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   BOAS VINDAS  

 

É com a maior a satisfação que lhe damos as boas-vindas, como colaborador/a da Santa Casa da Misericórdia de 

Montemor-o-Velho. 

A partir deste momento, contamos consigo para melhorar a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos/as 

clientes e para que, o mais rapidamente possível, se sinta membro desta Organização.  

Para tornar mais fácil a sua integração, preparámos este Manual de Acolhimento, onde pode encontrar as 

informações mais relevantes de que irá necessitar. 

As dúvidas que venham a surgir após a leitura do Manual, devem ser preferencialmente colocadas à Direcção 

Técnica ou Coordenação Técnica. 

A MA da SCMM deseja que se sinta feliz e colabore na alegria e satisfação de todos quantos nos rodeiam. 

Seja bem-vindo/a. 

 

O Provedor 
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   I - ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO 

O Manual de Acolhimento constitui um instrumento facilitador no processo de acolhimento e integração 

colaboradores/as/as; estagiários/as, Contratos de Emprego e Inserção e Estágios de Emprego que, pela primeira, 

vez entram em contacto com a Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho. 

O principal objectivo deste Manual é fornecer-lhe informações e permitir-lhe tomar conhecimento da estrutura e do 

funcionamento da Organização.  

È ainda propósito do presente manual, a criação de um bom ambiente de trabalho que, naturalmente, terá 

consequências benéficas sobre o seu desempenho socioprofissional.  

O Manual de Acolhimento destina-se, em particular, a todos os/as colaboradores/as; estagiários/as, Contratos de 

Emprego e Inserção e Estágios de Emprego que iniciam a sua atividade na Organização. No entanto, dele podem 

tirar proveito igualmente os/as outros/as colaboradores/as/as/as já com algum tempo de permanência na 

Organização, os quais desempenham também um papel determinante na integração dos/as novos/as 

colaboradores/as. 

 

APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Na sequência da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, definimos as disposições, que norteiam a 

atividade da Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho, e que de seguida apresentamos:  

MISSÃO 

A Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho tem por finalidade o cumprimento das obras de Misericórdia, 

tanto corporais como espirituais, apoiando situações de carência social 

VISÃO 

Ser uma organização reconhecida, modernizando os instrumentos de gestão e atuação ao nível da intervenção 

social, de modo a prestar serviços de qualidade que satisfaçam as expectativas e o envolvimento dos seus/as 

clientes e suas famílias, colaboradores/as/as/as, parceiros e comunidade. 

VALORES 

Compromisso; 

Ética; 

Profissionalismo; 

Respeito pela dignidade humana; 

Responsabilidade social; 

Rigor e sustentabilidade  

POLÍTICA DA QUALIDADE 

Com o desígnio de alcançar os seus pressupostos, a Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho baseia a 

sua Politica da Qualidade nos seguintes aspetos essenciais: 

Assegurar o cumprimento da legislação em vigor e outros referenciais aplicáveis; 

Garantir a sustentabilidade através da gestão eficaz e eficiente; 

Fomentar o envolvimento e comprometimento dos/as colaboradores/as, através do continuo desenvolvimento das 

suas capacidades e competências; 

Estabelecer parcerias ativas para promover uma cultura de responsabilidade social e construção de uma 

sociedade mais inclusiva; 
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Promover a satisfação crescente dos/as clientes; 

Manter um Sistema de Gestão da Qualidade, que acordado no planeamento e na avaliação do desempenho 

organizacional, garanta a melhoria contínua e promova a inovação 

 

ORGANOGRAMA 
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II - INFORMAÇÕES GERAIS 

INSTALAÇÕES 

A SCMMV detém os seguintes edifícios: 

 - Lar Sede, sito na Praça da República em Montemor-o-Velho; 

 - Centro de Acolhimento Nossa Senhora de Campos, sito na Rua dos Bombeiros Voluntários em Montemor-o-

Velho; 

 - Centro de Acolhimento São João Baptista, sito na Rua de Santo António, Pedra-Branca, Seixo de Gatões; 

- Unidade de Saúde, sito na Avenida Diogo de Azambuja, em Montemor-o-Velho. 

 

HORÁRIOS 

Centro de Dia 

9h-18h 

ERPI  

24 horas 

Serviço de Apoio Domiciliário  

08h-20h 

Unidade de Saúde 

Segunda a Sexta 8h-20h 

Sábado: 8h-18h 

Serviços administrativos: 

9h-12h30m às 14h-17h30m 

 

FERIADOS/DIAS FESTIVOS  

Ano Novo – 1 de Janeiro 

Carnaval (Conforme indicação da União das Misericórdias) 

Sexta-feira Santa 

Páscoa 

Dia da Liberdade – 25 de abril 

Dia do Trabalhador – 1 de Maio 

Dia de Portugal – 10 de junho 

Corpo de Deus 

Assunção de Nossa Senhora – 15 de agosto 

Feriado Municipal – 8 de setembro 

Implantação da República – 5 de outubro 

Todos os Santos – 1 de novembro 

Restauração da Independência – 1 de dezembro 

Imaculada Conceição – 8 de dezembro 

Natal – 25 de dezembro 
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RECURSOS HUMANOS 

A SCMMV considera que os recursos humanos constituem um elemento crucial para o sucesso do desempenho 

organizacional e que são essências no cumprimento da missão. 

Pode haver vários colaboradores/as/as a efetuar a mesma função ou funções diferenciadas, no entanto o 

resultado que se pretende alcançar da sua execução é a satisfação e bem-estar do cliente. Neste sentido, 

reconhece-se que o trabalho em equipa, aumenta o desempenho organizacional, não dando lugar a conflitos e 

fortalecendo a criatividade e p espirito de pertença pela organização. 

A organização mantém permanentemente atualizado o registo dos recursos humanos. As funções de cada 

colaborador/a encontram-se descritas no Manual de Funções. 

Direitos 

Os colaboradores/as, enquanto pessoas, têm a mesma dignidade dentro da organização. Ninguém pode ser 

privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de direitos ou isento de deveres, em razão de qualquer motivo de 

discriminação que atente contra os direitos fundamentais do Homem.  

É-lhes garantido o direito a trabalharem numa organização que procura sempre ser competitiva e bem-sucedida, 

de modo a assegurar a estabilidade e a segurança da sua relação de trabalho e o seu progresso profissional.  

Têm o direito de participar, de acordo com as suas funções e responsabilidades, em todos os aspetos da vida da 

organização, bem como de apresentar aos superiores hierárquicos, opiniões, sugestões, reclamações ou queixas 

para defesa dos seus direitos e o direito de serem informados, em prazo razoável, sobre o resultado da respetiva 

apreciação.  

Têm direito à organização do trabalho em condições de segurança, higiene e saúde, bem como a condições 

socialmente dignificantes, de forma a facultar a sua realização pessoal e profissional e permitir a conciliação da 

atividade profissional com a vida familiar. 

A comunicação é um elemento determinante do bom funcionamento do modelo organizacional adotado, 

garantindo a interatividade das pessoas e das equipas e o seu eficaz relacionamento com o exterior. Os/as 

colaboradores/as têm direito a que a comunicação – horizontal ou vertical – seja aberta, honesta, clara, objetivas e 

isenta. A comunicação entre a Organização e outras entidades será feita sempre no plano institucional – entidade 

a entidade - e organizada em moldes que garantam a eficácia, a boa imagem e a segurança de processos 

administrativos, respeitando os regulamentos. 

Têm direito à formação cultural e técnica, com garantia de igualdades de oportunidade no acesso e no êxito das 

atividades que, por sua iniciativa ou da organização, se destinem a promover o desenvolvimento das suas 

competências pessoais e a sua valorização profissional. 

Deveres 

Os/as colaboradores/as usarão de lealdade para com os colegas, superiores hierárquicos e outros/as 

colaboradores/as na sua dependência. Comunicarão à Mesa Administrativa da Organização o exercício de outras 

atividades profissionais de alguma forma relacionadas com as que presta na Organização ou que com elas 

possam colidir, sempre que tal possa surgir.  

No desempenho das suas funções, os/as colaboradores/as terão sempre como referencial o conceito essencial da 

missão da Organização, observando os valores definidos. Investirão, por isso, na qualidade dos serviços 

prestados e na promoção contínua da satisfação das necessidades dos/as clientes, colocando-se inteiramente ao 

serviço desse propósito.  
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Os/as colaboradores/as usarão da maior reserva e discrição, de modo a evitar a divulgação de factos e 

informações de que tenham conhecimento no exercício das suas funções e que não se destinem a divulgação 

externa. Os colaboradores/as não usarão essas informações em proveito pessoal ou de terceiros. A consulta e 

utilização dos dados pessoais relativos aos clientes são reservadas aos técnicos envolvidos, para efeitos 

estritamente profissionais, e vedada a qualquer outro colaborador/a, de acordo com o estipulado nos 

regulamentos.  

Os colaboradores/as velarão pela conservação e criteriosa utilização dos recursos que lhes são facultados, 

evitando desperdícios e impactos negativos na qualidade ambiental.  

O tempo é um dos mais importantes recursos, pelo que deve ser gerido da forma mais rentável possível. Nestes 

termos, os momentos de trabalho deverão ser planificados e avaliados através de sínteses finais.  

Além disso não utilizarão, direta ou indiretamente, quaisquer bens ou propriedade intelectual da Organização em 

proveito pessoal ou de terceiros. 

Sempre que, no exercício da sua atividade, os colaboradores/as sejam chamados/as a intervir em processos de 

decisão que envolvam direta ou indiretamente outras entidades com quem colaborem ou tenham colaborado, ou 

pessoas a que estejam ou tenham estado ligadas por laços de parentesco ou afinidade, devem comunicar a 

existência dessas ligações.  

O prestígio e os interesses da Organização na prossecução da sua missão e a sua imagem pública, serão 

salvaguardadas, nas relações internas e externas, por todos os colaboradores/as. 

 

ACOLHIMENTO 

Uma vez tomada a decisão de colaboração, de parte a parte, e logo que esteja definido o início da sua actividade, 

será marcado o “Dia de Acolhimento”, em que serão tidos os seguidos procedimentos: 

O contacto inicial será realizado, regra geral, pela Direcção Técnica ou Coordenação Técnica, que lhe 

proporcionarão uma visita guiada às instalações, apresentação/reunião com a equipa que irá integrar, entre outras 

possíveis actividades. 

No dia do acolhimento ser-lhe-á entregue o Código de Ética e o presente Manual de Acolhimento. 

Para além disso deverá dirigir-se à secretaria do edifício do Centro de Acolhimento Nossa Senhora de Campos 

onde deverá a entregar de todos os elementos necessários, para a elaboração do contrato, comunicação à 

Segurança Social e entidade seguradora. Para isso, deverá ser portador dos seguintes documentos de 

identificação: 

Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão; 

Cópia do cartão de contribuinte (NIF); 

Número de beneficiário da Segurança Social; 

Número de identificação bancária do banco onde tem conta (NIB); 

Certificado de Habilitações Académicas; 

Declaração de composição do agregado familiar (para efeitos de IRS); 

Contacto de familiar (em caso de urgência); 

A Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho de modo a observar as orientações do Sistema de Gestão da 

Qualidade, convida o o/a colaborador/a/a a apresentar sempre, por escrito, as sugestões que entenda oportunas, 

com vista à melhoria contínua dos serviços. 
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Este Manual de Acolhimento, pretende ser um documento dinâmico e estar em atualização, para assim melhor 

corresponder às necessidades de quem o consulta. 

Neste sentido, caso lhe surja alguma dúvida, sugestão, crítica ou questão relativamente ao Manual de 

Acolhimento, poderá colocá-la à Direcção Técnica ou Coordenação. 

Recrutamento, seleção e admissão 

A SCMMV segue uma política de recursos humanos baseada na igualdade de oportunidades. O processo de 

recrutamento e seleção é realizado sempre que surgir necessidade de contratar novos/as colaboradoras/es.  

Os recursos humanos são recrutados, avaliados e orientados com basa no perfil de competências, profissionais, 

pessoais e comportamentais. 

Avaliação de Desempenho 

A SCMMV desenvolve um sistema de avaliação de desempenho, onde são avaliadas as competências individuais, 

de modo a desenvolver o/a Colaborador/a/a e a própria organização, possibilitando ainda a orientação do/a 

colaborador/a/a e a avaliação das necessidade de formação. 

A avaliação de desempenho é feita anualmente, sendo entregue um questionário de autoavaliação, seguindo-se a 

realização da entrevista com o superior hierárquico. 

Todo o procedimento será esclarecido em reunião com a Direcção Técnica ou Coordenação Técnica. 

Formação Contínua 

A formação decorre de necessidades emergentes dos/as colaboradores/as, e dos imperativos legais. Deste modo, 

deverá ser entendida como um elemento de um processo global de gestão e de desenvolvimento dos recursos 

humanos que contribui para a eficiência e eficácia da organização. 

Efetuar-se-á um Plano Anual de Formação, constituído por: 

- Ações de Formação Interna - desenvolvidas pela SCMMV, com o recurso a Formadores Internos ou Externos; 

- Ações de Formação Externa - organizadas por entidades exteriores à organização.  

Ao longo do ano poderão surgir alterações ao Plano de Formação em virtude da necessidade de inclusão de 

novas ações ou de anulações de outras previstas. A não comparência a ações de formação previamente 

agendadas poderá ser considerada falta. 

 

NORMAS/PRINCIPIOS 

Os princípios orientadores de conduta dos/as colaboradores/as, estão delineados no Código de Ética da Santa 

Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho. 

Os Valores da SCMMV são a base de tudo, destacando sempre a intervenção no/a cliente. Servem de guia ou 

critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas 

responsabilidades, e na busca dos seus objectivos, estejam executando a Missão da Organização. 

Os/as clientes são principal prioridade da existência do SCMMV, cada cliente é único/a e deve ser tratado/a como 

tal. As atitudes de simpatia, de educação/boas maneiras e de bom senso devem ser adoptadas com clientes, 

colegas de trabalho e todos/as os/as interlocutores/as. 

No que se refere à linguagem, é importante seguir alguns procedimentos básicos nomeadamente, tratar os/as 

clientes por Sr. ou Sra., pelo nome e nunca por alcunhas, nunca gritar, nunca utilizar palavras ou gestos obscenos, 

nunca utilizar gírias ou linguagem abusiva/ofensiva. Todas as atitudes deverão reflectir o respeito que os/as 

nossos/as clientes e colegas de trabalho merecem. 
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A cooperação e o convívio são fundamentais para o bem-estar na Organização, pelo que consideramos 

necessária a participação de todos os colaboradores/as, nas festas/convívios, promovidos pelo SCMMV (ex. Festa 

da Família, Dia do Idoso, Festa de Natal, Arraial dos Santos Populares, entre outras). 

A SCMMV disponibiliza, às/aos colaboradores/as que executam tarefas diretamente com os/as clientes, 

fardamento com identificação, que deverá ser utilizado e mantido nas devidas condições de higiene e 

conservação.  

 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

A assiduidade e pontualidade são fatores primordiais, inclusive na sua avaliação. As ausências ou atrasos 

prejudicam o serviço e a atenção que temos que dar aos/às nossos/as clientes. Além do mais, sobrecarregam 

os/as nossos/as colegas que terão que assegurar a nossa ausência, comprometendo assim o padrão dos serviços 

a prestar. Eventualmente se precisar de se ausentar, chegar atrasado ou sair mais cedo por motivos significativos, 

solicite-o ao seu superior hierárquico, mas sempre com antecedência. 

As ausências previstas, como deslocações em serviço, ações de formação, entre outros, deverão ser acordadas 

com o responsável de serviço, antes da ocorrência.  

O registo da assiduidade far-se-á através do registo na folha de ponto ou impressão digital onde e quando existir, 

sempre que o colaborador/a entra e sai das instalações da organização. 

 

PRESTAÇÃO DO TRABALHO 

O horário de trabalho é acordado no ato de admissão, podendo ser alterado posteriormente, de acordo com as 

necessidades de serviço. 

O/a colaborador/a/a deverá estar presente no seu posto de trabalho à hora do início da prestação de serviço. O/a 

colaborador/a/a não deverá abandonar o posto de trabalho, excepto nos intervalos estabelecidos ou em situações 

pontuais, devidamente justificadas. 

Relativamente ao local de prestação do serviço, ser-lhe-á também indicado qual o local e equipa de referência, 

contudo a prestação poderá ser feita noutro local e noutra equipa de acordo com as necessidades de serviço. 

 

REMUNERAÇÃO E OUTRAS REGALIAS 

A SCMMV realiza uma política salarial condicionada, entre outros, aos seguintes factores: observância das regras 

legais, justiça social, práticas do mercado e avaliação do desempenho. 

A remuneração é atribuída aquando da admissão e de acordo com a categoria profissional existente em Contrato 

Colectivo de Trabalho aplicável.  

Todos os/as colaboradores/as terão seguro de acidentes de trabalho, consultas de medicina no trabalho e exames 

de admissão, conforme exigência legal. 

O vencimento é pago, em regra, até ao último dia de cada mês, por transferência bancária. O recibo de 

vencimento deverá ser levantado na secretaria do edifício do Centro de Acolhimento Nossa Senhora de Campos. 

O subsídio de alimentação consiste na refeição servida pela SCMMV, almoço, jantar ou ceia, conforme horário de 

trabalho. 

O subsídio de férias é pago no mês de junho e o subsídio de natal no mês de novembro. 

Os/as colaboradores/as da Organização tem direito a 50% de desconto nas consultas de Medicina Geral e 

Familiar que realizem na Unidade de Saúde. 
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FÉRIAS E FALTAS 

O regime de férias, faltas, licenças, entre outros, é o previsto no Contrato Colectivo de Trabalho aplicável e no 

Código de Trabalho em vigor. 

Falta é a ausência do trabalhador durante o período normal de trabalho a que está obrigado. 

As faltas quando previsíveis serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal, através do/a 

Coordenador/a da Resposta Social, com o respectivo pedido de dispensa por escrito. O/a colaborador/a deverá 

entregar prova do pedido de dispensa solicitado. 

As faltas imprevisíveis deverão ser comunicadas à Coordenador/a da Resposta Social no próprio dia ou seguinte, 

pelo/a próprio/a ou família. O documento justificativo das ausências (ex. certificação de incapacidade temporária 

para o trabalho), deverá ser entregue até 3 dias após o 1º dia de falta. 

A marcação do período de férias é efectuada de acordo com o Plano de Férias a ser aprovado pela Mesa 

Administrativa, em conformidade com os prazos e termos legais. 

 

RECURSOS FÍSICOS 

É responsabilidade dos/as colaboradores/as a contribuição para o bom funcionamento de todos os edifícios, 

equipamentos e serviços da organização.  

É dever de todos/as os/as colaboradores/as informar, de imediato, a avaria, danos causados, ou outros 

incidentes/acidentes sucedidos com os equipamentos/materiais/infraestruturas da Organização, garantindo desta 

forma o zelo pelas instalações (infra-estruturas) e equipamentos, adotando comportamentos que potenciem a 

redução de gastos e consumos com vista a sustentabilidade através de uma boa gestão financeira e ambiental.  

 

VIATURAS 

Todos/as os/as colaboradores/as que utilizam viaturas institucionais têm a responsabilidade de utilizar 

correctamente, zelar pelas condições do veículo e cumprir as regras de utilização. 

Todos/as os/as colaboradores/as devem sinalizar anomalias e necessidades detetadas.  

 

PROIBIÇÃO DE FUMAR 

É expressamente proibido fumar nas instalações da SCMMV, por razões de saúde e segurança, devidamente 

regulamentadas por Lei. 

Não é permitido o uso de bebidas alcoólicas e de quaisquer narcóticos. Excetuam-se todos os medicamentos 

legalmente previstos. 

 

HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Numa atitude de prevenção de higiene, saúde e segurança no trabalho, a SCMMV tem implementado processos 

com o objetivo de melhorar as condições de trabalho. 

O cumprimento das regras de higiene, saúde e segurança no trabalho visam a prevenção de acidentes e riscos 

profissionais, assim como a promoção da saúde do trabalhador.  

Os/as colaboradores/as da SCMMV estão seguros contra acidentes de trabalho. Todos os acidentes de trabalho 

deverão ser comunicados à Técnica de Higiene e Segurança no Trabalho até ao 3º dia da sua ocorrência. 

Periodicamente realizam-se consultas de Medicina no Trabalho e os/as colaboradores/as convocados/as deverão 

comparecer na data e hora agendada para a realização das mesmas. 
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Todos os acidentes ocorridos por comprovada negligência do/a colaborador/a/a, não respeitando as regras de 

segurança, poderão ser alvo de descaracterização como Acidente de Trabalho. 

 

ACÃO DISCIPLINAR 

Todos/as os/as colaboradores/as deverão comunicar ao responsável direto a infração ou comportamento grave 

efectuado ou observado, de imediato e por escrito, contendo todos os elementos disponíveis e necessários para 

avaliação.  

Em caso de verificação de algum comportamento que, pela sua gravidade e consequências, torne necessária a 

aplicação de uma sanção disciplinar, compete à MA a determinação da instauração do competente processo 

disciplinar. 

As decisões dos processos disciplinares são tomadas pela MA e comunicadas ao/à colaborador/a. As sanções 

disciplinares constam nos termos legais do processo individual de cada colaborador/a. 

 

REGRAS RELATIVAS AOS CUIDADOS DE HIGIENE E IMAGEM DOS/AS COLABORADOR/AES  

Os/as colaboradores/as devem ter uma higiene pessoal e imagem cuidada. Para o efeito devem: 

Utilizar um tratamento formal e conduta discreta quando se dirigem ao/à cliente; 

Ter uma apresentação sóbria; 

Usar o fardamento disponibilizado pela organização; 

Respeitar o fardamento mantendo-o limpo; 

Zelar pelo fardamento fornecido pela Organização; 

Usar o cabelo apanhado, se necessário; 

Não usar acessórios pessoais, tais como colares, anéis ou pulseiras; 

Usar sempre luvas, especialmente descartáveis; 

Lavar as mãos como rotina. 

 

 

 

 


