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Editorial - Participação dos trabalhadores na Segurança e Saúde no 
Trabalho
Os empregadores e os trabalhadores têm a obrigação comum de zelar pela segurança e saúde 
no trabalho. Cabe aos empregadores a principal responsabilidade na prevenção dos riscos a 
que os trabalhadores estão expostos, através da adoção de medidas de proteção, métodos de 
trabalho seguros, equipamentos seguros e equipamentos de proteção individual adequados, 
assim como na transmissão de informações, instruções e formação aos trabalhadores. A legis-
lação atribui também uma fatia relevante de responsabilidade aos trabalhadores, exigindo-lhes 
ajudar o empregador na prevenção dos riscos profissionais, nomeadamente: na salvaguarda 
da segurança e saúde do próprio e dos outros; na colaboração ativa com o empregador nas 
questões da segurança e saúde; na aplicação dos conhecimentos adquiridos nas formações 
que lhes foram ministradas e no seguimento rigoroso dos procedimentos e instruções de traba-
lho vigentes no serviço; assim como dar a conhecer qualquer situação em que considere que o 
trabalho ou medidas de segurança são inadequadas e que estejam a pôr em risco a segurança 
e saúde de algum trabalhador. Os requisitos legais refletem os motivos que devem levar os tra-
balhadores a envolverem-se e a contribuir para a melhoria das normas de segurança e saúde, 
para os próprios e para os seus colegas de trabalho. Em primeiro lugar, as medidas relativas à 
segurança e saúde visam impedi-los de se lesionarem no trabalho. Em segundo lugar, os tra-
balhadores conhecem os riscos existentes nos seus locais de trabalho e devem contribuir para 
a sua gestão. Em terceiro lugar os trabalhadores devem zelar continuamente pela sua saúde e 
bem-estar, primando por uma alimentação saudável e pela prática regular de exercício físico. 
De salientar que cerca de metade dos trabalhadores europeus considera que o stresse contri-
bui para cerca de 50% de dias de trabalho perdidos. Na Santa Casa de Misericórdia de Vila do 
Conde, no III Fórum de Segurança, foi explorada esta temática pelo forte impacto da mesma no 
aumento do absentismo, e aumento do “presenteísmo” (trabalhadores que se apresentam ao 
trabalho doentes e incapazes de funcionar eficazmente) e subida das taxas de acidentes e le-
sões. Embora na maior parte das organizações, o stresse seja entendido frequentemente como 
objeto de incompreensão e estigmatização, a Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde 
tem investido através de várias áreas do conhecimento, entre elas, a psicologia, a segurança 
e saúde no trabalho, a fisioterapia, a nutrição, em ações de formação, que concorrem para a 
dinamização de estratégias adequadas na gestão do dia a dia dos trabalhadores.
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Edifício do Centro de Apoio e Reabilitação para pessoas com deficiência com certificação pela ANPC no 
que respeita às condições de segurança contra incêndio
A Segurança contra incêndio é um requisito fundamental para garantir a segurança dos ocupantes, do património, assim como 
do ambiente. As falhas de segurança podem traduzir-se em pesadas perdas, das quais a morte se apresenta como a situação 
mais trágica. Para além desta, outras podem advir da perda de património material ou imaterial. 
O Edifício que dá corpo à vida do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, embora já possuísse desde 
a sua origem, uma estrutura simples, adaptada ao tipo de utentes que nele habitam, assim como todos os meios necessários 
ao combate a incêndio, não se encontrava ainda com a respetiva certificação pela ANPC.
Atendendo a que a legislação nesta matéria sofreu alterações no ano de 2009, foram feitas todas as adaptações estruturais 
necessárias, tendo sido também treinadas as brigadas de emergência internas, para a atuação em situação de emergência.
Foi assim em Janeiro deste ano, o centro vistoriado pelos respetivos órgãos competentes, tendo sido a operacionalidade 
dos meios de segurança instalados, aprovados, sendo que a vistoria teve como resultado a APROVAÇÃO das condições de 
segurança instaladas no edifício.
Relembram-se assim, todos os colaboradores deste centro, que os meios e dispositivos agora instalados devem ser continu-
amente preservados, assim como devem continuar a ser comunicadas e registadas todas as situações que possam por em 
causa o bem estar dos ocupantes, a operacionalidade dos meios de intervenção e a exequibilidade das equipas nomeadas 
nos vários organigramas de emergência.

Acidentes de Trabalho na Instituição
Os acidentes de trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde são uma preo-
cupação constante do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança. As causas dos 
acidentes de trabalho são analisadas num trabalho de parceria realizado entre o responsá-
vel dos serviços, o sinistrado e as testemunhas dos acidentes. Estes acidentes são comu-
nicados à Seguradora pelos Serviços Administrativos Centrais, sendo toda a dinâmica daí 
decorrente, diligenciada e da total responsabilidade deste serviço.
A avaliação que é feita aos acidentes, muitas das vezes de forma empírica, por necessida-
de e organização do serviço revela que os acidentes de trabalho decorrem na maior parte 
das vezes por utilização de técnicas de trabalho inadequadas, por distração, ou mesmo por 
cansaço e desgaste físico e emocional. Tem sido preocupação constante do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança em 
articulação com o Departamento de Recursos Humanos, formar os colaboradores para o cumprimento das regras e boas práticas de 
segurança.
Foram notificados no 1.º semestre deste ano 54 acidentes. Este é um número demasiado relevante, que preocupa os Técnicos de 
Segurança da Instituição, pelo que se apela a todos os colaboradores, a participação no aconselhamento e sugestões de ambientes de 
trabalho seguros. A sua opinião e as suas sugestões, são para nós demasiado relevantes, pelo que apelámos à participação.
Aproveitamos este momento para informar todos os colaboradores sinistrados e colaboradores envolvidos como testemunhas de 
acidentes, ou ainda colaboradores que preenchem as participações de acidentes da importância da celeridade da comunicação de aci-
dente. Verifica-se muitas vezes que os acidentes são comunicados desfasadamente do tempo real em que os mesmos aconteceram, 
assim como as participações são dadas a conhecer ao departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança dias depois dos acidentes 
ocorrerem. Esta situação condiciona fortemente a avaliação e apuramento das causas dos acidentes, sendo estas muitas vezes fun-
damentais para a avaliação de riscos nos postos de trabalho e respetiva tomada de medidas corretivas e preventivas. Também esta 
comunicação atempada poderá ser fundamental no ato da comunicação à seguradora, que poderá descaracterizar um acidente se 
o tempo que medeia entre o acidente e a comunicação exceder o prazo que se considera real/oportuno para o sinistrado “sofrer” as 
reações naturais do acidente.
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Sinistrado – indivíduo segurado, que 
sofreu acidente
Acidente de trabalho - É acidente de 
trabalho aquele que se verifique no local 
e no tempo de trabalho, assim como no 
trajeto de ida e regresso para o trabalho, 
produzindo lesão corporal, perturbação 
funcional ou doença de que resulte redução 
na capacidade de trabalho, ou de ganho, ou 
a morte. 
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III FÓRUM DE SEGURANÇA da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
Foi no 1.º semestre de 2015, realizado o III Fórum de Segurança com o tema “Stress Menos Viva Mais”, como já vem sendo hábito, há 4 
anos a esta parte. O tema selecionado teve como inspiração, as causas de acidentes de trabalho apuradas na Instituição no ano de 2014 
e o tema da campanha da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho para 2014-2015, intitulado de Gestão do Stress.
Para a organização do Fórum foram envolvidos todos os centros da Instituição, tendo sido todo o Fórum milimetricamente delineado e 
planeado.
Para a divulgação do Fórum, o Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança contou com a colaboração do Sr. João Bandeirinha, 
animador socio cultural do Centro Social em Macieira, que desenvolveu criativamente a ideia inicial.

Figura 1 – Cartazes desenvolvidos para o Fórum

Foram atribuídos espaços e tarefas aos vários centros/ serviços, atendendo às potencialidades de cada um destes. Para além da 
proposta aos centros para dinamização dos espaços do Fórum, foi-lhes lançado o desafio para o desenvolvimento de uma Mascote de 
Segurança. 
A mascote vencedora foi a do Centro Casa da Criança, de nome “Chico Seguro”, sendo recriado o fato e os acessórios pela equipa de 
costura do Centro Rainha Dona Leonor.
O Fórum decorreu nos dias 13 e 14 de maio, e a sessão de abertura foi conduzida pelo Sr. Provedor, acompanhado da Dra. Conceição 
Antunes, Diretora Geral e pelos elementos do Departamento da Qualidade, Dra. Odete Cunha e Dra. Raquel Lázaro, e teve como obje-
tivo acolher os participantes e enquadrar o tema do Fórum e as atividades a desenvolver durante o Fórum.

Figura 2 – Sessão de abertura
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Deu-se assim início ao Fórum, com um teatro dinamizado por colaboradores do Lar de Terceira Idade, onde se apresentaram, de forma 
cómica e exacerbada, alguns acidentes/ situações ocorridas durante o ano de 2014 com colaboradores da Instituição. A dinamização do 
teatro objetivou sensibilizar os participantes para as posturas assertivas nos locais de trabalho.
Foi apresentado o número de dias perdidos durante o ano de 2014, e feita uma sensibilização no final do teatro.

Figura 3 – Teatro “2014 dava um filme”

O espaço do Fórum esteve composto por várias áreas de lazer e espaços de bem estar. Nos espaços de bem estar foram disponibili-
zados lanches saudáveis e deliciosos, confecionados pelo Centro Rainha Dona Leonor, onde não faltaram os cereais, o chocolate, as 
infusões, bolo, frutos secos, entre outros.

 Figura 4 - Espaço de bem-estar

Esteve também disponível o espaço da “Bidente”, local onde os participantes puderam, de forma divertida, medir o seu stress. À saída da 
barraca da Bidente, foram convidados a escrever num papel algo que lhes causasse stress, para posteriormente o queimarem e, assim, 
se libertarem dessa “carga”. Este espaço, dinamizado pelo Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens em Risco – Casa da Criança, 
esteve disponível durante todo o período do Fórum.

Figura 5 – Barraca da Bidente

A caverna do stress foi outro dos locais de interesse no Fórum, e teve como objetivo criar pânico e entretenimento a todos os participan-
tes. Esta caverna, projetada pelo Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, teve disponível um labirinto escuro, com 
várias personagens vivas e objetos durante o percurso para assustar e gerar stress. Com esta atividade, objetivou-se dar a possibilidade 
a cada participante testar a forma como lida com o seu stress perante uma situação desconhecida. Foi uma atividade divertida e bastante 
interativa, que esteve disponível durante todo o Fórum. 
Os participantes, depois de experienciar esta atividade, demonstraram grande satisfação. Foi uma atividade repetida várias vezes por 
alguns participantes.

Figura 6 – Caverna do Stress

Esteve ainda disponível uma atividade de ginástica psicofísica, dinamizada com a colaboração da Clinica de Medicina Física e de Reabi-
litação da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde, representada pela Fisioterapeuta Ana Tróia. Esta atividade visou estimular física 
e sensorialmente os colaboradores, permitindo aos participantes despertar alguns músculos e áreas adormecidas do corpo, ajudando-os 
à sua estimulação. Também nesta atividade foi explorada a concentração e a flexibilidade.

Figura 7 – Aulas de ginástica psicofísica
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O coaching foi outra dinâmica proporcionada aos colaboradores nos dias do Fórum. Esta atividade foi dinamizada por duas profissionais, 
com competências demonstradas nesta área, Dra. Liliana Lago e Eng.ª Teresa Pinho. Foram transmitidas um conjunto de técnicas, fer-
ramentas e conhecimentos para acelerar e potencializar o alcance de resultados e o crescimento pessoal. O objetivo destas dinâmicas 
é ajudar os participantes a descobrirem soluções para atingirem metas previamente estabelecidas tanto no âmbito profissional, quanto 
pessoal e familiar.

Figura 8 – Sessões de Coaching

Os jogos tradicionais foram totalmente dinamizados por quatro colaboradores homens, praticantes de atividades físicas e com conheci-
mento das tradições relativas aos jogos tradicionais. O desenvolvimento destes jogos,  foi planeado para abranger todas as faixas etárias 
dos participantes, promovendo a prática de atividades físicas competitivas, divertidas e fáceis de executar, facilitando com esta atividade 
a acessibilidade de exercício físico e diversão a todos os participantes.

Figura 9 – Jogos tradicionais

Esteve também disponível durante todo o período do Fórum um trampolim, gentilmente cedido pelo Ginásio Clube Vilacondense, com 
acompanhamento personalizado de dois profissionais especialistas de salto em trampolim. Esta atividade visou dar aos participantes a 
possibilidade de experienciar a sensação de liberdade, que o movimento de saltar proporciona. 

Figura 10 – Salto em trampolim
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Outras atividades que fizeram as delícias dos participantes, foram a Zorb Ball, o pedal kart e os matraquilhos humanos, todas estas 
atividades dinamizadas com a colaboração da empresa Rates Park. 

Figura 11 – Zorb Ball

Figura 12 – Percurso de Pedal Kart

Figura 13 – Matraquilhos Humanos

Outra das atividades que despertou muito interesse nos participantes foi o paintball, realizado na bouça contígua ao Centro Social em 
Macieira. Nesta atividade foi possível trabalhar a atenção, estratégia e trabalho em equipa, tendo sido uma atividade também muito 
apreciada por todos os que dela usufruíram.

Figura 14 – Paintball

Em todos os blocos do Fórum estiveram também sempre presentes, aulas divertidas e estimulantes de dança e ginástica, como zumba, 
localizada, pilates, alongamentos e bodybalance, dinamizadas, pelo ginásio Solinca. Foi visível o esforço e vontade dos participantes 
para apreender todos os passos e fazer todos os exercícios propostos pelos monitores. Pretendeu-se com esta parceria, mostrar a 
importância da atividade física no bem-estar, na felicidade e motivação, assim como na redução de problemas músculo-esqueléticos.



Figura 15 – Aulas dinamizadas pelo ginásio Solinca

Durante todo o Fórum este disponível a moldura que marcou o Fórum de Segurança “Eu estive aqui” para que todos os participantes 
pudessem levar consigo um registo fotográfico capaz de marcar a iniciativa. A mascote de segurança também foi outra atração, e muitas 
foram as fotografias tiradas com  ela.

Figura 16 – Participantes com a moldura “Eu Estive Aqui” 

Na saída do Fórum esteve “plantada” uma árvore intitulada de “árvore do stress”, modelada pelo Centro Social em Macieira. Aqui cada 
participante teve a oportunidade de deixar o seu compromisso individual para o ano de 2015 para reduzir algo que lhes cause stress. 
Cada compromisso representou uma folha da árvore. Esta árvore encontra-se atualmente a circular pelos vários centros/ serviços, de 
forma que os colaboradores que deixaram os seus compromissos individuais não os esqueçam, pelo contrário que se estimulem à sua 
concretização.
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Figura 17 – Árvore do Stress

Os participantes tiveram ainda direito a um conjunto de ofertas, tendo também sido sorteados 53 prémios, cedidos, quer pela Santa Casa 
de Misericórdia de Vila do Conde, quer por outras entidades que patrocionaram este evento. 

Figura 18 – Entrega de ofertas

Figura 19 – Entrega de prémios

No dia 14 de Maio fez-se o encerramento das atividades, com um breve resumo dos dois dias do Fórum, e do tema apadrinhado. 
Reforçou-se a necessidade dos participantes estarem motivados no seu dia-a-dia, para serem saudáveis e estarem bem no trabalho, 
e a importância que isso tem para a gestão do stress diário, e para a sua vida pessoal. Foram feitos os agradecimentos a todos os que 
participaram e ajudaram a tornar este evento um sucesso.
A sessão foi encerrada com o lançamento em conjunto de balões, que teve como simbologia a libertação dos fatores de stress que car-
regamos no dia-a-dia e que muitas vezes nos impedem de alcançar o equilibrio e bem-estar pessoal e profissional.

Figura 20 – Lançamento de balões
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Renovação da Certificação do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência em Touguinha
Foi com enorme prazer e muito trabalho de todos os colaboradores envolvidos, que o Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas 
com Deficiência renovou a certificação pelo Referencial Equass Assurance, em Fevereiro de 2015, findos dois anos certificados pelo 
mesmo referencial. 
A renovação da certificação veio atestar as práticas já consolidadas, tendo sido verificada em sede de auditoria a melhoria contínua 
dos processos e procedimentos implementados. Palavras como humanização, empoderamento e qualidade de vida dos utentes são 
palavras de ordem usadas neste Centro. A metodologia de trabalho enraizada neste equipamento social e nos próprios profissionais, 
reconhece em cada utente os seus potenciais e as suas necessidades, trabalhando-as individualmente, tendo o cuidado e o rigor de as 
ajustar no momento mais oportuno para o utente.
Já é possível no CARPD, medir e comparar os benefícios obtidos dos serviços prestados na qualidade de vida dos utentes. Tem sido 
gratificante para quem diariamente trabalha com estes utentes, perceber o impacto e o benefício do seu trabalho na vida destes utentes.
O relatório de auditoria emitido, veio atestar o padrão de qualidade do sistema implementado, a sua consistência e evolução, tendo 
sido este relatório um prémio para todos os colaboradores que diariamente vestem a camisola no Centro de Apoio e Reabilitação para 
Pessoas com Deficiência. 
A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde congratula-se pela relevância do impacto da implementação deste referencial.
A todos os colaboradores que fazem parte desta equipa, apenas se pede que continuem a trabalhar diariamente com o mesmo rigor, 
empenho e motivação, tudo em prol do bem estar destes utentes, pois, a partir deste patamar de qualidade, muito trabalho ainda há a 
fazer, sendo que o limite será o céu… 

Auditorias Internas nos Centros de Infância
O Centro Social em Macieira da Maia e a Casa da Criança, enfrentaram neste semestre, com 
muita sapiência, as suas primeiras auditorias internas, depois da auditoria externa levada a 
cabo para efeitos de certificação, em Agosto de 2014. 
A certificação tem sido um desafio constante para estas duas equipas, que beneficiam da 
oportunidade de partilhar sinergias, conhecimento e lhes promove a possibilidade de fazerem 
benchmarking interno.
Foram duas auditorias que decorreram com sucesso para os Centros, que tiveram a oportu-
nidade de ver o seu sistema de gestão da qualidade ser calibrado, assim como foi possível 
fazer um balanço do último ano e do impacto das alterações introduzidas nas metodologias 
de trabalho. Nestas auditorias internas foi claro para o auditor, o rigor e a robustez do sistema, 
pois muito embora fossem detetadas oportunidades de melhoria, esteve sempre evidente o 
esforço, empenho e dedicação destas equipas de profissionais no incremento contínuo de 
valor para os utentes.

“As auditorias internas são uma mais valia para conseguirmos, aperfeiçoarmos o desenvolvimento do nosso trabalho. São momentos 
intensos/trabalhosos que nos conduzem a uma melhoria continua.
Agradecemos ao departamento de qualidade todo o apoio que nos prestam no desenvolvimento do nosso trabalho.”

Equipa do Centro Social em Macieira

“ É com satisfação que se verificou que a auditoria interna realizada no passado dia 17 de junho, foi benéfica para a continuidade do 
trabalho desenvolvido na Casa da Criança. Esta permitiu analisar os procedimentos implementados e confirmar se estes estavam em 
conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade, bem como, a recomendação de algumas oportunidades de melhoria.
A auditoria interna e o resultado final da mesma irá dar continuidade ao trabalho já desenvolvido e por conseguinte, proporcionar uma 
melhoria contínua e consistente do sistema.”

Equipa do Centro Casa da Criança
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Benchmarking - O Benchmarking é 
um processo de melhoria contínua utilizado 
para comparar resultados, produtos ou prá-
ticas entre uma ou mais organizações que 
podem competir ou não no mesmo mer-
cado. Em certos casos pode ser realizado 
dentro da própria organização entre diferen-
tes setores, designando-se este de bench-
marking interno. Este tipo de Benchmarking 
é atrativo, pois favorece o alcance das 
melhores práticas dentro da própria orga-
nização em unidades diferentes, trazendo 
vantagens reais para os processos internos.

A todos os que acreditaram nesta iniciativa e nos apoiaram, mais uma vez o nosso sincero agradecimento. A todos os colaboradores que 
estiveram presentes deixamos também uma mensagem de obrigada por acreditarem que valeria a pena, e aos colaboradores, que pelos 
mais variados motivos não puderam estar presentes, contámos consigo em 2017!

Um Bem Haja!

Testemunhos dos centros que participaram no desenvolvimento do Fórum

“O III Fórum de Segurança da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde proporcionou momentos de partilha, entusiasmo e apren-
dizagem entre todos os colaboradores. Em cada momento adquirimos um novo conhecimento e estreitamos laços com aqueles com 
quem trabalhamos. Este fórum permitiu, acima de tudo, um espaço de relaxamento, divertimento, auto e hétero conhecimento, bem 
como novas aprendizagens tão importantes para o bem-estar pessoal e profissional. Tratou-se de uma experiência bastante enrique-
cedora que será de repetir em ocasiões futuras.”

Equipa do Centro Casa da Criança

“O III Fórum de segurança realizou-se nas instalações do Centro Social em Macieira, tendo a duração de dois dias e a participação dos 
diferentes centros e setores que compõem a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Conde.
Assim sendo, e tendo em conta que o tema desde Fórum foi “ Viva mais, Stresse menos”, foram desenvolvidas atividades com uma 
dinâmica diferente do habitual, das quais os colaboradores puderam usufruir, interagindo com funcionários de diferentes áreas e co-
nhecendo os mesmos. A natureza das atividades permitiu a descontração de todos os participantes, possibilitando simultaneamente 
a todos nós a perceção do quão importante é mantermo-nos focados no nosso dia-a-dia, evitando acidentes e rentabilizando o nosso 
dia de trabalho.
A realização deste Fórum contribuiu para que, de uma forma mais lúdica e interativa, os serviços, bem como, as instalações do Centro 
Social em Macieira fossem divulgados com uma maior amplitude, tanto junto de colaboradores como para com a comunidade (empre-
sas participantes, parceiros, entre outros).
O balanço deste Fórum foi extremamente positivo, tanto ao nível da mensagem divulgada, como ao aproveitamento de espaços, diver-
sidade de atividades e adesão de participantes.
O Centro Social em Macieira agradece a oportunidade e a confiança depositada.”

Equipa do Centro Social em Macieira

“Participar no Fórum deu-nos a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de soluções de combate ao stress. 
Foi a prova viva que a boa disposição também consegue abordar e tratar problemas do dia a dia.
Podemos concluir que o Fórum nasceu a pensar no Investimento de uma vida saudável, onde o bom humor e a boa disposição fazem 
parte dela.”

Equipa dinamizadora do Teatro do Lar de 3.ª Idade

“De sapatilhas nos pés, mini mochila nas costas e carregados de entusiasmo, partimos para o Centro Social em Macieira, centro de to-
das as atenções nos dias 13 e 14 de maio. Se as expectativas já eram altas… foram, sem dúvida, ultrapassadas quer pela envolvência 
sentida, quer pela proximidade experienciada e boas práticas relembradas. A “caverna do stress”, animada pelo nosso Centro, ajudou 
à concretização do objetivo comum: “Stress Menos! Viva Mais”. Oxalá possamos pôr em prática, todos os dias esta sábia máxima”.

Equipa do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência

“O Fórum de Segurança é uma das iniciativas mais interessantes promovidas pelo departamento de Qualidade da SCMVC. A adesão 
dos colaboradores da UCCI foi muito positiva, o feedback foi excelente, todos os colaboradores demonstraram muito interesse e entu-
siasmo nas atividades em que participaram e grande vontade de repetir a experiencia.
 São este tipo de eventos que motivam os colaboradores, reforçam os laços entre equipas e contribuem para a construção de um lugar 
onde os funcionários se sentem bem e gostam de estar, o que inevitavelmente se refletirá no desempenho de cada um de nós…
Em nome de toda a equipa da UCCI, o nosso muito obrigado pelo convite e esperamos que um novo Fórum se realize o mais breve-
mente possível.”

Equipa da Unidade de Cuidados Continuados Integrados

“A participação no IIIº Fórum de Segurança para além de nos sensibilizar dos cuidados a ter na realização da nossa função, foi também 
um momento de partilha de experiências e aprendizagens a todos os níveis. Enriqueceu-nos e abriu-nos horizontes para a importância 
de uma vida ativa… em segurança, através dos maus e sobretudo dos bons exemplos. Aprendemos com todos e de uma forma muito 
divertida! Um bem haja a quem nos proporcionou estes momentos.”

Equipa do centro Prof. Dr. Jorge Azevedo Maia

Página 10
H

IG
IE

N
E 

E 
SE

G
U

R
A

N
Ç

A 
N

O
 T

R
A

B
A

LH
O

Newsletter Qualidade, Ambiente e Segurança Newsletter Qualidade, Ambiente e Segurança



Avaliação da Satisfação dos Utentes/ Clientes
A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde prima pela qualidade e pela plena satisfação dos utentes, tendo sido desenvolvidas várias 
metodologias para avaliar a sua satisfação. Entre estas metodologias são de destacar as caixas de reclamações e sugestões, disponíveis 
em todos os Centros e Serviços, em que os utentes/ clientes, e também os colaboradores, podem exprimir a sua opinião; reclamação, 
sugestão, ou mesmo elogio. Outra metodologia desenvolvida e muito relevante na Instituição para ouvir os utentes/ clientes são os inqué-
ritos. Estes inquéritos foram criados para abranger todos os aspetos dos Centros e Serviços, ou mesmo das atividades.
Estão atualmente implementados na Instituição, 45 inquéritos de avaliação da satisfação totalmente adaptados aos Centros e Serviços. 
Estes inquéritos são estatisticamente tratados pelo Departamento da Qualidade, sendo que cabe aos Diretores dos Serviços e ao Diretor 
Geral dar a resposta a todas as situações identificadas como oportunidades de melhoria, desenvolvendo assim os respetivos planos de 
ação. Estes são disponibilizados nos respetivos placards informativos dos serviços, ou quando não existe esta disponibilidade de espaço, 
estão junto dos serviços administrativos locais, sendo facilitada a consulta a todos aqueles que o pretendem fazer.
O volume de inquéritos rececionado no Departamento da Qualidade tem aumentado todos os anos, pois mais centros e serviços auscul-
tam as opiniões dos utentes/clientes. No serviço social foram tratados em 2014, 2314 inquéritos, num total de 77 relatórios de avaliação 
da satisfação elaborados. Destes relatórios resultaram 68 planos de ação. Já no serviço de saúde foram tratados em 2014, 939 inquéritos, 
num total de 6 relatórios elaborados, correspondente a 6 respostas distintas na área da saúde, especificamente imagiologia médica, 
consultas externas, análises clinicas, cirurgia e internamento, atendimento permanente e unidade de cuidados continuados, num total de 
24 planos de ação desenvolvidos.
A avaliação global dos serviços foi na perspetiva dos avaliadores, utentes e clientes muito positiva, evidenciando de forma clara e consis-
tente a qualidade do serviço prestado. 
Para si, que também é colaborador da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde apelámos que utilize estes meios para assegurar 
a sua participação ativa na vida do Serviço em que trabalha, e tenha sempre presente que pode e deve consultar sempre os planos de 
ação, pois assim acede à informação de forma clara as informações relevantes sobre as melhorias propostas para o seu serviço/ centro.

Segurança Alimentar na Instituição
A Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde deu início ao desenvolvimento de planos HACCP no final do ano de 2006, sendo a sua 
implementação iniciada no 1.º semestre de 2007 nas cozinhas da Instituição. Atualmente, estes planos estão implementados em todas 
as cozinhas da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde e na área de Fabrico da Pastelaria. Já nas áreas de distribuição alimentar 
(Unidade Hospitalar, Unidade de Cuidados Continuados, Salão de Chá I e II e Hotel Brazão), assim como na produção primária (Empresa 
de Inserção Agrícola de Touguinhó) estão implementadas medidas de autocontrolo.
No final de 2014 deu-se início à revisão documental de todos os procedimentos e instruções de trabalho, com vista a simplificar a utili-
zação e consulta dos colaboradores, fazendo o que em qualidade se chama “adequação ao uso e ao utilizador”. Estes procedimentos e 
instruções estão agora mais simples e apelativos, contém mais fotografias estando disponível mais informação visual e menos informação 
escrita. No primeiro semestre de 2015 deu-se início à implementação destes novos procedimentos e instruções. Os colaboradores fica-
ram na generalidade satisfeitos com as alterações, pois conseguem com maior clareza, simplicidade e rapidez consultar a documentação 
e aceder facilmente à informação. A melhoria contínua está presente neste processo de segurança alimentar, já tem um histórico signi-
ficativo na Instituição, e veio para ficar!
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O que é o HACCP?
O HACCP é uma sigla internacionalmente reconhecida para Hazard Analysis and Critical Control Point ou Análise de Perigos e 
Controlo de Pontos Críticos.
HA=Análise de perigos
CCP = Pontos Críticos de Controlo
HAZARD = Perigo
O sistema HACCP baseia-se na aplicação de princípios técnicos e científicos na produção e manipulação dos géneros alimentí-
cios desde “o prado até ao prato”
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Informações Úteis da News
Regras de Ouro na utilização segura de gás

Muitos são os acidentes que acontecem pela utilização indevida do gás, ou ainda 
pela falta de manutenção aos equipamentos de gás. No primeiro semestre deste 
ano, em Abril, à semelhança de outros anos e outros semestres deu-se um aci-
dente muito grave com gás em Braga, noticiado em todos os canais televisivos. O 
acidente decorreu numa família com quatro elementos, sendo o que foi apurado 
até à data, foi a existência de uma fuga de gás durante toda a noite e na manhã, ao 
ligar o interruptor da luz, deu-se o fatídico acidente. O pai morre a tentar salvar os 
filhos, a mãe ainda está em estado muito grave, com prognóstico muito reservado, 
na data da edição desta newsletter em estado crítico, com 90% do corpo queima-
do, e os filhos ainda internados, começam a recuperar muito lentamente.
Além de conhecer de perto esta família, o que me motiva ainda mais a falar disto, 
é o impacto que este produto químico pode ter nas nossas vidas, e o grande risco 
associado à sua utilização. Assim, nesta dica da news apenas falaremos sobre o 
gás e a sua boa utilização.
Existem dois tipos de gás doméstico utilizados, o gás natural e o gás propano e 
butano. O gás natural apresenta um poder calorífico inferior ao do gás propano e 
butano, ou seja para gerar a mesma quantidade de energia, consome mais gás. A 

vantagem do gás natural é que como preço por m3 é inferior, fica sempre mais barato no final. 
O gás natural por outro lado é mais seguro do que o gás em garrafa. O gás natural é um gás leve, por isso, em caso de fuga o risco 
de explosões é reduzido porque é um gás muito leve, sobe na atmosfera; já o gás de garrafa é um gás mais pesado que o ar, que se 
acumula na parte inferior dos espaços. 

Porque a segurança e bem estar são a nossa prioridade, 
deixamos alguns conselhos que deve seguir 

na utilização segura de gás.

Cuidados a ter na instalação e utilização de gás

 - Assegure-se que a instalação de gás foi feita por um técnico de gás, credenciado para o efeito;
 - Certifique-se que todos os equipamentos a gás que compra estão devidamente normalizados;
 - Limpe regularmente as chaminés e exaustores;
 - O risco de acidente diminui se guardar as botijas no exterior da habitação, numa cabine devidamente identificada. A cabine deverá ser 
feita em material incomburente e estar bem ventilada, com pavimento cimentado e revestido a cerâmica ou ser de terra compactada. Por 
uma questão de segurança, dentro de uma divisão, armazenar no máximo duas garrafas de gás (cheias ou vazias) e sempre na vertical.
- Assegure-se que as mangueiras e redutores são revistos dentro dos prazos de validade (validade máxima de 5 anos), e que são feitas 
todas as substituições por pessoal especializado.

Figura 21 - Utilização de gás
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Erros que podem ser fatais na utilização de gás

 - Instalar esquentadores na casa de banho.
 - Deixar o esquentador ligado quando sai de casa.
 - Ausentar-se com o fogão ligado.
 - Utilizar os tubos de gás para pendurar outros objetos, como peças de roupa.
 - Guardar garrafas de gás junto a fontes de calor ou em caves.
 - Deitar as garrafas de gás. Quando arrumar as garrafas de gás lembre-se de que o redutor tem de ficar sempre para cima.
 - Ausentar-se de casa, em especial durante os períodos de férias, deixando a válvula do contador, ou o redutor, aberta.
 - Utilizar fósforos ou isqueiros para procurar fugas de gás

O que fazer se cheirar a gás
Regra principal: Não faça qualquer tipo de faísca nem crie pontos de ignição, 
- Não ligue ou desligue eletrodomésticos ou interruptores. Se tiver de utilizar uma lanterna certifique-se que a liga, e desliga, no exterior 
da habitação. 
- Evite desligar o disjuntor do quadro de eletricidade;
- Faça a imediata ventilação do local, abrindo imediatamente portas e janelas. Procure a fonte da fuga e elimine-a (bico de fogão aberto, 
furo no tubo de alimentação entre a garrafa e o equipamento, problema no redutor ou na válvula da garrafa, etc.). Se não conseguir 
eliminar a fuga, transporte a garrafa para o exterior. 
- Não use o elevador.

Como trocar uma botija de gás
- Verifique, antes da substituição se o fogão não está ligado (nunca deve realizar a troca na presença de qualquer chamas, faíscas ou 
brasas);
- Verifique ainda, antes de trocar o prazo de validade e o estado da mangueira e do regulador;
- Coloque a botija na vertical e nunca deitada; 
- Retire o lacre da botija e o regulador da botija vazia. Para tal utilize somente as mãos, e nunca ferramentas como o alicate. Encaixe o 
regulador na botija nova, girando-o no sentido dos ponteiros do relógio;
- Certifique-se que a mangueira não passa por trás do fogão;
- Confirme que não existe nenhuma fuga, passando para tal passe espuma de sabão ou do detergente da loiça na rosca do regulador. 
Se houver vazamento, forma-se olhas na espuma. Caso identifique alguma fuga, feche o regulador, afaste as pessoas que se encon-
tram no local, desligue a eletricidade, e telefone para a empresa que lhe forneceu o gás. Esta enviará um técnico para averiguar o 
eventual problema.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 - Os números indicam a validade da mangueira. As mangueiras utilizadas como conectores maleáveis, no início ou na parte final da instala-
ção de gás, apresentam uma data de validade e devem ser substituídas perto do final desta data. O conector não deve ter mais de 1,5m.
- O gás é inodoro, ou seja não tem cheiro, sendo-lhe adicionado o “cheiro” quimicamente para funcionar como mais um elemento de segu-
rança dos utilizadores.

OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO
- A Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio, proíbe o armazenamento de garrafas de gás, cheias ou vazias, em caves, contudo permite 
armazená-las em compartimentos semienterrados.
 - A Portaria n.º 361/98, de 26 de junho, proíbe a utilização de gás engarrafado em “prédios de grande altura”, ou seja, com mais de 28 
metros de altura, medidos da cota mais baixa da via de acesso até à cota máxima dos pisos para habitação.
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Lançamento da Newsletter Qualidade, Ambiente e Segurança
O III Fórum de Segurança foi o momento escolhido para o lançamento da news-
letter desenvolvida pelo Departamento da Qualidade Ambiente e Segurança da 
Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde. Este foi mais um marco relevante 
para este Departamento, que nasce na Instituição em Novembro de 2006, assim 
como marca a história dos departamentos técnicos da Instituição pelo seu caráter 
inovador. 
Foi um projeto amadurecido desde o ano de 2013, tendo entrado como proposta 
no plano de atividades do Departamento, para 2014. A newsletter foi desenvol-
vida durante o ano de 2014, tendo sido escolhido o momento do lançamento, o 
III Fórum de Segurança, pelo elevado número de colaboradores que normalmen-
te este Fórum acolhe. 
Trata-se de uma newsletter com periodicidade semestral, contando já com a 3ª edição. O seu principal foco são os colaboradores da 
Instituição, sendo o objetivo dar a conhecer as atividades realizadas pelo Departamento, assim como transmitir informações de interesse 
e relevantes para os colaboradores, além de informar a calendarização das atividades futuras previstas desenvolver pelo departamento 
no semestre seguinte.
Nesta 3.ª Edição da newsletter, já é possível ver a interatividade deste instrumento de comunicação com os centros e serviços, assim 
como colaboradores em particular, uma vez que é dada voz ativa para a participação. Trata-se de um projeto do Departamento de 
Qualidade, Ambiente e Segurança, que objetiva a criação de uma rede social dinâmica capaz de criar o envolvimento e a motivação dos 
leitores, contribuindo desta forma para o sucesso nas várias intervenções do departamento com os colaboradores.

Participação de destaque no 1.º semestre de 2015
Para os elementos do Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança, Odete Cunha e Raquel Lázaro, distinguiu-se inesperadamen-
te neste semestre, pelo empenho e dedicação, a participação do Jovem José Carlos Pinto Castro, utente do Centro Casa da Criança, no 
desenvolvimento da mascote de Segurança para o III Fórum de Segurança, realizado na Instituição em Maio de 2015. A mascote da Casa 
da Criança foi a mascote vencedora entre 6 Centros.
A história da Segurança na Instituição fica assim marcada por este ato inovador.
Obrigada José Carlos Pinto Castro pela tua criatividade e notória envolvência na vida da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde.

Figura 23 - Mascote vencedora

Figura 22 - Edição nº 1 e 2 Newsletter 
Qualidade, Ambiente e Segurança
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TESTEMUNHO: A importância do colaborador da limpeza
“Ser colaborador na área da limpeza é sem dúvida para mim um motivo de orgulho 
Muito se fala sobre os colaboradores da limpeza e sobre os resultados de uma boa 
limpeza, sendo que uma das frases que mais revela  o resultado da limpeza, é uma 
frase que um dia um técnico superior da instituição me disse “a limpeza é a primeira 
imagem da nossa casa “
É uma profissão de cariz importante. Trata-se de uma profissão essencial para a 
boa execução das demais profissões desta instituição, sendo também esta uma das 
profissões que mais revela acerca da imagem física da instituição.
Como colaboradora da limpeza e pelo orgulho que esta profissão me traz deixo um conselho aos restantes colegas que ainda não tive-
ram o privilégio de sentir o mesmo, que é , melhorar todos os dias o brio, o desempenho profissional e também pessoal para dignificar 
esta tão nobre profissão . A nível pessoal devemos sempre manter boa educação, boa higiene pessoal, farda limpa cabelo apanhado e 
sempre um sorriso no rosto .
A nível profissional é fundamental existir empenho, dedicação e gosto pelo que fazemos 
Jamais esquecerei as palavras proferidas pelo Sr Provedor Arlindo Maia : “NÓS DEVEMOS FAZER AQUILO QUE GOSTAMOS, SÓ ASSIM SOMOS 

FELIZES “. Foram palavras que ouvi e nunca mais esqueci e que provavelmente a partir de hoje vocês também não esquecerão  
Devemos sim gostar e admirar a nossa profissão e tentar fazer cada vez melhor, adquirir conhecimentos, fazer formação sempre que 
surja oportunidade, porque embora alguns possam pensar que não, mas para limpar e desinfectar bem é preciso saber.
Se nos esforçarmos, se nos dedicarmos ao nosso trabalho todos os dias certamente chegará o dia de vermos o nosso trabalho ser 
reconhecido.
Esta equipa da clinica de medicina física e reabilitação da qual faço parte todos os dias tenta fazer o seu melhor, mantendo os espaços 
limpos e desinfectados e cuidando a todo o instante da segurança de todos que frequentam este espaço.”

Vânia Silva (colaboradora da limpeza da Clínica de Medicina Física e de Reabilitação)

Atividades previstas para o 2.º semestre de 2015
- Revisão dos Sistemas de Gestão da Qualidade;
- Desenvolvimento de relatórios de avaliação da satisfação;
- Auditoria interna no Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência;
- Segundas auditorias internas nos Centros Casa da Criança e Centro Social em Macieira;
- Desenvolvimento do sistema de gestão da Qualidade pela ISO 9001: 2015 no Laboratório de Análises Clínicas;
- Desenvolvimento do Plano de Atividades para o ano de 2016.

Página 16
O

U
TR

A
S 

IN
FO

R
M

A
Ç

Õ
ES

Newsletter Qualidade, Ambiente e Segurança

Espaço do Colaborador

Figura 24 - Colaboradoras da limpeza da 
Clínica de Medicina Física e de Reabilitação

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


