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 Participação activa nas diversas actividades de animação; 

 Reuniões semanais com a equipa; 

 Remodelação e pintura dos quartos dos utentes e manutenção dos já 

remodelados; 

 Manutenção dos gabinetes da secretaria; 

 Organização do Arquivo Morto; 

 Manutenção do espaço de Lavandaria; 

 Reestruturação do espaço da Animação Social; 

 Remodelação da despensa da roupa e aquisição de sacos de vácuo para 

colocação da roupa de todos os utentes; 

 Iniciação da implementação do HACCP; 

 Estudo de implementação de novo sistema na área da alimentação; 

 Conservação e reparação do edifício por parte da empresa “Gebalis”; 

 

 

Departamento de Saúde: 

 

 Reestruturação dos gabinetes médico e enfermagem; 

 Restruturação do sistema de saúde; 

 Reorganização de processo clínicos; 

 

 

Recursos Humanos: 

 Alteração nos formulários de entrada de funcionários; 

 O mapa de pessoal teve alterações em função de entradas e saídas de 

empregados: saídas e entradas ; 

 Reuniões pontuais com os vários departamentos; 

 Gestão de conflitos e de equipas; 

 Ferramentas para tratamentos informáticos; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento Social: 

 

 Continuação de gestão social: admissões, atendimentos sociais, visitas e 

encaminhamentos; 

 Fortalecimento da relação do Projecto PILAR da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa; 

 Continuação de Voluntariado da D. Helena, através da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa; 

 Adequação das exigências feitas pela Segurança Social; 

 Participação activa no grupo de Comissão Social e Gas (Grupo de Actividades 

Séniores) da freguesia; 

 Nova parceria com o grupo Serve City; 

 Colaboração activa dos colaboradores do METRO de Lisboa; 

 Concretização de formações: Incontinência e HACCP; 

 Contributo com escolas recebendo e orientando os jovens em estágios 

curriculares; 

 Continuação do planeamento e desenvolvimento de actividades de Animação 

Social de acordo com as necessidades/interesses dos utentes; 
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