
EDITORIAL: Referencial da Qualidade: Conciliação entre a vida familiar e profissional 
A profunda modificação dos valores da sociedade, a alteração dos papéis no seio da família, 
a dificuldade de atrair e reter talento, assim como a atual organização do trabalho, baseada 
na redução de postos profissionais e, consequentemente, numa sobrecarga de trabalho e 
aumento do horário laboral, levam inevitavelmente a um menor tempo disponível para a vida 
familiar. Esta mudança cria a necessidade da conciliação entre a vida profissional e pessoal, 
como elemento estratégico para a competitividade organizacional. 
A tarefa de ser pai ou mãe, como qualquer outra tarefa de cuidar, que não a de cariz profissio-
nal, impõe um esforço complexo e trabalhoso. As crianças e os idosos dependentes das fa-
mílias, as flutuações que surgem na saúde e bem-estar, são também propulsores de conflitos 
na conciliação familiar e profissional. É, contudo, nosso o papel principal enquanto pessoas, 
membros de famílias e membros de uma Organização, a promoção de um estilo de vida conci-
liador. Às organizações, cabe o papel de aliar esta necessidade, ao benefício de ter colabora-
dores felizes e consequentemente equipas motivadas, sendo aqui estrategicamente benéfico 
a facilitação da plena relação de simbiose.
A Fundación Másfamilia é um movimento internacional que trabalha a conciliação entre a 
vida familiar, pessoal e laboral, através do Modelo de Gestão EFR, (ferramenta de gestão 
única no mundo), cujo objetivo é assegurar que as pessoas tenham sucesso nas três dimen-
sões da sua vida, familiar, pessoal e profissional. Esta ferramenta permite a transformação 
da organização, baseando-se na adaptação da sua cultura, permitindo uma nova visão, mais 
atrativa na gestão e liderança de pessoas.
Apoiar os colaboradores no seu esforço para equilibrar o trabalho com a vida pessoal e familiar 
não é só “amabilidade”, mas reflete-se num claro benefício, pois tem impacto muito positivo na 
produtividade, atração de talentos, motivação e retenção de força de trabalho. 
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REnOvAçãO DA CERTIFICAçãO nOs CEnTROs DE InFânCIA E sERvIçO DE ApOIO DOMICILIáRIO
Nos dias 20 e 21 de julho, decorreu a primeira auditoria de renovação da certificação pelo referencial EQUASS Assu-
rance nos Centros de Infância.
A preparação para este dia, contou com a azáfama habitual a que as auditorias já nos habituaram. Todos os profissio-
nais mostraram empenho, tendo sido dedicado tempo pessoal para que nada faltasse, e para que as evidências encon-
tradas fizessem a justiça necessária ao trabalho diariamente levado a efeito pelas equipas. 
Esteve claro para o auditor externo que a Qualidade nestes Centros de Infância está enraizada, e que as práticas são 
desenvolvidas no dia-a-dia, tendo sido o reflexo deste empenho obtido nas entrevistas com os familiares das nossas 
crianças e idosos, com os parceiros que connosco colaboram, assim como com as entidades reguladoras e beneficia-
doras.
E, apesar dos Centros estarem separados fisicamente nas freguesias de Vila do Conde e Macieira da Maia, e de pos-
suírem a sua identidade e personalidade, foi percetível que assumem com todo o profissionalismo as práticas padroni-
zadas, transversais de qualidade do serviço prestado.
Parabéns às Equipas que mais uma vez mostraram o seu empenho, dedicação e altruísmo em prol da comunidade, 
contribuindo desta feita para uma sociedade inclusiva, com valores morais, altamente centrados na visão holística da 
pessoa.

Após termos conquistado a certificação, percebemos a res-
ponsabilidade e orgulho decorrentes da renovação da mesma. 
Deste modo, termos conseguido renovar a certificação permi-
tiu-nos efetuar um acompanhamento mais atento das expeta-
tivas e necessidades expressas pelos pais, às quais sempre 
tentamos corresponder, apresentando soluções positivas e 
funcionais. Salienta-se ainda a melhoria das infraestruturas do 
Centro, bem como a possibilidade de realizar formações atua-
lizadas com os colaboradores, sendo as mesmas do interesse 
destes. Com a melhoria da qualidade de vida de utentes e dos 
colaboradores, observou-se o reconhecimento por parte dos 
pais e comunidade envolvente, que nos identifica como sendo 
um Centro certificado e nos procura pela qualidade dos servi-
ços oferecidos.

Equipa do Centro Social em Macieira

Na sequência da renovação da certificação pelo Referencial 
EQUASS ASSURANCE realizada em julho de 2016, verifi-
cou-se que a Casa da Criança continua com toda a equipa 
orientada para a melhoria contínua dos serviços prestados 
ao utente e à comunidade. Esta renovação permitiu também 
aperfeiçoar e reajustar o trabalho realizado até à data. Ficou 
assim demonstrado, mais uma vez, a importância do trabalho 
em equipa, tendo em vista sempre a prestação humanizada 
de cuidados, a interação e envolvência da comunidade edu-
cativa e a constante procura pela inovação do trabalho de-
senvolvido. 
Em suma, todos os que contribuíram para esta renovação da 
certificação encontram-se de parabéns, pois os resultados 
refletem as boas práticas implementadas. 

Equipa da Casa da Criança

Fig. 2 - Equipa dos centros da Infância (Casa da Criança e Centro social em Macieira)

Estamos a chegar ao final de mais um ano. É o momento ideal para uma reflexão e balanço re-
lativamente ao período transato, mas também é o momento de paginar e reescrever cada dia do 
ano, com a possibilidade de rasurar, desenhar e sonhar… É o momento certo para a Santa Casa 
das Misericórdia de Vila do Conde, mais uma vez definir estratégias para continuar a caminhar na 
direção do objetivo essencial da Instituição: uma vida melhor para o nosso semelhante, que não 
fique ninguém de fora, crianças, deficientes, jovens, idosos, desfavorecidos…

É com enorme satisfação que olhamos para 2016 e para os seus bons resultados obtidos, quer 
pela renovação dos sistemas de gestão da qualidade, quer pela transversalidade e adequabi-
lidade dos mesmos, garantindo que quase todas as estruturas e serviços da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde tenham práticas fortemente  cimentadas, assentes em princípios 
da Qualidade, reconhecidos internacionalmente. Procurou-se ainda consolidar o crescimento 
da Instituição, tornando-a operacionalmente menos deficitária nas Respostas Sociais, exigindo 
maior rigor na sua gestão e rentabilizando melhor os seus recursos.

Os bons resultados obtidos só foram possíveis graças ao trabalho conjunto desenvolvido por uma 
grande e forte equipa de colaboradores.
Quero deixar aqui uma palavra de apreço e gratidão a todos que com o seu empenho, carinho, generosidade, dedicação, profissiona-
lismo… contribuíram para a concretização dos objetivos da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, através da prestação de um 
serviço de qualidade, humanizado e de proximidade. 

É um trabalho nobre, mas que exige muito de cada um de nós… mas ao mesmo tempo muito gratificante: quando ajudamos uma crian-
ça a crescer e vemos o sorriso no seu rosto; quando o idoso nos abraça como sinal da sua gratidão; quando ajudamos a pessoa com 
deficiência a realizar os seus sonhos e somos contagiados pela sua felicidade; quando minimizamos as dificuldades das pessoas mais 
desfavorecidas; quando o nosso trabalho é elogiado pelas pessoas que utilizam os nossos serviços… tudo isto nos faz acreditar que 
estamos no caminho certo. 

Reitero assim, a Missão da Instituição, que é ser parte integrante das soluções que levam ao bem estar e qualidade de vida para as 
pessoas que necessitam de apoio social, espiritual e de saúde.

Que os próximos 365 dias que se aproximam, permitam a contínua afirmação do valor acrescentado da nossa participação já muito 
significativa na comunidade e sociedade em geral, continuando a ser uma “porta aberta” para todos que se dirigem a esta Instituição, 
procurando dar-lhes esperança de um futuro melhor.

A Instituição tem-se perpetuado nestes 500 anos de existência pelos elevados padrões de qualidade e humanização a que sempre 
esteve associada, perspetivando para o futuro o caminho da melhoria contínua.

Crescer, dinamizar, qualificar, serão verbos a conjugar: olhando o passado como ensinamento; vendo o presente como campo de tra-
balho; perspetivando o futuro para criar condições que proporcionem uma vida mais digna a todo o SER HUMANO

Para isso esperamos continuar a contar com o trabalho conjunto de uma grande equipa, tornando o projeto da Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila do Conde mais enriquecido.

A todos os que continuam a acreditar no projeto desta Santa Casa… Bem-hajam.

Aproveito para desejar um Feliz Ano 2017. 
“A persistência é o caminho do êxito.”

Charles Chaplin

Dra. Conceição Antunes (Diretora Geral)

Fig. 1 - Dra. Conceição Antunes, Diretora Geral
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IsO 9001:2015 – pRIMEIRA AuDITORIA REALIzADA nO LAbORATóRIO DE AnáLIsEs CLÍnICAs
O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde concluiu a implementação do Sis-
tema de Gestão da Qualidade pelo referencial ISO 9001:2015 no início do 2.º semestre. Para aferir da implementação, 
foi levada a efeito a primeira auditoria interna, por entidade externa, em outubro de 2016, tendo sido este o primeiro 
Exame no âmbito da Qualidade, ao desempenho da equipa do Laboratório de Análises Clinicas e dos serviços que lhes 
prestam apoio. 
A Equipa preparou-se a rigor, e abraçou com todo o profissionalismo, que já lhes é característico, esta nova experiência 
de crescimento no caminho da melhoria contínua.
A auditoria realizou-se durante dois longos dias de análise, introspeção e exercício de aplicação de práticas, para todos 
os profissionais do laboratório.
Os resultados afiguraram-se muito positivos, e a equipa teve a oportunidade de ver reconhecido o seu trabalho. Con-
tudo, existe a consciência coletiva que o caminho a percorrer é desafiante, que ainda são necessários ultrapassar 
alguns obstáculos, mas também foi percetível, que a maior parte do caminho já está traçado, e felizmente no caminho 
da Excelência!

parabéns à Equipa do Laboratório pela competência, dedicação, empenho e zelo!

O 2º semestre de 2016 foi de enorme relevância para o 
Laboratório de Análises Clínicas no que respeita à im-
plementação e consolidação do Sistema de Gestão da 
Qualidade pelo referencial ISO 9001:2015.
O caminho traçado na qualidade culminou na primeira 
auditoria interna ao Sistema de Gestão da Qualidade, 
decorrida entre 18 e 19 de outubro de 2016. Os objeti-
vos desta auditoria visavam a observação do estado da 
organização do Sistema da Qualidade do Laboratório, a 
partir da avaliação da sua estrutura organizacional e de 
gestão, orgânica, processos, procedimentos, métodos 
de trabalho e políticas, focando-se:
     - Na avaliação do nível de conformidade da organização existente;
     - Na avaliação do desempenho ao nível do Sistema de Gestão da Qualidade implementado;
     - Identificar eventuais oportunidades de melhoria.
Desta auditoria interna conclui-se que o Laboratório de Análises Clínicas dispõe dos recursos e competências necessárias para desencadear 
ações eficazes e assegurar, assim, as condições necessárias para a persecução dos seus objetivos em conformidade com a sua política. Também 
foram destacados inúmeros pontos fortes, de referir:
     - O envolvimento da gestão de topo e respetivos colaboradores no Sistema de Gestão da Qualidade;
     - Documentação de suporte ao Sistema de Gestão da Qualidade;
     - Metodologias definidas para a Gestão do Conhecimento Organizacional;
     - Folhetos informativos para a colheita de produtos biológicos;
     - Metodologias instituídas para a apreciação e apresentação dos resultados dos diversos programas de Avaliação Externa da Qualidade;
     - Metodologias instituídas para a monitorização e avaliação das condições de transporte de produtos biológicos;
     - Diversos elogios registados.
A auditoria interna veio expor o excelente trabalho desenvolvido por todos os colaboradores envolvidos neste projeto coletivo, reforçando o papel 
e demarcando o espaço do Laboratório de Análises Clínicas como um projeto a apostar, integrado na multiplicidade de meios complementares de 
diagnóstico disponíveis na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. 
Este desafio tem sido encarado por toda a equipa como uma oportunidade de melhoria contínua, realçando o Laboratório de Análises Clínicas 
entre os serviços de saúde prestados nesta Santa Casa. 

Ricardo Silva  (Farmacêutico) 
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REvIsãO DO sIsTEMA
A prática de revisão do sistema de Gestão da Qualidade na Instituição teve início em 2011 nos centros sociais, encon-
trando-se atualmente a ser realizada na maioria dos serviços, fruto da procedimentação e implementação de práticas 
transversais de qualidade nos serviços. Este ano, a revisão do sistema iniciou-se no quarto trimestre de 2016, como 
resultado de auditorias internas e externas, não conformidades, planos de melhoria, orientações estratégicas, entre 
outros input’s. Esta revisão contou com a participação de cerca de 64 colaboradores especializados em diversas áreas 
técnicas de intervenção (psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, enfermeiros, médicos, diretores e também profis-
sionais de relevo em áreas transversais à Instituição como Nutricionista, Recursos Humanos, Jurista, Profissionais de 
Comunicação e Marketing, Profissionais do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho), abran-
gendo uma análise cuidada a 7 centros e serviços diferenciados, que envolveram a área social e a área da saúde.
A revisão do sistema na Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde é entendida como um momento de reflexão e 
análise exigente, funcionando este exercício como alavanca para catapultar continuamente a Instituição para práticas 
mais consolidadas, que concorrem alinhadas com as mudanças sociais, para o bem estar dos utentes, assim como para 
a eficiência dos serviços.

Fig. 3 - Equipa do Laboratório de Análises Clínicas vIsITAs E InspEçõEs pOR EnTIDADEs REGuLADORAs nO âMbITO DA QuALIDADE, AMbIEnTE E
sEGuRAnçA
O 2.º semestre de 2016 contou com a visita e inspeção de rotina de entidades reguladoras e inspetoras no âmbito 
da saúde e segurança dos edifícios. Foram elas, a Direção Geral de Saúde (DGS), a Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS), o Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
Estas visitas/inspeções foram realizadas, quer a pedido da Instituição, quer por iniciativa das respetivas entidades, sen-
do que o objetivo de todas elas foi verificar edifícios, equipamentos, conformidade das redes de abastecimento de gás, 
dispositivos de segurança contra incêndio e metodologias de trabalho, assim como as suas evidências.
O Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança esteve presente, nos atos de visita/inspeção de todas estas 
entidades, acompanhando as diligências efetuadas, fornecendo as informações necessárias no âmbito da atuação do 
departamento.
Foram uma vez mais, à semelhança de outros momentos destes, para o Departamento de Qualidade, Ambiente e Se-
gurança, atos de aprendizagem e evolução contínua, tendo sido aproveitadas todas as sinergias positivas decorrentes 
destas visitas/inspeções.
Já para a Instituição foram momentos de calibração do serviço desenvolvido, tendo sido encaradas as visitas/inspeções 
como pedagógicas, com impacto relevante no incremento da confiança dos utentes, quer relativamente às práticas de 
Qualidade desenvolvidas pelos serviços, quer no que respeita à segurança das instalações.

Ciclo de melhoria contínua (CICLO pDCA): A revisão do sistema é uma parte relevante, e integrante do ciclo de melhoria contínua. Trata-se 
de uma ferramenta da qualidade utilizada na resolução de problemas. Este ciclo é composto por quatro fases:

p (plan/planear): selecionar um processo ou atividade com necessidade de melhoria e estabelecer o 
caminho a seguir;
D (do/fazer): implementar o plano elaborado e acompanhar o seu progresso;
C (check/verificar): analisar os resultados obtidos na execução do plano, e se necessário voltar a 
avaliar ou redefinir o plano;
A (act/agir): caso se obtenha sucesso, documentar o processo e transformar o mesmo num padrão a 
seguir.
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REsÍDuOs: FORMAçãO E MELHORIA DAs CAsAs DE REsÍDuOs
O Ambiente continua a ser um tema de grande relevância na Instituição, sendo a separação de resíduos uma área de 
força, pela sustentabilidade ambiental que acarreta.
Encontramo-nos atualmente a separar rotineiramente 21 tipos de resíduos distintos, entre eles:
     - Resíduos Hospitalares (Tipo III e tipo IV);
     - Resíduos inorgânicos;
     - Resíduos orgânicos; 
     - Sofás, colchões e televisores obsoletos; 
     - Papel e cartão;
     - Plástico (plástico simples, plástico de tampinhas e garrafas, plástico de 
       agricultura e de contentores de lavandaria); 
     - Metais (cobre, inox, ferro, alumínio, latão);
     - Roupas; 
     - Óleos alimentares;
     - Outras fileiras de resíduos como: tonners de impressão, paletes de madeira, baterias e lâmpadas.
Dos resíduos recolhidos, apenas uma pequena parcela é encaminhada para incineração e aterro. A maior parte destes 
resíduos são encaminhados para processos de valorização, através de alguns parceiros na comunidade.
Com esta triagem tem-nos sido possível beneficiar na compra de ajudas técnicas para utentes, assim como apoiar so-
lidariamente entidades significativas na comunidade de Vila do Conde, e em paralelo contribuir para a minimização dos 
custos com o tratamento de resíduos encaminhados para processos de incineração e aterro.
A Formação também tem sido prioridade nesta área, tendo sido este semestre levada a efeito uma ação de formação 
na área da Gestão de Resíduos.
Vários têm sido os esforços levados a efeito pelo Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança, para melhorar 
a performance ambiental, assim como o aspeto das instalações de resíduos. Este semestre a atuação pautou-se pela 
avaliação em conjunto com a Câmara Municipal de Vila do Conde, sobre as eventuais melhorias a introduzir na gestão 
de resíduos assegurados em parceria. Assim, foram estabelecidos mais dois pontos de recolha nas instalações da San-
ta Casa de Misericórdia de Vila do Conde (Casa das Rosas e Unidade de Cuidados Continuados), tendo sido criada a 
nova rota pelos serviços de transporte de resíduos da Câmara Municipal.
Foram ainda melhoradas as duas casas de Resíduos com maior volume de resíduos produzidos: a Unidade de Cuida-
dos Continuados e o Edifício 3, que incorpora as instalações da Unidade de Saúde.
As obras aí realizadas trouxeram melhorias significativas nas condições sanitárias de lavagem e desinfeção dos espa-
ços, assim como beneficiaram significativamente a imagem dos locais que acolhem os resíduos na Instituição.
Foram criadas zonas diferenciadas para resíduos inorgânicos/orgânicos, cobertas, assim como construída uma estru-
tura totalmente fechada e abrigada de intempéries, para a colocação de resíduos valorizáveis recolhidos pela Câmara 
Municipal de Vila do Conde (plástico e cartão).

Fig. 4 - Casa dos Resíduos da uCCI Fig. 5 - Casa dos Resíduos do Edifício 3
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pLAnO AnuAL DE ATIvIDADEs
A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde, conta desde a sua origem com a elaboração de Planos de Atividades. 
O Plano de Atividades, é um instrumento que serve para refletir com a equipa, os objetivos a atingir, bem como delinear 
ações a concretizar para o ano seguinte.
A elaboração do Plano Anual de Atividades está procedimentada desde 1 de junho de 2012, num documento designado 
de Gestão da Organização e Planeamento. Este é um procedimento MACRO, alinhado com as orientações da Gestão 
de Topo, que surgiu aquando a necessidade da implementação do primeiro sistema de gestão da Qualidade na Santa 
Casa de Misericórdia de Vila do Conde, também em 2012.
Dada a diversidade de serviços, assim como o âmbito de aplicação dos mesmos, tem-se ajustado os planos de ati-
vidades, de forma a corresponder às necessidades e potencialidades dos serviços, assim como aos referenciais de 
Qualidade adotados em cada serviço/centro.
O modelo do Plano Anual de Atividades é encaminhado todos os anos no terceiro trimestre pelo Diretor Geral, para 
todos os centros/serviços e departamentos para análise e validação pelo mesmo, para posterior aprovação em Reunião 
de Assembleia, a realizar durante o mês de Novembro.
A Instituição tem atualmente 4 modelos de planos de atividades desenvolvidos, devidamente ajustados aos Centros/
Serviços/Departamentos e respetivos referenciais de qualidade adotados. 
O Departamento da Qualidade Ambiente e Segurança, apoiou a revisão a 7 planos anuais de atividades elaborados 
pelos Centros Certificados ou em processo de certificação, e Departamentos transversais envolvidos nos processos de 
certificação. Também o Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança, à semelhança de todos os outros departa-
mentos transversais, elaborou o seu próprio plano anual de atividades para o ano de 2017. Neste plano foram explana-
das as necessidades e potencialidades, de forma a maximizar a intervenção do departamento, assim como planeadas 
as atividades a realizar durante o ano.
Foi também elaborada a análise SWOT e a análise estratégica, tendo sido definidos criteriosamente todos os objetivos, 
indicadores e metas a atingir no próximo ano. Só com rigor e qualidade podemos ser capazes de medir o trabalho que 
é executado, e apresentar transparência perante a Instituição, facilitando a análise ao valor acrescentado dos serviços. 

AnáLIsE sWOT
A análise SWOT é uma ferramenta que contribui para o planeamento estratégico do 
centro/serviço, departamento e Instituição. Esta análise objetiva cruzar os pontos fortes e 
fracos da Instituição com as tendências mais importantes que se verificam na envolvente 
global (conjuntura económica, imposições legais, etc.).

AnáLIsE EsTRATÉGICA
Documento em que se definem os objeti-
vos da qualidade a atingir, assim como as 
metas, estratégias/ações a desenvolver e 
indicadores de medição.

Participe no seu centro ou serviço com sugestões para o 
plano anual de atividades no primeiro semestre do ano. A 
participação enriquece o plano, e consequentemente pode-
rá enriquecer o serviço prestado, assim como as atividades 
desenvolvidas.

Porque a Qualidade também se mede, esta ferramenta é, aos olhos do Departamento da Qualidade, Ambiente e Segu-
rança, uma das ferramentas mais poderosas na Instituição, pois permite traçar o caminho dos resultados a atingir relati-
vamente ao trabalho desenvolvido pelos serviços, pelos departamentos e pelos centros durante o ano.



COnTROLO AMbIEnTAL:
LEGIOnELLA, QuALIDADE DO AR E LIMpEzA DE COnDuTAs AvAC 
No seguimento das medidas de controlo ambiental que vão sendo aplicadas nos Edifícios, 
este semestre foi assegurado o controlo analítico da Legionella por amostragem em locais 
considerados críticos, como torres de arrefecimento, piscina da Fisioterapia, chuveiros pa-
rados e equipamentos de ar condicionado na Unidade de Saúde e Unidade de Cuidados 
Continuados.

Também foi efetuada a avaliação da qualidade do ar no interior da Unidade de Saúde, tendo sido asseguradas e verifi-
cadas as condições necessárias à segurança e qualidade do ar ambiente, conforme diplomas regulamentares em vigor.

Os resultados analíticos obtidos por laboratórios independentes vieram atestar as boas práticas de manutenção e de 
higiene levadas a efeito nos edifícios inspecionados.

Página 8

A
M

B
IE

N
TE

Newsletter Qualidade, Ambiente e Segurança

O que é a Legionella?
A bactéria Legionella é um microrganismo omnipresente no meio aquático e, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), pode existir 
em reservatórios naturais, rios e lagos e, também, em reservatórios artificiais como sistemas de água doméstica (quente e fria), humidifica-
dores, torres de arrefecimento de sistemas de condicionamento de ar, jacuzzi, piscinas, instalações termais, águas sujas paradas e fontes 
decorativas (repuxos, por exemplo) - locais onde se produzam aerossóis com facilidade.
 
Como ocorre o contágio por Legionella?
Quando a temperatura (entre 20 e 45°C) e a presença de depósitos (ferrugem, lodo, matéria orgânica) nos ambientes atrás referidos podem 
suportar o crescimento bacteriano vão favorecer a multiplicação rápida da bactéria Legionella.
A Legionella pode causar doença quando uma pessoa inala ou aspira gotículas de água suspensas no ar que contenham Legionella em 
quantidade suficiente e com características de virulência (existem várias espécies de Legionella). A maioria dos casos de doença é provoca-
do pela Legionella pneumophila, enquanto os restantes são causados por outras espécies de Legionella.
É de salientar que a infeção por Legionella não é transmitida de pessoa para pessoa nem através da ingestão de água contaminada.
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unIDADE DE sAúDE – sIMuLACROs REALIzADOs pARA TEsTAR A REAçãO EM EMERGênCIA

Os simulacros são testes ao plano de emergência 
interno e treino dos ocupantes (utentes e colabora-
dores) para avaliar as eventuais falhas e limitações, 
tendo assim oportunidade de corrigir, de forma a 
prevenir ou minimizar os danos numa situação real.

Fig. 6 e 7 - Formação em emergência

A Instituição privilegia a segurança dos utentes e dos 
seus colaboradores, assegurando anualmente ações de 
sensibilização e formação nas áreas de emergência e 
segurança dos edifícios, ministradas pelos Técnicos de 
Higiene e Segurança no Trabalho do Departamento de 
Qualidade, Ambiente e Segurança.
Durante o 2.º semestre de 2016, foram planeados e exe-
cutados dois simulacros, no culminar de uma ação de 
formação em emergência dirigida aos profissionais da 
Unidade de Saúde. Estes simulacros objetivaram tes-
tar a reação à emergência no internamento e no bloco 
operatório, da Unidade de Saúde da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Vila do Conde. Os simulacros decorreram 
conforme preparação prévia de fita do tempo elaborada 
durante a formação.
A ordem e coordenação da evacuação foram realizadas 
conforme o organigrama de segurança estabelecido no 
serviço, tendo sido os cenários estabelecidos, os se-
guintes:
Cenário 1: Internamento: Ocorrência de incêndio em 
quarto com utente no seu interior, com impedimento de 
passagem pelo fogo para o corredor da unidade, dado 
esta estar bloqueada. 
Cenário 2: Bloco operatório: Ocorrência de incêndio 
na estufa dos lençóis. Um dos utentes encontrava-se 
a acordar na mesa cirúrgica e estavam presentes mais 
dois utentes no recobro. 
Todos os utentes em internamento e seus familiares fo-
ram informados do simulacro, assim como os serviços 
circunvizinhos, de forma a não afetar o normal funciona-
mento dos demais serviços.
Nos dois simulacros optou-se por não envolver os uten-
tes em recuperação, tendo sido atribuída esta respon-
sabilidade a alguns colaboradores que se voluntariaram 
para o efeito. 

Os profissionais do serviço, enfermeiros e auxiliares, exe-
cutaram com real atividade e destreza a evacuação dos 
“utentes”, tendo sido as duas equipas nos dois simulacros 
realizados, altamente eficientes na evacuação.
Os porteiros foram os responsáveis pelo alerta às entida-
des externas e pelo alarme aos edifícios circunvizinhos. 
Realizaram-se todos os cortes de energia e gás necessá-
rios à segurança das pessoas e do edifício, assim como 
foram utilizados os meios de intervenção disponíveis para 
extinção do fogo nos dois cenários, extintores e carreteis, 
este último utilizado nestes exercícios pela extensão do 
dano que foi simulado. 
Depois dos simulacros foi efetuado com todos os interve-
nientes o ponto de situação, de forma a limitar os riscos e 
as falhas numa real situação de emergência, assim como 
elaborada uma lista de ações corretivas e preventivas a de-
senvolver. De destacar a rápida evacuação dos utentes (2’ 
a evacuação total do internamento para o exterior e 2’36’’ 
a evacuação dos utentes do bloco operatório), a excelente 
articulação entre a responsável pela evacuação e os de-
mais elementos, assim como a destreza dos colaboradores 
na reação à emergência, nomeadamente no bloco operató-
rio, pela rápida reorganização de meios básicos necessá-
rios ao socorro e estabilização dos utentes.



REvIsãO GERAL AOs MEIOs DE sInALIzAçãO E COMbATE A InCênDIO
Para assegurar o cumprimento dos planos de emergência e medidas de auto proteção, 
tem de ser assegurado um conjunto de medidas que garantam o funcionamento dos equi-
pamentos. Este semestre pautou-se pela revisão a todas as estruturas que compõem a 
Rede de Incêndio Armada (RIA) na Instituição. Assim, e com a colaboração de elementos 
do serviço de manutenção da Instituição e com recurso a empresas externas qualificadas, 
foram revistas e sujeitas a manutenção as centrais de deteção de incêndio (CDI) e respe-
tivos dispositivos associados (detetores, botoneiras de corte e de alarme, sirenes, eletro 
ímans das portas corta fogo, sistemas de desenfumagem, válvulas de corte, entre outros).
Foi também assegurada a revisão geral aos meios de combate a incêndio, por empresa 
externa especializada, devidamente autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção Ci-
vil. Esta ação é assegurada anualmente, e objetiva garantir a operacionalidade dos meios 
de intervenção em real situação de emergência.
Foram ainda verificados todos os carreteis, tendo sido assegurado o seu bom funcionamento.
De salientar, que foram adaptados os hidrantes exteriores com adaptadores storz, fruto de um plano de melhorias de-
senvolvido, decorrente dos simulacros que foram realizados.
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Fig. 8 a 22- simulacro nas instalações da unidade de saúde (Internamento e bloco Operatório)
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ADApTADOREs sTORz
O que são?

Os adaptadores storz des-
tinam-se à adequação de 
válvulas para conexão com 
mangueiras de incêndio, fa-
cilitando a rápida intervenção 
dos bombeiros em situação de 
incêndio.

Como ser um membro ativo na operacionalidade dos meios de combate a incêndio?
A participação de todos os colaboradores pode ser muito importante no controlo da funcionalidade 
dos extintores.
Assim se vir situações como as abaixo descritas, por favor informe o responsável no seu 
centro, para que sejam repostas as condições de normalidade o mais rapidamente possível:

Extintor sem a cavilha de segurança.

Mangueira do extintor com desgaste, quebras, roturas e/ou com a parte roscada a sair.

Estes gestos, embora simples, são fundamentais, pois ajudam-nos a
proteger os utentes, os colaboradores e a CAsA dos nossos utentes!

Manómetro com indicação de 
pressão normal (área verde).

Se o ponteiro estiver na faixa 
do lado esquerdo (vermelha), 
o extintor está descarregado 
ou sem pressão, não tendo o 
extintor utilidade.

Se o ponteiro estiver na fai-
xa do lado direito (amarela 
ou vermelha) o extintor está 
com excesso de pressão, o 
que pode constituir um perigo 
na utilização do extintor sem 
pressão, não tendo o extintor 
utilidade.
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REvIsãO/ADEQuAçãO DAs MEDIDAs DE AuTOpROTEçãO
Para dar cumprimento ao disposto regulamentar no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que consagra o re-
gime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro, foram 
revistas as medidas de segurança de cerca de 70% dos edifícios da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde pelo 
Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança, com vista a assegurar o cumprimento das medidas de autoprote-
ção. 
Para este trabalho contámos com a preciosa colaboração dos peritos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que 
nos ajudaram com as suas orientações, à melhor definição das medidas. Dado este ser um trabalho bastante dedicado 
e também complexo pela disparidade das várias utilizações tipo da Instituição, será um trabalho para ter continuidade 
durante o ano de 2017.

AvALIAçãO DE RIsCOs
A avaliação de riscos constitui um primeiro passo essencial na prevenção de acidentes de 
trabalho e problemas de saúde, sendo a sua avaliação da competência de profissionais 
especializados, Técnicos Superiores de Higiene e Segurança no Trabalho.
Já foram realizadas pelo Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança, avaliações 
de risco a 27 postos de trabalho distintos, assim como estão também desenvolvidas instru-
ções específicas de atividades, movimentações ou posturas com riscos acrescidos. Estas 
avaliações contaram com várias fases, desde a observação das tarefas desenvolvidas nos 
postos de trabalho, às entrevistas diretas aos colaboradores e a avaliação dos materiais e 
equipamentos usados nos postos de trabalho. 
O risco identificado como o mais comum são as lesões musculo esqueléticas, fruto do 
trabalho core business desenvolvido pela Instituição.
Já foram sensibilizadas mais de duas centenas de colaboradores para os riscos nos pos-
tos de trabalho e para a adoção de condutas seguras na realização das suas tarefas.
Em 2017 perspetiva-se dar continuidade ao trabalho realizado nesta área.

AvALIAçãO DE RIsCOs
O que é?

Consiste na análise sistemá-
tica e pormenorizada do(s) 
posto(s) de trabalho com a 
finalidade de identificar os 
perigos e avaliar os riscos a 
que o trabalhador está expos-
to e consequente elaboração 
do Plano de Prevenção com 
a identificação das medidas/
ações a implementar que pos-
sibilitam a eliminação/diminui-
ção do risco bem como as me-
didas de prevenção/proteção 
dos trabalhadores.

simulacros
Teste do plano de emergência interno e treino dos ocupantes. 

Medidas preventivas
Procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, conforme a categoria de risco de 
incêndio do edifício.

Medidas de Intervenção em caso de Incêndio
Procedimentos de emergência ou planos de emergência internos, conforme a categoria de 
risco de incêndio do edifício.

Registos de segurança
Conjunto de relatórios de vistoria ou inspeção e relação de todas as ações de manutenção 
e ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE.

Formação em sCIE
Ações destinadas a todos os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras, ou 
formação específica destinada aos elementos que lidam com situações de maior risco de 
incêndio ou que pertençam às equipas da organização de segurança.

As medidas de autoproteção são constituídas por:
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ACIDEnTEs DE TRAbALHO
O ano de 2016 fechou para a Instituição com um cenário cinzento em matéria de acidentes de trabalho. Foram con-
tabilizados 116 acidentes de trabalho, tendo ultrapassado largamente um milhar de dias perdidos.
Os acidentes com maior notificação foram os acidentes decorridos da movimentação manual de cargas animadas 
(27 acidentes), ou seja, acidentes relacionados com o posicionamento e transferência de utentes, seguidos dos 
acidentes provocados por quedas “inesperadas” (17 acidentes).

A Instituição encaminhou os sinistrados para acompanhamento em todos os acidentes, não tendo sido em algumas 
situações apuradas as reais causas versus consequência ou dano.
Aproveita-se o momento para informar aos colaboradores que leem esta newsletter que nem todos os acidentes 
notificados são comprovados e validados pela entidade seguradora, pelo que a prevenção continua a ser o melhor 
caminho. De salientar que sempre que o acidente não é confirmado, todos os custos com o acidente são da inteira 
responsabilidade do sinistrado.
O Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança encontra-se totalmente disponível para ouvir as pessoas, e 
para avaliar as situações identificadas com risco nos postos de trabalho, comprometendo-se a avaliar e a propor 
medidas para a gestão, sempre que as condições de segurança se afigurem como precárias. Para a eficiência da 
mobilização de recursos deste departamento, é necessário um trabalho em equipa e concertado, que ajude a sina-
lizar as eventuais situações perigosas. 
Além dos milhares de dias perdidos, estes acidentes tiveram impacto nas equipas e nos utentes, pois houve neces-
sidade constante de reorganização dos postos de trabalho e por vezes necessidade de acelerar ou suprir algumas 
tarefas que acrescem de maior disponibilidade e concentração. 
porque o nosso serviço não é preparar componentes em fábricas, mas cuidar de pessoas, pedimos a todos 
os profissionais que agilizem o espírito de prevenção, e mais uma vez sinalizem com, o devido tempo, situ-
ações que considerem substanciar-se como perigosas.
A ausência de profissionais ao serviço, por razões de absentismo, acidentes 
de trabalho, entre outras razões tem uma implicação direta e significativa 
na diminuição da qualidade do serviço prestado, pela excessiva sobrecar-
ga dos profissionais que ficam a trabalhar, sem os elementos profissionais  
necessários.
Ao sinalizarmos situações perigosas estamos a contribuir para um serviço 
melhor e para maior justiça profissional, além de ser mais fácil com esta 
atitude de mantermos a “máxima”, que é prestar um serviço humanizado!

AbsEnTIsMO
O absentismo é considerado, enquanto com-
portamento, como ausência individual ao 
trabalho. De um ponto de vista económico, 
o absentismo ao trabalho implica causas de 
ausência, tais como doença, acidentes, licen-
ça de maternidade, entre outras, não sendo 
considerado absentismo situações de férias, 
repouso semanal, cursos de formação ofereci-
dos pela organização empregadora, feriados e 
tolerâncias de ponto.

Fig. 23 - Tipo de acidentes de trabalho ocorridos na sCMvC no ano 2016

Medidas de Autoproteção

As medidas de autoproteção consis-

tem em procedimentos de organização 

e gestão da segurança cujas finalida-

des são:

- a garantia da manutenção das condições 

  de segurança definidas no projeto;

- a garantia de uma estrutura mínima de 

  resposta a emergências. 

Pretendem também salvaguardar que 

os equipamentos e sistemas de segu-

rança contra incêndios estão em con-

dições de ser operados permanente-

mente e que, em caso de emergência, 

os ocupantes abandonam o edifício em 

segurança.



sEGuRAnçA
COnHECER Os RIsCOs, CRIAR AMbIEnTEs 
sEGuROs E MInIMIzAR Os ACIDEnTEs
A Segurança deve ser uma aliada a manter por perto, por si e por todos os outros.
Na “Dica da News” vamos falar de algumas medidas de segurança que devem ser tidas em consideração no dia-a-dia 
de famílias com crianças.
As quedas são a principal causa de acidentes domésticos com crianças, seguindo-se os cortes, queimaduras e intoxica-
ções, sendo que os dados estatísticos, apontam para a prevalência de acidentes conforme dados abaixo:
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pREpARAR A CAsA pARA As CRIAnçAs
A maioria dos acidentes deve-se à falta de atenção por parte dos adultos e menosprezo dos riscos comuns. A vigilância, 
consciência e supervisão à medida que a criança adquire novas habilidades de locomoção e manipulação é essencial.
Bastam alguns segundos de distração para que os acidentes aconteçam.

Por vezes é necessário entrar no mundo dos nos-
sos filhos, para percebermos a noção que eles têm 
da realidade, da segurança e dos perigos! 
As crianças pequenas não têm capacidade para 
avaliar o perigo, pelo que qualquer objeto que en-
contram, normalmente é para eles um brinquedo 
interessante. Botões, tampas e rolhas de garrafas, 
moedas, pequenos pregos e brinquedos com peças 
pequenas são objetos atrativos para crianças até 
aos três anos que gostam de levar tudo à boca. Ver 
os equipamentos a funcionar e ligar os equipamen-
tos à corrente elétrica, também são atividades que 
os fascinam. 
No entanto, todas estas brincadeiras estão revesti-
das de um enorme potencial de perigo, sendo que a 
criança pode engasgar-se, sufocar e sofrer um cho-
que elétrico com danos irreparáveis na sua saúde.

ALERTAR E EnsInAR É O pApEL DOs pAIs E 
DOs EDuCADOREs
Não nos devemos limitar a proibir a criança de fazer 
determinada coisa, devemos antes procurar ensiná-la 
e alertá-la para os riscos que certos atos envolvem, 
para que ela possa desenvolver a noção de perigo 
e de comportamentos perigosos. A coordenação 
entre os pais e os educadores é fundamental para 
trabalhar estes aspetos, e mesmo quando se trata 
de uma criança pequena, esta informação não pode 
ser desvalorizada, mas contínua. A explicação requer 
muita paciência, mas sabemos que o melhor exemplo 
partirá dos nossos comportamentos, pois as crianças 
imitam naturalmente os adultos.

0 a 18 meses
quedas, asfixia, engasga-
mento, aspiração de corpos 
estranhos, intoxicações, 
queimaduras.

18 meses a 4 anos
quedas, asfixia, engasgamento, afoga-
mento, intoxicações, choques elétricos, 
traumatismos.

5 a 9 anos
quedas, atropelamentos, 
queimaduras, afogamentos, 
choques elétricos, intoxica-
ções, traumatismos.

10 a 19 anos
quedas, atropelamentos, 
afogamentos, choques elétricos, 
intoxicações, traumatismos.

sEGuRAnçA vIsTA AOs OLHOs DAs CRIAnçAs

Nos Centros de Infância, da Santa Casa de Misericórdia de 
Vila do Conde, são incluídos nos projetos curriculares objeti-
vos para educar para a Segurança. Acreditámos que é através 
dos mais pequenos, que melhores são enraizados os princí-
pios de Segurança. Porque Educar é Agir!
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uma criança de 22 meses morreu nos Estados uni-
dos, quando durante uma brincadeira abriu as gavetas da 
cómoda e tentou subir pela mesma. A cómoda desequili-
brou-se e caíu por cima da criança, acabando esta por mor-
rer pelos danos causados pela violência do impacto.

COnTACTOs TELEFónICOs
A TER pOR pERTO:nOTÍCIAs

No mês de Outubro morreu uma criança de 3 anos em 
Lisboa, ao lado dos pais, porque estava a brincar às es-
condidas num cortinado, tendo-se enrolado de tal forma,                        
que morreu asfixiada. Foi a mãe, que se apercebeu segundos 
depois!
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COLAbORADOREs QuE MARCAM A QuALIDADE 
Chamo-me Carlos Lopes e trabalho na Instituição à cerca de 30 anos. Entrei na 
Instituição, conjuntamente com o Sr. Fernando Soares, com a função de eletri-
cista, sendo nesta altura dado início ao desenvolvimento desta área na Santa 
Casa de Misericórdia de Vila do Conde. Um dos trabalhos que marcou o meu 
início na Instituição foi integrar a equipa de formadores de um curso para jovens 
eletricistas, entre 1987 e 1988, financiado pelo Fundo Social Europeu, cujo obje-
tivo era a formação para a integração no mercado de trabalho. Desta formação 
resultaram os primeiros trabalhos na área de eletricidade, mais especificamente 
na execução de redes elétricas, em benefício do Lar de 3.ª Idade. Muitas foram 
as aprendizagens que fui obtendo com o desenvolvimento da Instituição. Atu-
almente sou o coordenador de uma equipa de 3 profissionais eletricistas, sendo que a nossa missão é a de assegurar o bom 
funcionamento de todas as estruturas e equipamentos elétricos. Também todos os circuitos, equipamentos e dispositivos que 
tem na sua base de funcionamento o gás, são da nossa responsabilidade, em parceria com empresas e com técnicos especia-
lizados em redes de gases. Também executámos, conforme projeto, e de origem a instalação de redes elétricas nos vários edi-
fícios da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde, com a colaboração e acompanhamento do Provedor, Sr. Eng.º Arlindo 
de Azevedo Maia e com um Engenheiro Eletrotécnico, Eng.º José Manuel Teixeira. Além destas tarefas, acompanho inspeções 
executadas por entidades externas, nomeadamente, ISQ, ANPC, entre outras entidades fiscalizadoras da área da Saúde. Para 
a execução dos trabalhos que fazem parte do nosso dia-a-dia, definimos prioridades de acordo com as necessidades e urgência 
dos serviços, tendo sempre como atitude, agir no imediato para garantir o bem estar e segurança dos utentes.
Também no nosso dia-a-dia, estamos em permanente contacto com o Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança, no 
que respeita à Segurança contra incêndio, mais propriamente com a função de assegurar o funcionamento da energia socorri-
da, das centrais de deteção de incêndio e de todos os dispositivos a ela ligados.
São ainda com este departamento desenvolvidos outros trabalhos relacionados com a manutenção de cozinhas, piscinas, Ar 
Condicionado, redes de gás, entre outros.

É com enorme orgulho que faço parte desta GRANDE CASA, e que tenho acompanhado o crescimento da Santa Casa de 
Misericórdia de Vila do Conde. Sinto que somos parte integrante desta enorme equipa e que temos colaborado no alcance de 
objetivos que são comuns na prestação de serviços de Excelente Qualidade!

Carlos Lopes (Eletricista)

Participe! Envie o seu contributo para o e-mail qualidade.seguranca@scmvc.pt, com assunto NEWSLETTER.

Fig. 24 - sr. Carlos Lopes, Eletricista

EnvOLvIMEnTO E pARTICIpAçãO

para si, que é colaborador na Instituição, não se esqueça...participe!
 - Participe com sugestões para o próximo Plano Anual de Atividades
 - Participe, utilizando a caixa de sugestões, reclamações e elogios
 - Participe nas ações de formação que vão sendo disponibilizadas
 - Participe, através da adesão ao preenchimento dos inquéritos

E acima de tudo envolva-se, procure as informações sobre a Instituição e sobre o funcionamento do seu serviço. 
Se tiver dúvidas sobre alguma informação, não se esqueça: TEM O DIREITO E O DEvER DE sER EsCLARECIDO!

Página 17

D
ES

TA
Q

U
E

Newsletter Qualidade, Ambiente e Segurança

ExpERIênCIA pILOTO
AuDITORIA pELO REFEREnCIAL EQuASS 2018
A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, aceitou mais um desafio proposto pela Organização Europeia da 
Qualidade para os Serviços Sociais, sediada em Bruxelas, na representação de Portugal como uma Instituição Piloto, 
na avaliação pelo novo referencial EQUASS 2018. Esta experiência também realizada na Estónia e Noruega, objetivou 
testar e calibrar as alterações feitas pela Comissão Normativa, ao anterior referencial da Qualidade, EQUASS 2012. 
Em novembro fomos uma vez mais “postos à prova”, por um auditor qualificado, no Centro de Apoio e Reabilitação para 
Pessoas com Deficiência (CARPD) em Touguinha . Foi este mais um exercício para avaliação da qualidade do serviço 
prestado, e do seu impacto no bem-estar e qualidade de vida dos utentes, somando esta iniciativa pontos para os uten-
tes, famílias, parceiros, equipa de profissionais e Instituição. 
Esta experiência foi para a Instituição, para o Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança e para todos os cola-
boradores do CARPD, muito gratificante pois fizemos parte do grupo restrito de entidades, que contribuiram para aferir 
as novas escalas de avaliação do referencial EQUASS 2018.
Foi reconhecida a dedicação e a qualidade do serviço prestado, reforçando a “máxima” de que o caminho da 
qualidade, faz-se caminhando, e que o céu continua a ser o limite das melhores equipas! Também para a Ins-
tituição esta foi mais uma garantia de que a aposta na qualidade, não se resume a um dever, mas uma forma 
natural de ser!

Fig. 25 - Equipa do CARpD

EQuAss 2018
O referencial Equass Assurance 2018 é composto por 10 princípios e 50 critérios.
Nesta revisão foram simplificados os princípios e atualizados os critérios com maior destaque para a humanização das práticas e a obtenção 
de resultados.
A atualização do referencial trouxe mais coerência na avaliação para os níveis do EQUASS Assurance e Excelência;
Por outro lado, este novo referencial pretende um menor recurso a documentos, permitindo uma abordagem mais baseada nas entrevistas/ 
pessoas, permitindo desta forma perceber se a qualidade é colocada em prática no dia-a-dia pela equipa de profissionais.
O novo referencial fica finalizado, após os relatórios emitidos às organizações piloto, no mês de janeiro de 2017.
A partir desta data, qualquer organização já pode pedir a certificação por este novo referencial, sendo que a obrigatoriedade da sua imple-
mentação, só acontece em 2018, para quem pretende renovar ou certificar a Instituição pelo EQUASS.



Como elemento do Movi-
mento Fé e Luz,  foi com 
grande regozijo e sentido 
de responsabilidade que 
participei nesta Auditoria 
Piloto. Este Centro promo-
ve sempre o envolvimento 
dos parceiros, auscultando a nossa opinião para a melhoria 
dos serviços e, mais uma vez, nesta auditoria, tive oportu-
nidade de demonstrar os benefícios desta parceria e  bom 
serviço que é prestado às pessoas acolhidas, bem como à 
comunidade.  

Filipa Lopes (Parceira)
Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde - Movimento  Fé e Luz

Como colaboradora da Instituição fiquei muito orgulhosa 
pelo facto de termos sido escolhidos para a Auditoria Piloto, 
pois tudo isso indica que o nosso serviço é de qualidade e de 
muito empenho por parte de todos os que trabalham neste 
Centro, sempre com o mesmo foco: a melhoria contínua.

Vera Ferreira (Colaboradora CARPD)

Quando soube que ia ser entre-
vistado, senti me um pouco ner-
voso, mas ao mesmo tempo feliz 
por ter sido escolhido para falar 
da minha experiencia aqui no 
Centro. Tive a oportunidade de 
falar das atividades do Centro, 
do desporto (Boccia), da rádio e 
da forma como somos tratados e 
a importância da nossa opinião. 
A auditora foi muito simpática 
para mim e ainda fizemos um 
lanche todos juntos. 

João Paulo Silva (utente CARPD)

O convite que recebemos para participar nesta Auditoria Piloto deixou-nos 
a todos extremamente felizes, pois sentimos que estamos no rumo certo da 
“arte do cuidar”, com o reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos 
anos. Esta honra, este reconhecimento, motiva-nos cada vez mais no cami-
nho de felicidade que sondamos diariamente para os nossos utentes.

Sérgio Pinto (Diretor CARPD)
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...o procedimento de maus tratos elaborado em 2009,     
foi alargado em 2016 aos colaboradores?

Trata-se de um procedimento, elaborado em 2009, totalmente focado na sua origem para os utentes, alargado no ano 
de 2016 aos colaboradores, fruto da sua importância e abrangência. É um procedimento que tem desde a sua génese 
uma política associada de tolerância zero, e já vai na oitava revisão. A este procedimento estão associados entre ins-
truções de serviço e folhetos, 74 documentos usados como ferramentas de trabalho pelos nossos profissionais!

MALTRATO
A Instituição tem assumida como 
definição de maltrato qualquer 
ação ou omissão não acidental, 
perpetrada pelos cuidadores ou 
outrem, que ameace a seguran-
ça, dignidade e desenvolvimento 
biopsicossocial e afetivo da vítima. 
Podem infligir danos físicos, finan-
ceiros, sexuais e/ou psicológicos, 
direta ou indiretamente, por meio 
de enganos, ameaças, coação 
ou qualquer outra estratégia, a 
qualquer ser humano. São ações 
ou omissões que desrespeitam os 
direitos fundamentais da pessoa.

Os objetivos desta procedimentação, consistem essencialmente em:
- Sensibilizar os colaboradores e utentes para as formas de maltrato existentes, 
  e para as medidas de prevenção e de atuação a agilizar.
- Estabelecer regras claras para a identificação e comunicação de casos de mal
  trato;
- Tratar todas as situações de maus-tratos de forma célere, garantindo a confi
  dencialidade de todo o processo, assim como a segurança física, emocional e 
  psicológica dos utentes e colaboradores;
- Encaminhar as situações de maltrato ocorridas para as entidades competentes, 
  de acordo com a especificidade da situação;
- Assegurar procedimentos sancionatórios para as situações comprovadas de 
  maltrato;
- Assegurar procedimentos para inibição e/ou proibição de visitas e ou saídas    
  com “agressor”, com vista a proteger o utente;
- Contribuir para a restituição e manutenção do bem-estar da vítima.

Contámos consigo, para reportar qualquer situação que
presencie de maltrato com utentes ou colegas!

Só com a colaboração de todos, podemos assegurar a
eficiência da política de TOLERÂNCIA ZERO!
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ATIvIDADEs pREvIsTAs DECORRER nO 1.º sEMEsTRE DE 2017
- IV Fórum de Segurança
- Finalização da revisão do sistema
- Auditoria externa ao Sistema de Gestão da Qualidade pelo EQUASS 2018 no CARPD
- Ações de formação e sensibilização
- Colaboração no estudo de eficiência ambiental e económica da lavandaria central
- Continuação da elaboração das medidas de autoproteção
- Análise dos acidentes de trabalho ocorridos em 2016
- Elaboração do relatório de acidentes de trabalho
- Elaboração do relatório de não conformidades na receção de produtos alimentares
- Comunicação de resultados do ano 2016 às entidades oficiais, ACT e Ministério do Ambiente
- Elaboração do relatório de atividades do ano 2016
- Tratamento estatístico de inquéritos

COnsuLTA AOs TRAbALHADOREs EM MATÉRIA DE sHsT
Como já vem sendo hábito, estamos a contar consigo para a participação ativa no ato anual de consulta aos trabalha-
dores, a realizar-se em maio de 2017.
Aproveite o momento para destacar as situações que considere mais relevantes do ponto de vista da segurança no seu 
posto de trabalho.


