedade em constante mudança.

Investigação em saúde

Prémios Santa Casa Neurociências: 5 anos a reconhecer a importância da 
investigação científica e clínica

Desde a primeira edição, os Prémios Santa Casa Neurociências contam com 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 como parceiros científicos.

EM 2017 NESTA INICIATIVA

191

Investigadores participantes de diversas nacionalidades

10

Equipas de investigação premiadas

24

Candidaturas das quais 21 ao Prémio Mantero Belard  

e 3 ao Prémio Melo e Castro

2 M€
para a investigação científica nacional

O vencedor do Prémio Mantero Belard 2017 foi a investigadora Maria José Diógenes, com o projeto “Nova estratégia 

terapêutica e novo biomarcador para a Doença de Alzheimer baseados na clivagem do recetor do BDNF”. Já o 

projeto “CombiCORD - Regeneração de lesões vertebro-medulares através da ação combinada de farmacoterapias, 

engenharia de tecidos e estimulação epidural”, liderado pelo investigador António Salgado, foi o vencedor do 

Prémio Melo e Castro 2017. Cada uma das equipas premiadas recebeu um financiamento de 200 mil euros.
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Novo Prémio João Lobo Antunes: pela humanização do ato médico

Pela primeira vez, foi atribuído o Prémio João Lobo Antunes, lançado em reconhecimento da excelência e do 

humanismo do médico, neurocirurgião e cientista e considerado uma das figuras mais marcantes da saúde, da 

ciência e da investigação biomédica em Portugal. Com periodicidade anual, e no valor de 40 mil euros, este Prémio 

destina-se a licenciados em medicina em regime de internato médico e visa estimular a cultura científica e a 

investigação clínica na área das neurociências, valorizando a humanização do ato médico. 

A Ordem do Médicos, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, a Direção Geral de Saúde, o Conselho 

Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o Conselho Nacional de Centros 

Académicos Clínicos são os parceiros científicos da iniciativa. O vencedor foi o médico e investigador Bruno André 

e Silva Miranda, com o projeto “Planeamento cognitivo episódico e semântico: evidência de populações clínicas”.

Legenda

Prémios Santa Casa 
Neurociências,  
edição 2017

Legenda

Prémio João Lobo 
Antunes, edição 2017

13 Candidaturas,  

das quais 11  

a título individual  

e 2 por equipa de 

investigação
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Bolsa Edgar Cruz e Silva: pela investigação no envelhecimento cerebral e demências

Resultante de uma parceria entre a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e o Grupo de Estudos de Envelhecimento 

Cerebral e Demências, esta Bolsa destina-se a financiar o melhor projeto de investigação científica na área do 

Envelhecimento Cerebral e Demências. O financiamento tem o valor de 5000 €.

O vencedor da edição 2016/17 foi o projeto “Novos inibidores da BACE1 para o tratamento da doença de Alzheimer: 

uma abordagem para o desenvolvimento de moléculas mais seletivas e eficazes”. Este projeto tem como objetivo 

desenvolver um fármaco para o tratamento da Doença de Alzheimer, com capacidade para alterar o curso da 

doença, retardando o aparecimento de sintomas e/ou inibindo a progressão da mesma. 

Homenagear vidas dedicadas a causas

Prémios Nunes Corrêa Verdades de Faria: homenagear quem se dedica aos mais idosos

No ano do presente Relatório, os Prémios Nunes Corrêa Verdades de Faria cumpriram 30 anos de existência. 

Tendo sido criados para cumprir a vontade expressa em testamento pelo benemérito Enrique Mantero Belard, estes 

prémios, no valor de 12.500 € cada, distinguem anualmente três personalidades que, em Portugal, mais tenham 

contribuído pelo seu esforço, trabalho ou estudos para três áreas de intervenção relacionadas com o cuidado e 

carinho dispensados aos idosos desprotegidos, com o progresso da medicina na sua aplicação às pessoas idosas e 

com o progresso no tratamento das doenças do coração.

O prémio “Cuidado e Carinho Dispensados aos Idosos Desprotegidos” foi atribuído ao provedor da Santa Casa da Misericórdia 

de Grândola, Horácio Carvalho Pereira. Com esta atribuição distinguiu-se assim o empenho, dedicação e amor demonstrado por 

Horácio Carvalho Pereira ao longo de 34 anos de carreira 

em prol dos mais necessitados e desprotegidos daquele 

concelho.

Na área do “Progresso da Medicina na sua Aplicação às 

Pessoas Idosas”, Eduardo Nimá Doutel Haghighi, médico 

de medicina interna, com competência em Geriatria e 

coordenador do projeto “O percurso clínico do idoso”, 

no Hospital de Vila Franca de Xira, foi reconhecido pelo 

seu trabalho sobre a problemática do idoso.

Ao promotor da criação da Sociedade Portuguesa de 

Aterosclerose, Polybio Serra e Silva, foi atribuído o 

prémio no âmbito do “Progresso no Tratamento das 

Doenças do Coração”, pelo trabalho assistencial e pela 

investigação no domínio da profilaxia e terapêutica da 

doença cérebro-reno-cardiovascular.

Legenda

Prémio Nunes Corrêa Verdades de Faria, edição 2017
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Legenda

Prémio Nunes Corrêa 
Verdades de Faria, 
edição 2017

Legenda

Prémio Nunes Corrêa 
Verdades de Faria, 
edição 2017
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Dinamizar o empreendedorismo social 

Santa Casa Challenge: premiar a inovação social de base tecnológica

A segunda edição do concurso Santa Casa Challenge, uma iniciativa criada pela Instituição em 2016 para premiar 

ideias de inovação social de base tecnológica, foi lançada na Web Summit 2017.

Através desta iniciativa, a Santa Casa procura estimular a inovação social digital e o empreendedorismo social de base 

tecnológica, como instrumentos da sua modernização e criar ou melhorar os produtos e serviços disponibilizados à 

população, nas suas áreas de intervenção, nomeadamente ação social, saúde, cultura, património e economia social.

EM 2017 NESTA INICIATIVA

43

Candidaturas recebidas
16

Prémios atribuídos nas duas edições9

Prémios atribuídos, no valor de 146.416€

Na Web Summit 2017 foi realizado um workshop Santa Casa Challenge, concurso de inovação social digital, 

com a apresentação dos projetos vencedores da 1ª edição da iniciativa, que além do prémio pecuniário, tiveram 

oportunidade de estar presentes na zona startup Alpha para apresentação dos seus negócios. 

Os vencedores da edição de 2017 foram: na área da Ação Social, o projeto DARCALOR; na área da Cultura, o projeto 

REVELARTE; na área da Economia Social, o projeto GIVE TO U; na área do Património, o projeto RENOVAR; na área 

da Saúde, o projeto HAPPY e na área Ação Social/Saúde, o projeto DAR A MÃO.
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O concurso Santa Casa Challenge conta com a parceria da AICEP Portugal Global, da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo, da Fábrica de Startups, da Fraunhoffer, da Federação Nacional das Associações de Business Angels, da 

Microsoft, do Montepio Geral e da NOS.

Legenda

Santa Casa Challenge

Legenda

Santa Casa Challenge

Legenda

Santa Casa Challenge

Legenda

Santa Casa Challenge
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02.3

Simplificar e modernizar
A Santa Casa está empenhada na constante revisão dos seus processos, procurando a sua 

simplificação para uma maior agilidade, capacidade de resposta e rastreabilidade de informação. 

Para respostas mais eficazes às suas Boas Causas. 

Simplificar e modernizar processos: para uma resposta mais eficaz

Simp+: simplificar para ganhar eficácia

Para assegurar que os processos organizacionais da Santa Casa ganham eficácia e robustez e são suportados 

por políticas de gestão documental claras e fiáveis, através de uma solução que se pretende única e transversal, 

foi criado um novo sistema de simplificação e modernização de processos, o Simp+. A logística de transporte 

de colaboradores e utentes, a disponibilização da documentação de arquivo ou a tramitação das candidaturas a 

financiamento externo, são alguns dos processos já implementados no âmbito deste novo sistema.

A utilização do sistema permitirá alcançar resultados significativos, sobretudo em matéria de ganhos de eficiência 

e produtividade, de maior disponibilidade da informação e maior segurança no seu acesso, otimização dos recursos 

financeiros e ambientais e preservação do património histórico da Instituição.

Um passo importante para melhorar a gestão operacional das atividades da Santa Casa, apostada na modernização 

e agilização da sua estrutura. 

Uma visão 360º do utente

PRIA: agregar informação sobre os beneficiários

O novo sistema de informação das áreas de Ação Social e da Saúde – PRIA - permite gerir os processos dos 

beneficiários de forma integrada, independentemente da resposta social. 

Surge para colmatar uma necessidade de desburocratização da organização, na medida em que permite simplificar 

processos e agregar informação numa solução mais moderna e eficiente. 

É mais uma demonstração da capacidade de modernização da SCML, em tempos de mudança acelerada. Um único 

sistema e serviços mais ágeis, num trabalho de melhoria que deve ser encarado como constante.
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O lançamento do PRIA  
é histórico porque representa  

um momento novo na vida  
da Santa Casa.  

Este enquadra-se na aposta da Instituição em 
modernizar os seus serviços.  

O sistema PRIA representa um grande  
passo em frente, que não seria possível  
sem o envolvimento de vários serviços  

da Instituição, representando este  
projeto uma cooperação exemplar.

 
Edmundo Martinho, Provedor da SCML
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O tempo não é de acomodação.  
É antes de exigência acrescida,  
de rigor sempre crescente e de busca 
permanente de eficiência nos meios.
Edmundo Martinho, Provedor
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Compromisso 
com o Ambiente
O nosso impacto ambiental

Atuar para minimizar a pegada ecológica
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03.1

O nosso impacto ambiental
A responsabilidade de gerir melhor o seu impacto ambiental, mitigando os seus efeitos negativos, 

está presente no dia-a-dia da Instituição, monitorizando-se os consumos energéticos e hídricos 

e os resíduos produzidos, e estudando-se e aplicando-se medidas de redução.

O nosso BI Ambiental global

Electricidade

57,499 GJ
-1%

7234 
habitações 
familiares

20.016 GJ
-2% propano
+3% fuelóleo

-

12.382 GJ
-36% gasolina
+1% gasóleo

23.745 GJ
+5%

11.227 Botijas  
de 45 kg

8 viagens de ida
e volta à lua

128 piscinas
olímpicas

323 kg
/colaborador

319.241 m3

-7%
1931 t

+244%

Gás propano
e fuelóleo

ÁguaGás Natural
Gasolina

e Gasóleo
Resíduos

A dimensão e heterogeneidade construtiva do parque edificado que está afeto à atividade da Santa Casa, e a 

extensão, diversidade e carácter intensivo das operações associadas às suas atividades, tornam a Instituição, 

globalmente, consumidora de muita energia e recursos naturais, e tendo, consequentemente, uma elevada pegada 

ecológica. 

Quando, em 2012, se iniciou o desenvolvimento da Estratégia de Sustentabilidade da SCML, foi desde logo 

identificado que a área que carecia de uma atenção prioritária era a área ambiental. Um longo percurso já foi 

percorrido, inclusivamente ao nível do cumprimento de obrigações legais, mas considera-se que para alavancar 

e consolidar a gestão ambiental da SCML nos próximos anos, o próximo passo será o da adoção de um Plano de 

Intervenção Ambiental integrado para a Instituição. Este será um trabalho aprofundado e integrado de levantamento 

e avaliação dos aspetos ambientais significativos da Misericórdia de Lisboa e de avaliação da conformidade das 

práticas, procedimentos e processos em vigor com os requisitos previstos na legislação, complementado com um 

plano de aplicação de medidas corretivas e de melhoria contínua.

A aplicação do Plano de Intervenção Ambiental deverá permitir à Santa Casa não só gerir de forma eficaz e eficiente 

os seus impactos ambientais, como antecipar riscos futuros, permitindo a sua prevenção ou mitigação.
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Em 2017, a Santa Casa consumiu menos eletricidade e menos água, mas consumiu mais gás natural do que no ano 

anterior. Nos resíduos, passou a ser possível quantificar os resíduos urbanos recolhidos em nove dos equipamentos 

sociais da Santa Casa na cidade Lisboa, o que não era possível nos anos anteriores. Esta quantificação fez aumentar 

exponencialmente o volume global de resíduos comunicado à Agência Portuguesa do Ambiente, mas não corresponde 

a um aumento real idêntico, antes, sim, a um apuramento mais realista da pegada de resíduos da Instituição.

A Ação Social é a área de atividade da Santa Casa que mais recursos consome e mais resíduos produz, o que está 

relacionado com o tipo e volume de serviços que presta nos seus equipamentos, e com a sua representatividade no 

universo total de edifícios da Santa Casa; 143, 42%, de um total de 343, estão afetos à sua atividade.

Consumos energéticos e hídricos e resíduos produzidos por grandes áreas de atividade da Santa Casa

2%

41%

Ação 
Social

Gestão
Imobiliária

10%

Departamento 
de Jogos

21%

Serviços
de Gestão

26%

Saúde

77%

Ação 
Social

17%

Saúde

1%

Gestão
Imobiliária

5%

Serviços
de Gestão

32%

Saúde

1%

Gestão
Imobiliária

1%

Departamento 
de Jogos

7%

Serviços
de Gestão

59%

Ação 
Social

17%

Saúde

14%

Departamento 
de Jogos

5%

Gestão
Imobiliária

17%

Serviços
de Gestão

47%

Ação
Social

Consumo de Eletricidade

Consumo de Água

Consumo de Gás Natural

Resíduos Produzidos
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O consumo de energia 

O consumo total de energia elétrica foi de 57.499 GJ. Comparando o desempenho global face ao ano transato, 

houve uma diminuição de -1,3%. A maioria das instalações (71%) mantiveram ou reduziram o seu consumo. 

Os principais aumentos de consumo registaram-se em instalações onde estão sediados os serviços do Departamento 

de Jogos (+21%), nomeadamente pelo facto terem recebido a gráfica que imprime os bilhetes de lotaria, e que 

anteriormente estava instalada no Complexo de São Roque (e o que ajuda a explicar a redução de -15% nos Serviços 

de Gestão, onde está incluído esse edifício); e na Saúde, aumento contextualizado pela entrada em funcionamento 

do quarto piso da Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto.

Ação Social Saúde
Serviços de 

gestão
Jogos Sociais

Gestão 
Imobiliária

Eletricidade 23.503 GJ 15.041 GJ 12.132 GJ 5758 GJ 1064 GJ

-1%
face a 2016

-3% 
face a 2016

+8% 
face a 2016

-15% 
face a 2016

+21% 
face a 2016

-6% 
face a 2016

Quanto ao consumo total de gás natural, este sofreu um aumento de 5%, explicável, em boa medida, pelo facto 

de tanto o Hospital de Sant’Ana, como a Obra Social Pousal, dois grandes equipamentos da área da Saúde, terem 

passado a ter fornecimento de gás natural. Esta alteração causou um aumento de +119% de consumo deste recurso 

no universo das instalações afetas à área da Saúde.

 

Ação Social Saúde Gestão imobiliária Serviços de gestão

Gás Natural 18.336 GJ 4104 GJ 143 GJ 1163 GJ

+5%
face a 2016

-5% 
face a 2016

+119% 
face a 2016

+11% 
face a 2016

-9% 
face a 2016

O gás propano e o fuelóleo são utilizados apenas em algumas instalações da Ação Social e da Saúde, essencialmente 

para aquecimento de água. 

O consumo de fuelóleo aumentou 3%, enquanto o consumo de gás propano sofreu uma redução de cerca de -2% 

face ao ano anterior. O aumento do consumo de fuelóleo está associado à avaria de uma caldeira de aquecimento 

num dos equipamentos da ação social. A diminuição do consumo de gás propano é, em grande parte, explicada 

pela diminuição da atividade em dois dos equipamentos de maior capacidade que utilizam este recurso, o Hospital 

de Sant’Ana e a Colónia de Férias de São Julião.
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Ação Social Saúde

Gás Propano 395 GJ 6763 GJ

-2% 
face a 2016

-16% 
face a 2016

-1% 
face a 2016

Fuelóleo 720 GJ 12.139 GJ

+3% 
face a 2016

+11% 
face a 2016

+2% 
face a 2016

 

A frota da Santa Casa compôs-se, em 2017, por 217 veículos, que percorreram quase 2 milhões de km ao longo do 

ano e consumiram mais de 348 mil litros de combustível. Este consumo traduziu-se na emissão de mais de 8 mil tCO
2
. 

Gasóleo Gasolina

11.940 GJ 442 GJ

+0,8% 
face a 2016

-36% 
face a 2016

As emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresenta neste relatório informação relativa às suas emissões de Gases 

com Efeito de Estufa (GEE) em 2017, de:

 Âmbito 1 – emissões diretas, associadas, por exemplo, ao consumo de combustível pela sua frota automóvel, e 

ao funcionamento dos edifícios que estão afetos à sua atividade, no que diz respeito ao consumo de recursos 

energéticos para climatização, confeção de refeições, ou aquecimento de águas sanitárias; 

 Âmbito 2 – emissões indiretas, resultantes da energia elétrica consumida pela Instituição. 

 

Neste ano, as emissões de GEE de âmbito 2 emissões indiretas tiveram maior peso do que as de âmbito 1 no total 

de emissões de gases com efeitos de estufa da Santa Casa, invertendo-se a proporcionalidade do ano transato.

10 000

7 500

5 000

2 500

0

2608

4489

42%

55%

58% 45%3569 3628

2016 2017

Âmbito 1 - Emissões Diretas

Âmbito 2 - Emissões Indiretas 
(Prod . Eletricidade)
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As emissões de âmbito 1 - emissões diretas representaram 45% do total de emissões da Santa Casa, mantendo-se 

em linha com os valores registados em 2016. O ligeiro aumento de 1,6% explica-se pelo aumento do consumo de 

gás natural e de fuelóleo.

Já as emissões de âmbito 2 - emissões indiretas representaram os restantes 55%, tendo aumentado 72%, face a 2016. 

Em relação a esta variação, há que referir que os parâmetros para o cálculo das emissões indiretas de GEE utilizados 

pela Santa Casa são atualizados de ano para ano, de acordo com os tipos de fontes energéticas (mix energético) a 

que recorrem os fornecedores para a produção de eletricidade. Em 2017, os fatores de emissão utilizados para os 

cálculos foram mais elevados, uma vez que se verificou uma diminuição das fontes de energia renováveis utilizadas 

na produção da eletricidade que a Santa Casa consumiu. No caso do principal fornecedor de energia da Santa Casa, 

a percentagem de fontes não renováveis utilizadas para a produção deste recurso alcançou os 45%. 

O consumo de água

Verificou-se uma redução do consumo de água de 7%, que se deveu fundamentalmente a uma revisão dos contratos 

de fornecimento, de que resultou a decisão de rescisão de uma parte, e à monitorização diária do consumo nos 

pontos com telemetria. Esta monitorização permitiu detetar de forma célere fugas e outros consumos atípicos e 

atuar imediatamente, com vista à sua resolução ou mitigação, evitando maiores desperdícios de água.

Ainda assim, o gasto de água teve um aumento significativo na área de atividade da Saúde, o que se explica, em 

boa medida, pelo maior consumo registado no Hospital de Sant’Ana, justificado pelo aumento dos espaços verdes, 

com a inauguração do novo edifício, e por uma fuga, que foi devidamente detetada e reparada. 

Também na área dos Jogos Sociais se verificou um aumento do consumo de água, que pode ser compreendido pelo 

facto de um dos armazéns que lhe estão afetos ter recebido novos serviços em 2017, entre os quais a gráfica que 

imprime os bilhetes de lotaria, e que anteriormente estava instalada no Complexo de São Roque.

Ação Social Saúde
Gestão 

imobiliária
Jogos Sociais

Serviços  
de gestão

Água 188.141 m3 100.964 m3 4480 m3 3917 m3 21.739 m3

-7% 
face a 2016

-12% 
face a 2016

+24% 
face a 2016

-81% 
face a 2016

+12% 
face a 2016

+2% 
face a 2016
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A produção de resíduos

A quantidade de resíduos declarados pela Santa Casa à Agência Portuguesa do Ambiente, 1913 t (ultrapassando 

pela primeira vez as 1000 toneladas), sofreu um aumento em cerca de 244% face ao ano transato. Grande parte 

deste aumento ficou a dever-se ao facto de, pela primeira vez, ter sido possível obter a quantidade de resíduos 

urbanos recolhidos em nove instalações da Santa Casa classificadas como Grandes Produtoras de Resíduos3, num 

total de 1177 t. 

Permanecem ainda sem quantificação da produção de resíduos urbanos, por não disponibilização desses dados 

pelos diferentes serviços municipalizados de gestão de resíduos, todas as instalações equiparáveis a «produtores 

domésticos».

Quantidade 
total  

produzida

Ação Social Saúde
Gestão 

imobiliária
Jogos Sociais

Serviços  
de gestão

910 t 317 t 92 t 276 t 337 t

As 3 
tipologias de 
resíduos mais 
produzidos

Ação Social Saúde
Gestão 

imobiliária
Jogos Sociais

Serviços  
de gestão

479 t 
orgânicos 

171 t 
indiferenciados 

29 t 
misturas de resíduos 

133 t 
papel e cartão

175 t 
indiferenciados 

350 t indiferenciados 
69 t

hospitalares 

22 t 
resíduos de 

construção e 
demolição

123 t 
madeiras

89 t 
orgânicos 

27 t 
papel e cartão 

25 t 
papel e cartão 

18 t 
madeiras 

12 t 
misturas de resíduos

21 t 
papel e cartão

3 Consideram-se como Grandes Produtores de Resíduos as instalações que apresentem uma produção média diária de resíduos urbanos igual ou superior a 1100 
litros. Nestes locais, a responsabilidade do município em assegurar a recolha de resíduos urbanos no âmbito do sistema municipalizado de gestão de resíduos 
cessa, ficando o produtor obrigado a contratualizar um serviço específico para o efeito. Para os seus grandes produtores de resíduos em Lisboa, a Santa Casa 
contratou a Câmara Municipal de Lisboa especificamente para a prestação desse serviço.
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No universo comparável com 2016, ou seja, excluindo os resíduos urbanos recolhidos pela Câmara Municipal de 

Lisboa nas 9 instalações grandes produtoras de resíduos, a quantidade de resíduos produzidos pela Santa Casa 

ascendeu a 753 toneladas, representando, ainda assim, um aumento de 34% face ao ano anterior. 

Para este acréscimo contribuíram significativamente o encerramento de um armazém de grandes dimensões, a 

reabilitação de diversos imóveis, a instalação de novos serviços e reinstalação de outros, e ainda a criação de novos 

procedimentos internos de gestão administrativa dos processos de recolha de resíduos, que permitiram um maior 

controlo e um melhor encaminhamento dos resíduos produzidos. 

Apesar da quantidade considerável de resíduos produzidos pela Santa Casa, importa assinalar a preocupação da 

Instituição em assegurar o seu encaminhamento, sempre que aplicável, para os destinos mais ecológicos: 21% do 

total de resíduos produzidos foram encaminhados para valorização, tendo como fim a sua reciclagem, e 29% para 

compostagem.

Compostagem

568 t 527 t 415 t 76 t 13 t 332 t

Valorização EliminaçãoIncineração
Tratamento

Físico-químico
Outros

Legenda

Energias renováveis nos 
edifícios da Santa Casa – 

Sistema solar térmico num 
equipamento de Saúde
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03.2

Atuar para minimizar a 
pegada ecológica

Conhecer melhor o perfil ambiental dos diferentes equipamentos da Santa Casa tem permitido 

à instituição ter uma maior consciência das suas ineficiências e adotar medidas de melhoria e 

de correção mais orientadas e concretas. Este é um processo contínuo, cujo impacto depende 

também da mudança dos comportamentos individuais de todos os que diariamente dão vida à 

Instituição.

Monitorização e gestão de dados

Constituindo a monitorização e a gestão de dados sobre os consumos energéticos e hídricos uma prioridade para 

a gestão ambiental da Instituição, aproveitando as potencialidades da Internet of Things (IoT), em parceria com 

a Microsoft, a Santa Casa desenvolveu um projeto-piloto de monitorização remota dos consumos de energia e 

água do edifício onde estão instalados os seus serviços centrais e a Igreja e Museu de São Roque, o Complexo de 

São Roque, o qual foi selecionado para o efeito pela sua representatividade no contexto da Instituição e pela sua 

dimensão e complexidade, quer estrutural, quer de perfil de consumos.

Com a monitorização em tempo real e o acompanhamento técnico, durante os três meses em que durou o projeto-

piloto identificaram-se cinco oportunidades, simples e de célere aplicação, de melhoria do desempenho energético 

do edifício. Essas medidas respeitam a alterações no tipo de iluminação de alguns espaços, no automatismo dos 

horários do funcionamento da iluminação, até a alterações comportamentais em determinadas atividades, e a 

diminuição de potências contratadas, e que, conjuntamente, permitirão uma poupança total na ordem dos 13.000€.

Legenda

Apresentação de plataforma 
de monitorização de consumos 
energéticos e hídricos usada no 
complexo de São Roque.
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No final do ano foi realizado outro projeto-piloto de monitorização e gestão de dados dos consumos energéticos 

e hídricos, desta vez tendo como objeto o Centro de Dia e Residência Quinta das Flores. Foram instalados 

equipamentos não intrusivos de telemetria no quadro geral de energia elétrica e no contador de gás, sendo a 

monitorização feita remotamente a partir de uma plataforma específica. Este piloto durará até final de junho de 

2018.

Melhor uso da energia

Promoção do uso das renováveis

Foram realizados estudos de viabilidade energética e económica da instalação de sistemas solares térmicos num 

conjunto de 14 edifícios afetos à atividade de ação social, de entre os quais sete foram considerados como elegíveis, 

para um investimento que se estima em cerca de 116 mil €, com uma poupança em cerca de 22 mil € por ano. 

115.876 € 
Investimento estimado

21.871 € 
Poupança anual estimada

5,3 anos 
Período de retorno de investimento

Legenda

Apresentação de plataforma 
de monitorização de consumos 
energéticos e hídricos usada no 
complexo de São Roque.
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Compensação da energia reativa 

A Santa Casa dispõe de um conjunto elevado de edifícios onde a energia reativa tem uma representatividade 

elevada na faturação de energia elétrica. Com o objetivo de mitigar a despesa associada a este consumo «inútil» de 

energia, desenvolveram-se os projetos técnicos de dimensionamento de baterias de condensadores para instalar 

num conjunto de 12 edifícios e preparou-se o procedimento aquisitivo, prevendo-se que fique concluído em meados 

de 2018. 

30.000 €  
Investimento estimado 

27.600 €
Poupança anual estimada

1,09 anos  
Período de retorno de investimento

Diminuição dos valores de consumo e faturação estimados na componente da 
energia elétrica

A estimativa mensal de consumos de eletricidade dificulta uma monitorização fidedigna e a implementação de 

medidas de controlo atempadas. Com o objetivo de se dispor de informação mais fidedigna e em «tempo real», foi 

definida como prioritária a instalação de contadores de eletricidade inteligentes, sempre que possível do ponto de 

vista técnico. 

No ano de 2017 foi possível instalar sistemas de telemetria nos contadores de mais 29 instalações. Ainda assim, a 

percentagem de locais de consumo com este sistema cifra-se nos 36%, percentagem que é objetivo da Santa Casa 

aumentar nos próximos anos.

Redução do consumo de água

Monitorização dos consumos hídricos

Desde 2016, a Santa Casa aderiu progressivamente ao serviço de telemetria Waterbeep da EPAL em todos os 

contratos de água deste fornecedor, e passou a fazer a monitorização diária dos consumos para deteção de fugas 

e outras situações atípicas e, bem assim, para proceder a uma intervenção célere para a sua resolução.

Em 2017, este sistema já abrangeu 63% dos locais de consumo abastecidos pela EPAL, o que representa 58% do 

universo de pontos de consumo de água da Santa Casa.
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Durante o ano foram ativados 65 incidentes relacionados com consumos atípicos de água, dos quais foram 

encerrados, mediante a sua resolução, 48. Por cada mês que as situações de consumos atípicos identificadas em 

2017 se mantivessem sem reparação (o que acontecia no passado sem esta ferramenta e a sua monitorização diária, 

em que as fugas, nomeadamente as subterrâneas e interiores, demoravam a ser identificadas), a Santa Casa teria 

tido um encargo financeiro adicional com a fatura da água na ordem dos 20 mil € e desperdiçado mais de 7 milhões 

de litros de água. 

Dado o volume de incidentes relacionados com fugas de água, para coadjuvar o trabalho da equipa de manutenção 

na sua localização e resolução, foi adquirido um aparelho detetor acústico de fugas.

65   
Incidentes ativados 

48 
Incidentes resolvidos

42.000 m3   
Desperdício de água evitado  
(se persistisse durante seis meses)

Assegurar uma correta gestão de resíduos

Gestão desmaterializada do processo de pedido de recolha de resíduos

Com vista a incrementar a eficiência na gestão de processos, em particular no que se refere ao tratamento e 

encaminhamento dos pedidos internos de recolha de resíduos, em 2017 foram desenvolvidos um formulário 

eletrónico e uma base de dados para gestão de todo o processo de pedido de recolha de resíduos e disponibilização 

de ecopontos, desde o momento de receção do pedido até à validação da realização do serviço pelo cliente interno. 

O formulário eletrónico está disponível na Intranet para utilização por todos os serviços.

A criação desta ferramenta é uma prática inovadora no contexto dos procedimentos de gestão em vigor na 

Instituição, que permitiu centralizar, uniformizar e desmaterializar todos os pedidos de recolha de resíduos e de 

disponibilização de ecopontos, aumentar a eficácia da equipa, garantindo um tempo de resposta mais adequado 

na tramitação de cada processo, além do apuramento de indicadores quantitativos relevantes sobre a produção de 

resíduos pela Instituição.
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Queremos ser capazes de levar  
a esperança, dizer a cada pessoa 
que é possível viver, que é possível 
mudar, que é possível recomeçar.
Edmundo Martinho, Provedor
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04.1

Acreditar no trabalho 
conjunto

A Santa Casa acredita numa intervenção partilhada e colaborativa, com entidades com uma 

visão comum em relação às causas a que se dedica.

Em parceria com as misericórdias

Entendendo que a missão da Santa Casa não se limita à geografia do concelho de Lisboa, deu-se continuidade ao 

trabalho do Fundo Rainha D. Leonor que, até 2017, apoiou financeiramente projetos de 81 misericórdias. O propósito 

evoluiu. Do apoio financeiro à conclusão de respostas capazes de servir as comunidades locais, para a aprovação 

de projetos com inovação, criação de espaços intergeracionais, promoção do envelhecimento ativo e saudável e 

inclusão de pessoas com deficiência.

91  
Candidaturas submetidas na área social

14  
Obras concluídas

13 
Candidaturas submetidas na área patrimonial

36 
Candidaturas aprovadas



SCM de Ponte da Barca  |  SCM de Chaves  |  SCM de Vila Nova de Cerveira  |  SCML de Algoso  |   

SCM de Montargil  |  SCM de Fão  |  SCM de Águeda  |  SCM de Mangualde  |  SCM de Angra do 

Heroísmo  |  SCM da Mêda  |  SCM da Cuba  |  SCM de Baião  |  SCM de Castelo de Paiva  |  SCM da 

Horta  |  SCM de Marco de Canaveses  |  SCM de Penamacor  |  SCM de Vimieiro  |  SCM de Oleiros  |  

SCM de Mora  |  SCM da Ribeira Grande  |  SCM do Montijo  |  SCM de Ferreira do Zêzere  |  SCM de 

Mogadouro  |  SCM de Vimioso  |  SCM de Peniche  |  SCM de Cinfães  |  SCM de Oliveira do Bairro  |  

SCM da Ericeira  |  SCM de Abrantes  |  SCM de Alenquer  |  SCM de Buarcos  |  SCM de Montemor-o-Novo  |  

SCM de Coruche  |  SCM da Lourinhã  |  SCM de Melgaço  |  SCM de Tomar.
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De realçar que, neste ano foi introduzida na linha de apoio do Fundo Rainha D. Leonor a proteção de espaços 

exteriores e a recuperação de edifícios que respeitem o património das Misericórdias. Pela criação desta nova linha 

de apoio, a Santa Casa quer ajudar a salvaguardar e preservar, além do património artístico e cultural, o património 

edificado histórico.

5.821.926 €
Montante total atribuído

2965 Nº de vagas criadas desde 2015 
251 Postos de trabalho criados desde 2015 

Na área social: 4,4 M€,  
76% do montante total atribuído 

Na área patrimonial: 1,4 M€,  
24% do montante total atribuído

Legenda

Inauguração da obra 
de reabilitação do 
Jardim de Infância da 
Misericórdia de Arnoia 
- Celorico de Basto
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Projetos concretizados no ano de 2017, referentes às edições do Fundo D. Leonor 
de 2016 e 2015:

Na área da infância e juventude: 

 Reabilitação do jardim infância da Santa Casa da Misericórdia de São Bento da Arnóia, Celorico de Basto, no 

valor de 192.160 €

 Reabilitação da creche e jardim-de-infância de S. Gonçalo, da Santa Casa da Misericórdia de Póvoa de Lanhoso 

no valor de 196.216 €

 Reabilitação do Centro Infantil de Pevidém da Santa Casa da Misericórdia de Riba D’Ave, no valor de 172.115,06 €

 

Na área do envelhecimento:

 Construção de uma nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa da Misericórdia de Faro, no 

valor de 300.000 €.

 Construção de uma nova ala e de um espaço exterior com zonas de lazer, no Lar de Idosos da Santa Casa da 

Misericórdia de Gáfete, distrito de Portalegre, no valor de 78.906 €.

 Reabilitação do Lar José Luiz d’Andrade, da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, distrito do Porto, no valor 

de 166.955 €.

 Ampliação do Lar Nossa Senhora da Conceição da Santa Casa da Misericórdia da Vila do Crato, distrito de 

Portalegre, no valor de 207.569 €.

 Construção de Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Vimeiro, distrito de Lisboa, 

no valor de 248.874 €.

 

Na área da saúde: 

 Ampliação do Centro de Fisioterapia da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, no valor de 19.390 €.

 Construção da cozinha e lavandaria de apoio à Unidade de Cuidados Continuados Integrados para os utentes da 

Santa Casa da Misericórdia de Vila de Pereira, distrito de Coimbra, no valor de 96.168 €.

 Obras de remodelação do Centro de Dia e Centro de Alzheimer da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, 

distrito de Portalegre, no valor de 129.768 €.

 Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração da Santa Casa da Misericórdia de Ribeira 

de Pena, distrito de Vila Real, no valor de 134.549 €.

 Reabilitação da Casa da Quinta da Santa Casa da Misericórdia de São Pedro do Sul, uma estrutura para apoio a 

adultos com limitação mental crónica, no valor de 225.340 €.

Uma particularidade do ano de 2017 foi o elevado número de candidaturas válidas e de qualidade recebidas. Por 

essa razão, foi então decidido que em 2018 não se iria abrir novo concurso, apoiando-se antes as candidaturas que 

não receberam financiamento na edição de 2017.
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No apoio às vítimas dos incêndios

Apoiar as vítimas dos grandes incêndios que afetaram Portugal de forma devastadora no verão e outono de 2018 

era uma causa a que a Santa Casa não poderia ficar alheia.

Logo em julho, a Santa Casa disponibilizou-se para ajudar diretamente as populações dos concelhos mais afetados pelos 

incêndios ocorridos no mês anterior, tendo assumido a reabilitação de 13 casas de famílias com maiores dificuldades.

Depois dos incêndios de outubro, a forma que encontrou para materializar o apoio às populações mais afetadas foi 

através da constituição de um Fundo, o Fundo Recomeçar, formado com a verba correspondente à percentagem 

das receitas líquidas dos Jogos Santa Casa na semana antes do natal (16 a 24 de dezembro) que caberiam à 

Instituição, enquanto beneficiária. 

De forma a evitar redundâncias nos apoios concedidos, o Fundo Recomeçar será especificamente destinado ao apoio, 

direto e indireto, a crianças e jovens dos concelhos mais afetados pelos incêndios, a entidades associativas jovens que 

promovam o desenvolvimento dessas zonas, e a entidades públicas e privadas que visem a recuperação do ambiente.

.

Quem são  
os beneficiários  

do Fundo Recomeçar?

Crianças e jovens

Que beneficiam de abono de família pelo 1º escalão  

de rendimentos e residentes, atualmente ou à data  

de 15 de outubro, nas freguesias afetadas pelos incêndios.

Entidades inscritas e efetivas no registo  
nacional do associativismo jovem

Que promovam o desenvolvimento das zonas, e da  

população, afetadas pelos incêndios de outubro 2017.

Entidades públicas e privadas

Que visem a recuperação do ambiente,  

nas zonas afetadas pelos incêndios  

de outubro 2017.
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1ª FASE 2ª FASE

Concelhos mais afetados pelos incêndios de Verão Concelhos mais afetados pelos incêndios de Outono

13
Casas reabilitadas 

4.464.812 €
Montante angariado para o Fundo Recomeçar (a ser atribuído em 2018)

PRÁTICAS DA CASA

Apoio à primeira unidade de cuidados 
continuados para reclusos 

Desporto adaptado Educar para uma cidadania ativa

A Santa Casa contribuiu com uma 

ambulância para a criação da primeira 

unidade de cuidados continuados para 

reclusos, no Hospital Prisional de Caxias. 

A Santa Casa assinou um protocolo 

com o Sporting Clube de Portugal com 

vista ao apoio aos atletas paralímpicos. 

Durante os próximos quatro anos, a 

Instituição apoiará os atletas leoninos em 

preparação para os Jogos Olímpicos de 

Tóquio, Japão.

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

incorpora no seu modelo de gestão um 

conjunto significativo de projetos de 

intervenção e de apoio à comunidade, 

na sua maioria com envolvimento de 

estudantes, contendo por isso também 

uma dimensão pedagógica importante:

Projeto SportBosco: Apoio a jovens 

carenciados que estudam na Escola 

Salesiana de Manique

Aquisição de competências 

psicossociais, académicas e desportivas 

e capacitação na gestão da saúde;

Plataforma de Qualificação de Creches: 

“Crescer melhor em Cascais” 

Qualificar a resposta social “Creche”;

Plataforma de Qualificação dos Serviços 

de Apoio Domiciliários – SAD + 

Aumentar a qualidade do Serviço de 

Apoio Domiciliário no concelho de 

Cascais;

Projeto Cascais CUIDA

Criação de formação dirigida aos 

cuidadores informais;

Projeto Avós em Movimento

Prevenção de quedas;

Hospital da Bonecada

Baseado no Projeto “Teddy Bear”, 

hospital-modelo cuja principal função 

é eliminar o medo da «bata branca» e 

familiarizar as crianças com o ambiente 

hospitalar.
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04.2

Ser parte ativa
da comunidade

No âmbito do desígnio de promover uma cidadania ativa e indo ao encontro de mais um 

objetivo estratégico do plano de sustentabilidade, a Santa Casa enquadra na sua política 

de responsabilidade social um conjunto de iniciativas de voluntariado corporativo, onde os 

colaboradores reforçam o seu papel na comunidade.

Por melhores condições habitacionais das pessoas idosas ou com mobilidade 
condicionada

A SCML promoveu e apadrinhou a 5ª edição da “REPARAR” – Ação de Voluntariado de Reparações Solidárias, um 

programa que desafia voluntários e empresas a associarem-se à remodelação de casas degradadas de pessoas 

idosas ou com mobilidade condicionada, carenciadas e isoladas, utentes da Santa Casa, nos concelhos de Lisboa, 

Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures, Cascais e Sintra.

Ação de Voluntariado Corporativo da Santa Casa «REPARAR»
Beneficiária
Utente com mobilidade condicionada do Centro de Medicina 
de Reabilitação de Alcoitão, de 56 anos.

Atividade
Reparação de janelas, portas, pavimento e mais.  
De realçar, a execução de uma rampa de acesso para facilitar  
a entrada de cadeira de rodas.

Objetivo
Melhorar a qualidade de vida e promover a acessibilidade no 
interior da habitação.

15
Colaboradores

84 
Horas de voluntariado
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Legenda

Casa de utente 
apadrinhada pela 
SCML, na REPARAR 
2017

Legenda

Equipa de voluntários 
da SCML, na 
REPARAR 2017
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Legenda

Trabalho dos 
voluntários SCML,  
na REPARAR 2017

Legenda

Trabalho dos 
voluntários SCML,  
na REPARAR 2017
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Pela preservação ambiental

Em maio, realizou-se a 7ª edição da ação interna de voluntariado de preservação ambiental “Um dia pelo Ambiente”. 

O local da intervenção foi o Parque Natural de Sintra-Cascais, património natural protegido.

Esta edição manteve os objetivos que estiveram na génese da iniciativa, em 2012, de promoção da responsabilidade 

ambiental da Instituição, de valorização do património natural, de minimização da sua pegada ecológica e de 

fortalecimento da coesão interna dos seus colaboradores. 

A ação envolveu atividades de erradicação de espécies exóticas, no caso, chorão-das-praias, em prol do 

desenvolvimento das espécies autóctones e de todo o ecossistema associado.

50
Colaboradores 

Atividades de erradicação de espécies exóticas, em prol 
do desenvolvimento das espécies autóctones e de todo o 
ecossistema associado

294
Horas de voluntariado 

4760 
Toneladas de Chorão recolhido 

Legenda

Equipa de voluntários da SCML, na 
ação Um Dia pelo Ambiente 2017
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A nossa Marca é feita de histórias. 
Histórias de pessoas que  
se cruzaram e contribuíram  
para o que somos hoje.
Edmundo Martinho, Provedor
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Compromisso 
com os Colaboradores 
Reconhecer e valorizar os colaboradores

Promover o bem-estar e a qualidade de vida
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05.1

Reconhecer e valorizar os 
colaboradores

2017 foi o ano de olhar para dentro. Um tempo dedicado revisão dos instrumentos de gestão, à 

retoma do processo ordinário de progressões na carreira, à melhoria de benefícios, à identificação 

de boas práticas, ao investimento na especialização e formação dos nossos colaboradores e à 

celebração, em conjunto, de todos os que fazem parte da CASA.

A constante inovação para melhorar as respostas sociais, criar novos projetos e atuar eficazmente junto dos que 

mais precisam, para que possam ter uma participação plena na sociedade, só é possível com a participação e 

dedicação dos colaboradores da Santa Casa. Para que assim seja, a Instituição trabalha de forma contínua para que 

os colaboradores disponham das ferramentas de que precisam para fazerem a diferença todos os dias, motivados 

e envolvidos nas Boas Causas. 

BI DOS COLABORADORES

5033

colaboradores

74%

são mulheres

57%

têm entre 30 a 50 anos

96%

têm um contrato por prazo 

indeterminado

2,4%

são pessoas portadoras de deficiência

17,8%

têm mais de 25 anos de serviço

15%

das novas contratações foram de 

colaboradores com mais de 50 anos

0,94

é o rácio da remuneração média entre 

mulheres e homens

10%

têm funções de chefia

92%

estão abrangidos por acordos de 

negociação coletiva

56,2%

têm seguro de saúde da Instituição

58.008

horas de formação ministrada

No âmbito da reforma, em curso, na área de recursos humanos, foi levado a cabo um conjunto de medidas para 

promover o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores, atrair e reter talentos e reconhecer e valorizar o 

mérito.
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Rever as carreiras e retomar o processo ordinário de progressões

É de destacar a assinatura de dois novos Acordos de Empresa, celebrados entre a Santa Casa e 15 associações 

sindicais, com revisão das carreiras gerais em vigor na Instituição, substituindo os três acordos anteriores, de 2008, 

2009 e 2013.

Na linha do que já havia acontecido em 2016, ano em que a Santa Casa, por sua iniciativa, implementou um 

processo extraordinário de progressões para os trabalhadores com salários mais baixos, que abrangeu cerca de 

1500 trabalhadores, no ano de 2017 foi retomado o processo ordinário de progressões previsto nos acordos de 

empresa, que beneficiou cerca de 1800 trabalhadores e representou um investimento de, aproximadamente, 2,3 M€.

Foi também aprovado um salário mínimo próprio, superior ao legalmente estabelecido.

 

Legenda

Assinatura dos novos 
Acordos de Empresa
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São as pessoas que contam na Santa Casa 

«Porque somos UNU, queremos que sejas UNU entre nós» é o mote do novo projeto de gestão de recursos humanos 

da Santa Casa. o UNU é suportado por uma plataforma tecnológica de referência – o SAP Success Factors, acessível 

em qualquer local e a qualquer hora para todos os colaboradores. Visa promover um maior alinhamento dos 

colaboradores com os objetivos estratégicos e operacionais da Instituição e um maior conhecimento do perfil de 

cada colaborador, simplificar e tornar mais rápidos e interativos os processos de recursos humanos, nomeadamente 

os de recrutamento e seleção, de avaliação do desempenho e de formação, bem como disponibilizar informação 

em tempo real. 

Espera-se, com a entrada em pleno funcionamento do projeto, aumentar em 30% a eficiência e em 15% a 

produtividade.

O projeto foi apresentado em 15 de março, perante mais de 250 dirigentes da Instituição.

Investir na formação académica e profissional 

A formação e qualificação são instrumentos fundamentais de desenvolvimento das competências dos trabalhadores 

e contribuem para a melhoria do seu desempenho e motivação.

Por isso, a Santa Casa reconhece a importância de criar condições para que os seus colaboradores possam, 

continuamente, melhorar as suas qualificações e capacidades, para ajudar a Instituição a cumprir a sua missão. 

Em 2017, mais de 60% dos colaboradores da SCML receberam formação, num total de 743 ações de formação. 

Além do Plano Anual de Formação, a Santa Casa incentiva os seus funcionários a prosseguirem os seus estudos 

académicos e profissionais, concedendo um apoio à formação por iniciativa dos colaboradores.

116 (+5% do que em 2016)

Colaboradores que beneficiaram de apoio para autoformação 

ou beneficiaram do Estatuto de Trabalhador-Estudante

309 mil € (+3% do que em 2016)

Valor total investido em formação
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05.2

Promover o bem-estar  
e a qualidade de vida

A adaptação às necessidades da sociedade passa também por desenhar benefícios que 

respondam ao contexto de quem trabalha na Santa Casa, de forma a facilitar o seu dia-a-dia, 

bem como criar as condições para que desenvolvam competências, proporcionando acesso a 

conhecimento e melhoria do seu desempenho. Melhorando a sua qualidade de vida.

Partilhar benefícios com os colaboradores

São vários os benefícios sociais que a Santa Casa disponibiliza aos seus colaboradores e família abrangendo as 

áreas de infância, educação, ocupação de tempos livres, saúde e outros.

Seguro de Saúde

Desde abril de 2016, a Santa Casa disponibiliza um seguro de saúde aos seus colaboradores. Numa primeira fase 

este seguro abrangeu os colaboradores que possuem rendimentos mais baixos, mas está em desenvolvimento o seu 

alargamento a todos os colaboradores com contrato de trabalho sem termo.

 

2970

N.º de colaboradores abrangidos pelo seguro de saúde em 2017

Apoio à Infância

Este apoio traduz-se na disponibilização anual de um número específico de vagas nas creches, creches-familiares e 

jardins-de-infância da Santa Casa destinadas aos filhos dos seus colaboradores ou na comparticipação nas despesas 

com as mensalidades noutros equipamentos similares que não pertençam à Instituição.

No caso dos colaboradores cujos descendentes frequentem estabelecimentos de ensino especial, este apoio é 

concedido até ao final do ano letivo em que estes completam 18 anos de idade.
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256,8 mil €
Montante atribuído em 2017

3945

Nº. de prestações atribuídas

Manteve-se também a comparticipação excecional para a frequência de atividades de ocupação de tempos livres 

pelos filhos dos trabalhadores com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade.

 

15 mil €
Montante atribuído em 2017

217

Nº. de prestações atribuídas

Apoio à Educação

O Subsídio de Frequência do Ensino Básico abrange os colaboradores cujos descendentes ou equiparados, 

menores de 18 anos, frequentem do 1º ao 9º ano de escolaridade em estabelecimentos de ensino público, privado 

ou cooperativo.

 

8,6 mil €
Montante atribuído em 2017

195

Nº. de prestações atribuídas

Para os colaboradores que desejem completar os seus estudos ou adquirir habilitações académicas de grau superior, 

a Santa Casa disponibiliza um Subsídio de Formação Complementar.

 

22,703 mil €
Montante atribuído em 2017

Apoio na Doença

A Santa Casa atribui uma comparticipação, em complemento da concedida pelo regime de segurança social do 

beneficiário, nas despesas com medicamentos, atos médicos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 

desde que os mesmos não possam ser efetuados pelos Serviços de Saúde da Instituição, onde os colaboradores 

podem ser atendidos.
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São elegíveis para esta comparticipação os colaboradores afetados por doença crónica grave ou incapacitante 

ou por doença crónica progressiva e irreversível, bem como os colaboradores aposentados e reformados cujo 

rendimento per capita do respetivo agregado familiar seja igual ou inferior ao salário mínimo nacional.

 

3,8 mil €
Montante atribuído em 2017 para comparticipação de despesas 

com medicamentos

69

Nº. de prestações atribuídas

Apoio a Aposentados e a Reformados

A Misericórdia de Lisboa procura garantir que os seus trabalhadores reformados e aposentados não recebem 

uma pensão inferior ao salário mínimo nacional, pelo que, nos casos em que tal se verifica, a Instituição atribui um 

complemento de pensão, de modo a cobrir o diferencial. 

 

36,8 mil €
Montante atribuído em 2017

153

Nº. de prestações atribuídas

Apoios Específicos

Aos colaboradores afetados por situações temporárias de carência de meios, a Santa Casa disponibiliza uma 

resposta personalizada, em contexto de Atendimento Social. Uma das respostas pode concretizar-se sob a forma 

de atribuição de um subsídio eventual de carácter pecuniário (reembolsável ou não). 

 

20,8 mil €
Montante atribuído em 2017 para subsídios não reembolsáveis

52

Nº. de prestações atribuídas

256,7 mil €
Montante atribuído em 2017 para subsídios reembolsáveis

370

Nº. de prestações atribuídas

É também disponibilizado aos colaboradores acompanhamento psicológico. 

 

1033

Nº. de consultas em 2017

89

Nº. de colaboradores acompanhados em 2017
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Organização dos tempos de trabalho

Com o objetivo de facilitar a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, foram revistos os horários de 

trabalho dos estabelecimentos de laboração contínua, em paralelo com formação sobre organização dos tempos 

de trabalho, proporcionada a 162 dirigentes da Santa Casa.

Avaliação dos postos de trabalho

A Santa Casa procedeu à avaliação de mais de mil postos de trabalho para identificar eventuais condições de 

penosidade ou insalubridade e realizou cerca de 40 auditorias a estabelecimentos da Instituição com o objetivo de 

identificar perigos ou condições de trabalho perigosas, visando a sua prevenção e correção. 

Um Jantar de Natal especial

Em gesto de agradecimento a todos os colaboradores, o ano terminou com um Jantar de Natal que se destacou 

pelo seu ambicioso objetivo de reunir no Centro de Congressos de Lisboa, pela primeira vez desde que há memória, 

todos os colaboradores da Instituição, para um brinde ao Natal e à missão da Santa Casa. Um símbolo muito 

importante de reconhecimento do trabalho e dedicação daqueles que todos os dias dão continuidade à missão 

desta Instituição.

Em ambiente de celebração, este jantar proporcionou o encontro e o convívio entre os colaboradores de todos os 

serviços e equipamentos da Instituição, algo muito relevante se pensarmos que a Santa Casa tem equipamentos 

dispersos por toda a cidade de Lisboa e no concelho de Cascais e Sintra.

Este encontro mereceu o mais alto reconhecimento dos colaboradores, num estudo em que se avaliou a notoriedade 

dos diversos eventos promovidos especificamente para os colaboradores e suas famílias. 

As festividades  
de Natal da SCML  

com maior notoriedade,  
de acordo com os  

colaboradores:

1ª Jantar de Natal

2º Circo no Coliseu de Lisboa

3º Extração da Lotaria de Natal 
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“Espero conviver e reencontrar colegas que não vejo há muito tempo.”  

Colaborador(a)

“Espero que este seja o primeiro de muitos, e muitos jantares de Natal da Santa Casa!” 

Colaborador(a)

“Enorme orgulho que é para todos fazermos parte deste grupo tão qualificado e em quem tantas 

pessoas depositam uma boa parte das suas esperanças.” 

 Provedor

Legenda

Festividades de Natal  
da SCML - Jantar de 
Natal
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Legenda

Festividades de Natal  
da SCML - Jantar de 
Natal

Legenda

Festividades de Natal  
da SCML - Jantar de 
Natal
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Legenda

Festividades de Natal  
da SCML - Jantar de 
Natal

Legenda

Festividades de Natal  
da SCML - Taça de 
Natal Santa Casa
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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 Empreendedorismo e Economia Social Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

Indicadores relativos aos 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, Unidade de Aprovisionamento da Ação 
Social, Unidade de Aprovisionamento da Saúde, Unidade de 
Aprovisionamento do Departamento de Jogos, Gabinete de Apoio 
à Gestão do Departamento de Gestão Imobiliária e do Património, 
Central de Compras, Centro de Medicina de Reabilitação de 
Alcoitão e Hospital Ortopédico de Sant’Ana  

Indicadores Ambientais 

O trabalho de compilação centralizada e sistematização da informação quantitativa sobre os consumos de energia 

e água, emissões de gases com efeito de estufa e eliminação de resíduos na Santa Casa começou a ser aprofundado, 

em 2013, com o início da implementação da estratégia de sustentabilidade.
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No presente relatório, o universo dos consumos de energia, água e emissões de CO
2
 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 de Gestão 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. 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

 

DIVISÃO POR GRANDE
ÁREA DE ATIVIDADE

N.º ESTABELECIMENTOS %

Ação Social 143 42%

Serviços de Gestão 8 2%

Jogos Sociais 5 1%

Saúde 13 4%

Gestão Imobiliária 174 51%

Total 343 100%



Relatório de Sustentabilidade 2017 Santa Casa

06 Notas Metodológicas

0
6

10
7

DIVISÃO POR TIPOLOGIA RESPOSTAS SOCIAIS E DE SAÚDE E SERVIÇOS N.º

Creche Creche, creche familiar, jardim-de-infância 21

Centro de dia Centro de convívio, centro de dia, serviço de apoio domiciliário 13

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

6

Edifícios afetos ao rendimento Espaços comuns dos prédios, alojamento local e frações de rendimento 174

Edifício polivalente 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)

27

Escritório Instalações com trabalho administrativo e de atendimento a utentes 17

Habitação Apartamentos de autonomização e de apoio à reinserção social 35

Infraestruturas de logística Garagens e armazéns 5

Infraestruturas 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 343

Indicadores - 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

Indicadores - Emissões

Fonte dos dados
Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Departamento da Qualidade e Inovação

Análise e tratamento de 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).
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Os cálculos consideraram os três principais gases com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto: dióxido de 

carbono (CO
2
), metano (CH

4
) e óxido nitroso (NO

2
). Todos os resultados são apresentados em dióxido de carbono equivalente 

(CO
2
e), 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).

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 2016 e anteriores, e novos fatores de emissão para 2017.

Indicadores

Consumo de água

Fonte dos dados
Entidades abastecedoras de água canalizada

Análise e tratamento de dados
Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Departamento da Qualidade e Inovação

Indicadores

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 2017.

Análise e tratamento de 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 seus 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.

Indicadores Sociais

 

Investimento na comunidade
Fonte dos dados
Fundo Rainha D.Leonor, Fundo Recomeçar, Departamento de Jogos

Apoios, Subsídios e Prémios
Fonte dos dados
Direção Financeira, Departamento da Qualidade e Inovação, Secretaria geral, Direção de Cultura

Indicadores de Recursos Humanos 

 

Colaboradores 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 SCML.
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Tabela GRI 

De acordo com o GRI Standards para a opção Essencial

 
Conteúdos Padrão Gerais

INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nome da organização Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

102-2 Principais produtos e serviços
01.1. um retrato de 2017

01.2. ação plena e renovada

14

18

102-3 Localização da sede da organização
Largo Trindade Coelho (1200-470 Lisboa) 
Apartado 2059 1102-803 Lisboa

102-4

Número de países nos quais a organização 
opera e nome dos países nos quais as suas 
principais operações estão localizadas ou 
que são especialmente relevantes para os 
tópicos de sustentabilidade abordados no 
relatório

Portugal

102-5 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).

102-6

Mercados em que a organização atua 
(com discriminação geográfica, ou 
seja, discriminação pelas localizações 
geográficas onde são oferecidos produtos 
ou serviços, setores abrangidos e tipos de 
clientes e beneficiários)

01.1. um retrato de 2017

01.2. ação plena e renovada

14

18

102-7 Dimensão da organização
01.1. um retrato de 2017

01.2. ação plena e renovada

14

18
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

102-8
Número total de colaboradores, 
discriminados por contrato de trabalho  
e género

2016 2017

Tipo de Contrato M H M H

Contrato permanente ou de 
prazo indeterminado

3602 1251 3602 1248

Contrato temporário ou de 
prazo determinado

91 48 118 65

Tipo de Emprego M H M H

Tempo integral (n.º) 3680 1289 3707 1304

Tempo parcial (n.º) 13 10 13 9

Legenda: H - Homem; M - Mulher

102-9 Cadeia de fornecedores da organização

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.

102-9 Cadeia de fornecedores da organização

N.º total de fornecedores com movimentos registados  1911

% fornecedores nacionais  98%

Total dos fornecimentos  
e serviços externos

2017 (€)
 Variação   

 2017/2016

Honorários e Trabalho Temporário 8.992.988 -2%

Refeições confecionadas 8.323.663 -6%

Conservação e reparação 5.595.653 -3%

Limpeza das instalações 4.972.384 0%

Trabalhos especializados 3.932.947 13%

Vigilância e segurança 3.577.943 5%

Electricidade 2.941.282 20%

Publicidade, patrocinios e com. 
Institucional

1.971.609 36%

Rendas e alugueres 1.818.796 6%

Deslocações, estadas e transportes 1.731.684 27%
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

102-9 Cadeia de fornecedores da organização

Comunicações 1.338.326 -22%

Outros encargos com atividade 1.314.516 23%

Combustíveis e outros fluidos 1.215.398 -1%

Água 1.047.085 -14%

Encargos com saúde de utentes 958.714 -16%

Consumíveis 757.891 5%

Licenças software 563.832 -4%

Lavandaria 486.908 9%

Seguros 403.370 -13%

Outros artigos e bens de baixo valor 363.019 41%

Outros 791.024 -10%

 Total 53.099.033 1%

Fonte: SAP

 Os 10 maiores fornecedores de bens e serviços  2017 (€)

FERREIRA CONSTRUÇÃO, GABRIEL COUTO 5.550.372

GERTAL-COMPANHIA GERAL DE RESTAURAN 5.432.618

CHARON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE S 3.584.295

IBERLIM-SOCIEDADE TÉCNICA DE LIMPEZ 3.161.726

M.KAIROS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 3.015.385

EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE EN 2.872.623

NORDIGAL INDUST. DE TRANSF.ALIM. SA 2.319.948

WILLIS-CORRETORES DE SEGUROS, S.A. 2.119.066

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS SA 1.527.105

MEDICINÁLIA CORMÉDICA-COMERCIALIZAÇ 1.348.516

Total 30.931.655

Fonte: SAP
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

102-10

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

Em 2017 houve uma alteração na composição da Administração da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com a cessação de funções de 
Pedro Santana Lopes enquanto Provedor da Instituição. Na sequência 
desta alteração, foram nomeados Edmundo Martinho, para o cargo de 
Provedor, e João Pedro Correia, para o cargo de Vice-Provedor.

102-11 Abordagem ao princípio da precaução

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reconhece a sua 
responsabilidade por eventuais impactos na sociedade e no ambiente 
decorrentes da sua atividade, comprometendo-se a, sempre que 
necessário, tomar medidas de mitigação e prevenção dos mesmos.

01.3. gestão transparente e responsável

03.1. o nosso impacto ambiental 

 
 

 
28

68

102-12

Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter 
económico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa

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 102-16.

102-13

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

A Santa Casa participa em múltiplas organizações e associações, 
de âmbito local, nacional e internacional, ou desenvolve com estas 
entidades projetos e iniciativas, numa perspetiva estratégica de 
consolidar e reforçar a sua missão e vocação, assim como divulgar os 
seus domínios de atuação.

Ação Social

• 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 (CNAF); 

• Conselho de Orientação e Fiscalização e Comissão Coordenadora do 
CONFOR; 

• 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;

• Conselho Geral da Fundação do Gil; 

• Conselho Geral da Fundação INATEL;

• Conselho Municipal de Educação de Lisboa;

• Conselho Nacional de Adoção;

• Conselho Português de Cooperação e Intercâmbio de Serviços 
Sociais;

• Consórcio para a Formação e Reinserção Social das Crianças e 
Jovens em Situações de Risco; 

• EACHH – European Association of Care and Help at Home;

• ESAN – Réseuau Européen d´Action Sociale (European Social Action 
Network); 

• Está representada nas quatro Comissões de Proteção de Crianças e 
Jovens na cidade de Lisboa;

• European Association of Care and Help at Home;

• European Disability Forum;

• European Social Network (ESN);
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

102-13

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

• Féderation Européenne d’Associations Nationales Travillant Avec Sans-
Abri (FEANTSA);

• Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec 
les Sans-Abri;

• Fundação D. Manuel II;

• Grupo de Apoio Técnico e na Comissão Executiva do Plano de 
Desenvolvimento do Conselho de Ação Social Local de Lisboa;

• Instituto para as Políticas Públicas e Sociais;

• Rede para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa 
(Rede DLCB Lisboa);

• Rede Social de Lisboa;

• Vice-Presidência da Direção da Fundação Maria do Carmo Roque 
Pereira;

• Vice-Presidência do Conselho de Fundadores da Fundação da 
Juventude.

Saúde

• 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;

• Nova Medical School;

• Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências;

• Fundação António Manuel Figueiredo Sardinha;

• Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva

Qualidade e Inovação

• Rede Portuguesa de Investigação em Lesões Vertebro-Medulares

Empreendedorismo e Economia Social

• 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”;

• Participa no Grupo de Reflexão de Avaliação de Impacto Social 
(GRAIS) dinamizado no âmbito do GRACE – Grupo de Reflexão e 
Apoio à Cidadania Empresarial

• Participa no Lisbon Living+ liderado pela Reitoria da Universidade de 
Lisboa

Cultura

• Fundação Calouste Gulbenkian;

• Centro de Informação Europeia Jacques Delors

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
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

102-13

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

• 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 
- Corporação Ibero-americana de Lotarias e Apostas do Estado e 
integra três dos seus Grupos de Trabalho – Processos, Jurídico, Jogo 
responsável e Luta contra o branqueamento de capitais;

• SOJOGO-Associação Gestora dos Jogos Sociais – Preside ao Conselho 
de Administração e é a associada maioritária daquela Associação

• 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

• É membro do Global Lottery Monitoring Service, que zela pela 
integridade no desporto e luta contra a manipulação de resultados

• Protocolo de Cooperação com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, no 
âmbito da operação dos Jogos Sociais do Estado

• Protocolo de Cooperação com a Cruz Vermelha de S. Tomé e Príncipe, 
no âmbito da operação dos Jogos Sociais do Estado

• Protocolo de Cooperação com a Caixa Económica Federal do Brasil, 
no âmbito da operação dos Jogos.

Ensino Superior em Saúde

• Associação Portuguesa de Fisioterapeutas;

• Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais;

• Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala;

• Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala;

• European Network of Physiotherapy in Higher Education ;

• Rede Académica das Ciências da Saúde da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa;

• Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua 
Portuguesa;

• Instituto Superior de Ciências da Saúde.

Outras áreas

• Centro Municipal de Operações de Emergência de Proteção Civil - 
Município de Lisboa;

• Conselho de Acompanhamento da 2/RTP;

• Conselho Municipal de Segurança de Lisboa;

• Radiotelevisão Portuguesa - Serviço Público de Televisão, SA.

ESTRATÉGIA

102-14

Declaração do Presidente do Conselho 
de Administração sobre a relevância da 
sustentabilidade para a organização e a sua 
estratégia de sustentabilidade

Mensagem do Provedor 8

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

01.1. um retrato de 2017

01.2. ação plena e renovada

01.6. preparar um futuro de boas causas

14

18

37
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16
Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização

01.3. gestão transparente e responsável 28

GOVERNANCE

102-18

Estrutura de governação da organização, 
incluindo os comissões subordinadas ao 
órgão de governação hierarquicamente 
mais elevado. Identificar todas as comissões 
responsáveis pela assessoria do conselho na 
tomada de decisões que possuam tópicos 
económicos, ambientais e sociais.

01.3. gestão transparente e responsável

Relatório e Contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 2017

www.scml.pt 

28

ENVOLVIMENTO COM PARTES INTERESSADAS

102-40
Lista de grupos de partes interessadas da 
organização

01.4. a relação com as partes interessadas 32

102-41
Percentagem de colaboradores abrangidos 
por acordos de contratação coletiva

92%

102-42
Base para identificação e seleção de partes 
interessadas

01.4. a relação com as partes interessadas 32

102-43
Abordagem adotada para envolvimento com 
as partes interessadas, inclusive a frequência 
do envolvimento por tipo e por grupo.

01.4. a relação com as partes interessadas 32

102-44

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

01.4. a relação com as partes interessadas 32

PRÁTICA DE RELATO DE SUSTENTABILIDADE

102-45
Totalidade das entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas

Relatório de Gestão e Contas da SCML 2017 - «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.

102-46
Processo adotado para definição do 
conteúdo do relatório e os limites dos 
Aspetos

Sobre o relatório 10

102-47
Aspetos materiais identificados no processo 
de definição do conteúdo do relatório

Sobre o relatório 10

102-48
Reformulações de informações 
fornecidas em relatórios anteriores e as 
razões para tais reformulações

Alteração da metodologia de cálculo do indicador G4-11, que passou 
a ser calculado com base no número de colaboradores aderente ao 
Acordo de Empresa, sobre o total de colaboradores com contrato 
individual de trabalho na Santa Casa ativos à data e de acordo 
com os critérios aplicados para o cálculo do 102-8, excluindo-se os 
colaboradores com vinculo público, dado que não podem aderir ao 
AE. As percentagens de colaboradores abrangidos por acordos de 
contratação coletiva que deverão ser consideradas em 2016 e 2015 
deverão ser, respetivamente, 94% e 86%.

Em 2016, ocorreu nas instalações de um equipamento da Ação Social, 
localizado em Lisboa, um derrame 15 litros de um produto químico do tipo 
detergente de limpeza (composição H2S04, 98%), que não foi reportado 
no Relatório anterior. A nível ambiental, os impactos associados a este 
derrame foram diminutos, considerando que o derrame ocorreu no interior 
das instalações, ao nível do pavimento, sendo este revestido a mosaico e 
não existindo caleiras ou outro tipo de escoamentos que permitissem a 
dispersão desta substância para o coletor da rede pública.
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG. 

102-49
Alterações significativas em relação a 
períodos cobertos por relatórios anteriores 
quanto ao âmbito e ao limite dos Aspetos

Não ocorreram alterações significativas.

102-50 Período coberto pelo relatório 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

102-51 Data do relatório anterior mais recente Relatório de Sustentabilidade 2016

102-52 Ciclo de emissão de relatórios Anual

102-53
Contactos para questões sobre o relatório 
ou os seus conteúdos

Sobre o relatório 10

102-54
Opção escolhida pela organização, se o 
relatório foi preparado "de acordo" com os 
GRI Standards.

De acordo com o GRI Standards opção Essencial

102-55 Índice GRI Tabela GRI 110

102-56 Verificação externa
É intenção da Santa Casa submeter, no futuro, a informação de 
sustentabilidade a um processo de verificação externa.
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INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO

TÓPICO: DESEMPENHO ECONÓMICO

201-1
Valor económico direto gerado e 
distribuído

01.2. ação plena e renovada 18

TÓPICO: CORRUPÇÃO*

Abordagem de gestão

Até ao momento, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não 
tem implementado um Modelo de Gestão de Risco integrado e 
sistematizado. Existe um Gabinete de Auditoria Interna que atua no 
âmbito do Sistema de Controlo Interno (compliance) e, nesse contexto, 
prevê mecanismos de reporte superior, caso alguma situação de 
risco de corrupção ou outro  seja detetada. No âmbito específico da 
exploração dos Jogos Sociais do Estado, criou em 2015 o Gabinete 
de Controlo e Gestão de Risco (GCGR) do Departamento de Jogos 
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.

01.3. gestão transparente e responsável 28

205-1
Operações alvo de análise de risco de 
corrupção

Vide Formas de Gestão do Aspeto “Corrupção”.

205-3
Casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas

Não foram identificados casos confirmados de corrupção em 2017.

TÓPICO: CONCORRÊNCIA DESLEAL*

206-1
Ações judiciais por concorrência desleal, 
antitrust e práticas de monopólio.

Em 2017 a Santa Casa não foi alvo de ações judiciais por concorrência 
desleal, antitrust ou práticas de monopólio.
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INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG.

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

TÓPICO: ENERGIA*

Abordagem de gestão

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 impactes 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

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. 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.

302-1 Consumo de energia dentro da organização

03.1. o nosso impacto ambiental 68

 2016 2017
Variação 

2016/2017

Consumo de energia total 
(GJ)

113.358 113 643 0,3 %

Gás Natural (GJ) 22.544 23.745 +5,3 %

Fuelóleo (GJ) 12.536 12.858 +2,6 %

Propano (GJ) 7334 7158 -2,4 %

Gasolina – Frota (GJ) 685 442 -35,5%

Gasóleo – Frota (GJ) 11.849 11.940 +0,8 %

Agrodiesel – Frota (GJ) 0 0 0 %

GPL – Frota (GJ) 175 0 - 100 %

Eletricidade (GJ) 58.234 57.499 -1,3 %

O valor do consumo do Gás Natural relativo a 2016 foi corrigido, 
devido à inclusão dos consumos de instalações que não tinham sido 
contabilizadas no ano anterior.



Relatório de Sustentabilidade 2017 Santa Casa

07 Tabela GRI de acordo com o GRI Standards para a opção Essencial

0
7

12
1

INDICADOR GRI LOCALIZAÇÃO  PÁG.

302-1
Sistemas de produção de energias 
renováveis instalados

03.1. o nosso impacto ambiental

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 térmico

• Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira 
Pinto: Sistema solar térmico

• Unidade de Saúde W mais: Sistema solar térmico

68

TÓPICO: ÁGUA

303-1
Total de captações de água discriminado 
por fonte

03.1. o nosso impacto ambiental 68

 2016 2017
Variação 

2016/2017

Consumo de água (m3) 343.034 319.241 7%

ASPETO: EMISSÕES*

Abordagem de Gestão Vide Formas de Gestão do Aspeto “Energia”

305-1 Consumo de energia dentro da organização

 2016 2017
Variação 

2016/2017

Emissões Diretas (total)  
(t CO

2
e)

3569 3628 +1,6 %

Consumo de combustíveis 
nas instalações (t CO

2
e)

2693 2774 +3,0 %

Gás Natural (t CO
2
e) 1269 1336 + 5,3 %

Fuelóleo (t CO
2
e) 963 988 -2,6 %

Propano (t CO
2
e) 461 450 -2,4 %

Consumo de combustíveis 
na frota (t CO

2
e)

876 854 -2,6 %

Gasolina – Frota (t CO
2
e) 50 32 -35,5 %

Gasóleo – Frota (t CO
2
e) 815 821 + 0,8 %

Agrodiesel – Frota (t CO
2
e) 0 0 0 %

GPL – Frota (t CO
2
e) 11 0 - 100 %
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305-2 Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2)

 2016 2017
Variação 

2016/2017

Emissões Indiretas 
(produção de eletricidade)

2608 4489 + 72,2 %

TÓPICO: EFLUENTES E RESÍDUOS*

306-2 Peso de resíduos produzidos, por tipo  
e por método de tratamento

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 Casa tiveram como base o cruzamento dos resultados do 
processo de auscultação de partes interessadas com a perspetiva 
interna da Instituição.

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.

A Santa Casa realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e comunica-os no presente relatório.

03.1. o nosso impacto ambiental 68

Resíduos urbanos 2016 (Kg) 2017 (Kg)
Variação 

2016/2017

Indiferenciados 170.300 698.262 310%

Orgânicos n.d. 568.386 -

Papel e cartão 22.589 72.998 223%

Plástico e metais 6143 30.816 402%

Vidro 640 11.602 1713%

Total 199.671 1.382.064 592%

Tipo dos resíduos 
produzidos

2016 (Kg) 2017 (Kg)
Variação 

2016/2017

Resíduos perigosos 139.634 91.431 -35%

Resíduos não perigosos 421.310 1.839.644 337%

Total 560.944 1.931.075 244%

% de resíduos perigosos 25% 5%

% de resíduos não 
perigosos

75% 95%
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306-2 Peso de resíduos produzidos, por tipo  
e por método de tratamento

Destino final dos resíduos 
produzidos

2016 (Kg) 2017 (Kg)
Variação 

2016/2017

Eliminação - Resíduos 
perigosos

134.773 83.506 -38%

Eliminação - Resíduos não 
perigosos

3864 536.333 13.781%

Valorização Energética - 
Resíduos perigosos

4861 7925 63%

Valorização Energética - 
Resíduos não perigosos

417.447 1.303.311 212%

Total 560.944 1.931.075 212%

% de resíduos valorizados 75,30% 68%  

% de resíduos eliminados 24,70% 32%  

306-3 Derrames significativos

Ocorreu um derrame significativo em 2016.

Ver 102-48 Reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores e as razões para tais reformulações

117

307-1
Não-conformidade com leis e/ou 
regulamentação ambiental

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste indicador.

ASPETO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES*

Abordagem de Gestão

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

A Santa Casa, consciente de que tem um elevado volume de aquisições 
de bens e serviços, que ultrapassa os cem milhões de euros anuais, 
contando para tal com uma multiplicidade de fornecedores, no final 
de 2012 iniciou o projeto de estruturação e aplicação da sua estratégia 
de compras sustentáveis, tendo como objetivo introduzir de forma 
gradual e crescente, requisitos ambientais e sociais nos procedimentos 
aquisitivos. 

Foi desenvolvida uma solução para a avaliação de fornecedores que 
está em fase de testes 

A Misericórdia de Lisboa realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os no presente relatório.

308-1
Novos fornecedores avaliados com critérios 
ambientais

2016 2017

Nº de procedimentos aquisitivos que 
incluíram critérios de responsabilidade 
ambiental

n.d. n.d.

Nº de procedimentos aquisitivos que 
incluíram cláusulas de responsabilidade 
ambiental

n.d. n.d.
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS

TÓPICO: EMPREGO

401-1
Novas contratações e rotatividade de 
colaboradores

Novas contratações
Por faixa etária

2016 2017

Com menos de 30 anos 116 95

Entre 30 e os 50 anos 313 288

Com mais de 50 anos 69 68

Total de entradas 498 451

Por género

Mulheres 371 355

Homens 127 96

Total de entradas 498 451

Saídas 
Por faixa etária

2016 2017

Com menos de 30 anos 69 54

Entre 30 e os 50 anos 254 221

Com mais de 50 anos 170 135

Total de entradas 493 410

Por género

Mulheres 416 328

Homens 77 82

Total de entradas 493 410

Taxas de novas contratações
Por faixa etária

2016 2017

Com menos de 30 anos 2% 2%

Entre 30 e os 50 anos 6% 6%

Com mais de 50 anos 1% 1%

Por género

Mulheres 7% 7%

Homens 3% 2%
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401-1
Novas contratações e rotatividade de 
colaboradores

Taxas de saída 
Por faixa etária

2016 2017

Com menos de 30 anos 1% 1%

Entre 30 e os 50 anos 5% 4%

Com mais de 50 anos 3% 3%

Por género

Homem 8% 7%

Mulher 2% 2%

401-2

Benefícios assegurados aos colaboradores 
a tempo inteiro que não são concedidos 
a 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

• •

401-3 Licença Parental

 2016 2017

Licença Parental H M H M

Número total de empregados 
que tiraram licença maternidade/
paternidade

59 165 34 150

Número total de empregados 
que retornaram ao trabalho após 
tirar uma licença maternidade/
paternidade

36 77 25 82

Número total de empregados que 
retornaram ao trabalho após uma 
licença maternidade/paternidade 
e continuaram empregados doze 
meses após seu retorno ao trabalho

34 77 25 77

Taxas de retorno ao trabalho e 
retenção de empregados que 
tiraram licença maternidade/
paternidade

    

Taxa de regresso ao trabalho 61% 47% 74% 55%

Taxa de retenção 58% 47% 74% 51%
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TÓPICO: RELAÇÕES LABORAIS

402-1
Prazos mínimos de notificação prévia em 
caso de mudanças 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:

• Para as carreiras gerais: Boletim de Trabalho e Emprego n.º 18, de 
15/05/2017, Secção I - Local de trabalho – Cláusula 25.ª 

• Para a carreira de enfermagem: Boletim de Trabalho e Emprego n.º 
25, de 29/06/2016, Secção I - Local de trabalho – Cláusula 27.ª 

II- Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
Fevereiro:

Capítulo II – Prestação do Trabalho, Secção I – Local de trabalho, Artigo 
194º - Transferência de local de trabalho e Artigo 196º - Procedimento 
em caso de transferência do local de trabalho

III – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho

Capítulo II – Atividade, local de trabalho e carreiras, Secção I – 
Disposições Gerais, Artigo 83.º - Local de trabalho

TÓPICO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

403-2

Tipos e taxas e lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absentismo  
e óbitos relacionados ao trabalho por  
região e por género

SST Homens Mulheres Total

N.º óbitos relacionados com  
o trabalho

0 0 0

Nª de acidentes de trabalho 68 356 424

N.º de casos de doenças profissionais 0 1 1

Total de dias perdidos 1608 7942 9550

Índice de frequência - - 9,20

Taxa de doenças profissionais - - 0,02

Taxa de dias perdidos - - 207,27

Absentismo 0,01

403-3
Colaboradores com elevada incidência  
ou elevado risco de doenças ocupacionais

Auxiliar de Geriatria e de Apoio à Comunidade; Auxiliar de Ação 
Médica; Técnico de Ação Educativa; Auxiliar de Serviços Gerais; 
Educador de Infância; Enfermeiro; Assistente Operacional; Ajudante 
Familiar.
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TÓPICO: FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

404-1
Média de horas de formação por ano, por 
colaborador, discriminadas por género e 
categoria funcional

Horas de formação  
por género

2016 2017
Média de 
horas por 

colaborador

Variação 
2016/2017

Homem 10.401 10.879 8 5%

Mulher 34.325 47.219 11 37%

Total de horas de formação 44.726 58.008 10,14 30%

Horas de formação por 
nível hierárquico

2016 2017
Média de 
horas por 

colaborador

Variação 
2016/2017

Colaboradores 44.715 57.081 11 28%

Prestadores de Serviço 11 927 1,35 8327%

Total de horas de formação 44.726 58.008 10,14 30%

Horas de formação por 
categoria profissional

2016 2017
Média de 
horas por 

colaborador

Variação 
2016/ 2017

Dirigente – Mulher 3146 3198 9,57 2%

Dirigente – Homem 2163 1306 8,59 -40%

Diretor Equipamento – 
Mulher

1213 2488 6,45 105%

Diretor Equipamento – 
Homem

47 138 6,90 194%

Chefia Direta – Mulher 444 668 9,45 50%

Chefia Direta – Homem 150 216 12,71 44%

Técnico Superior – Mulher 9723 24.908 9,19 156%

Técnico Superior – Homem 3672 5582 8,19 52%

Técnico – Mulher 8569 1137 10,06 -87%

Técnico – Homem 1383 234 8,65 -83%

Técnico Profissional - 
Mulher

3287 6652 11,33 102%

Técnico Profissional - 
Homem

894 779 8,11 -13%

Administrativo - Mulher 2780 2023 7,66 -27%

Administrativo - Homem 1058 801 6,97 -24%

Operários - Mulher 80 -100%

Operários - Homem 362 205 4,66 -43%

Auxiliares - Mulher 5074 5270 7,82 4%

Auxiliares - Homem 674 1478 5,35 119%

Prestadores de Serviços 
- Mulher

11 786 9,83 7045%

Prestadores de Serviços 
- Homem

141 17,63

No cálculo do indicador 404-1 incluiu-se a categoria “prestadores de serviço”.
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TÓPICO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES*

Abordagem 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). 
Naturalmente, os nos Acordos de Empresa que subscreveu expressam 
este princípio fundamental.

Relativamente ao vencimento dos colaboradores, verifica-se um 
equilíbrio do mesmo entre mulher e homem, transversal a todas as 
categorias profissionais.

2016 2017

405-1
Diversidade na gestão e entre os 
colaboradores

Colaboradores 
por categoria 
profissional e 
género:

M H T M H T

Dirigente 183 107 290 189 120 309

Diretor 
Equipamento

94 12 106 93 12 105

Chefia Direta 51 20 71 57 20 77

Técnico 
Superior

777 301 1078 954 335 1289

Técnico 710 141 851 590 111 701

Técnico 
Profissional

499 155 654 503 148 651

Administrativo 365 135 500 365 137 502

Operários 15 194 209 14 192 206

Auxiliares 999 234 1233 955 238 1193

Prestadores de 
Serviço

642 70 712 633 56 689

Total 3693 1299 4992 3720 1313 5033

H - Homem; M - Mulher; T = Total

O total não inclui a categoria “prestadores de serviço”.
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2016 2017

405-1
Diversidade na gestão e entre os 
colaboradores

Colaboradores 
por categoria 
profissional e 
género:

<30 anos
30-50 
anos

>50 anos <30 anos
30-50 
anos

>50 anos

Dirigente 3 179 108 3 187 119

Diretor 
Equipamento

66 40 63 42

Chefia Direta 1 33 37 41 36

Técnico 
Superior

80 774 224 110 923 256

Técnico 156 506 189 108 417 176

Técnico 
Profissional

64 396 194 61 397 193

Administrativo 25 263 212 25 248 229

Operários 4 97 108 4 81 121

Auxiliares 71 553 609 73 503 617

Prestadores de 
Serviço

47 387 278 36 371 282

Total 404 2867 1721 384 2860 1789

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

2016 2017

405-2
Rácio do salário e remuneração  
entre mulheres e homens, por categoria 
funcional

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 0,98 0,99 1,08 1,03

Diretor de 
Equipamento

1,19 1,13 1,37 1,00

Chefia Direta 0,83 0,78 1,07 0,77

Técnico 
Superior

0,96 0,94 0,97 0,94

Técnico 1,09 0,99 1,05 1,00

Técnico 
Profissional

0,79 0,70 0,71 0,69

Administrativo 1,24 1,16 1,04 1,15

Operários 0,85 0,77 0,87 0,79

Auxiliares 0,97 0,95 0,99 0,95
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE

TÓPICO: COMUNIDADE*

Abordagem de Gestão

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”.

O trabalho que é desenvolvido com a comunidade no âmbito da 
responsabilidade social corporativa da Santa Casa está enquadrado nas 
suas diferentes áreas de intervenção, da ação social à saúde, da cultura 
aos jogos sociais, entre outras, e está alinhado com os seus objetivos 
estratégicos. No seu planeamento, a Instituição tem sempre em conta o 
impacte positivo que pode gerar para as suas partes interessadas. Cada 
iniciativa é, também, entendida como um momento privilegiado para 
mobilizar a sociedade em torno das boas causas que defende.

A Santa Casa tem endereçado este tema através da promoção de 
iniciativas de responsabilidade social corporativa, da realização de 
ações de voluntariado e de apoio a iniciativas dirigidas às pessoas 
portadoras de deficiência, ou que tenham como objetivos sensibilizar 
a sociedade para a igualdade e inclusão, e acabar com o estigma 
associado à deficiência.

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.

413-1
Operações com programas de  
envolvimento das comunidades locais

04.1. acreditar no trabalho conjunto

04.2. ser parte ativa da comunidade

TÓPICO: POLÍTICAS PÚBLICAS*

Abordagem 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.

415-1
Valor total de contribuições políticas por 
país e beneficiário

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

TÓPICO: CONFORMIDADE SOCIOECONÓMICA *

419-1
Não-conformidade com leis e 
regulamentação nas áreas económica e 
social.

Não se registou qualquer ocorrência no âmbito deste indicador.

Legenda: * Aspeto material
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