Relatório de Atividades e Contas 2021

3. Avaliação do Plano de atividades de 2021

De modo geral a execução das atividades, objetivos e metas definidos para 2021 foi condicionada pelo
contexto de pandemia.
Durante este ano, o CASCUZ atualizou e implementou os seus planos de contingência e as orientações das
entidades competentes em contexto de pandemia, para as áreas da infância e do idoso; reforçou as relações de
parceria entre a Instituição e a Autoridade de Saúde, Segurança Social, Proteção Civil e Instituto de Emprego e
Formação Profissional; investiu na segurança dos utentes e profissionais; reduziu o impacto negativo financeiro
decorrente da situação de pandemia através de uma aposta na contenção e priorização de gastos.
Em resumo, a Instituição perante os desafios decorrentes da pandemia, posicionou-se de forma a adaptar-se
de forma proactiva às novas realidades, indo ao encontro das orientações das entidades competentes.
Áreas
intervenção
Gestão

Objetivos Gerais







Avaliação

Continuar a implementar os planos de contingência e as Objetivos concretizados amplamente
orientações das entidades competentes em contexto de
pandemia, , para as áreas da infância e do idoso.
Reforçar a relações de parceria entre a Instituição com as
autoridades de saude, Segurança Social, protecção civil e IEFP
Investir na segurança dos utentes e profissionais
Reduzir o impacto negativo financeiro decorrente da situação Não se Efetivou-se a diminuição de gastos, decorrente
do contexto de pandemia e do aumento do custa da
de pandemia.
mão-de-obra
Contenção e priorização de gastos;



Otimizar as atividades de aprovisionamento, que passa por: Objetivo atingido
análise
Fornecedores
(preço/qualidade/condições
de desenvolvimento.
pagamento) de forma a conseguir adquirir o melhor
serviço/produto e gestão de stocks;



Manter todos os mecanismos de financiamento existentes e Foram mantidos os mecanismos de financiamento
existentes em 2020.
diligenciar a captação de novos financiamentos;
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Áreas
intervenção
Saúde

Objetivos Gerais


Manter a excelência nos cuidados de saúde, no âmbito dos
serviços médicos, enfermagem e reabilitação, praticados junto
dos utentes, sócios e comunidade;
Consolidar a sua equipa e modus operandi, tornando este
serviço uma referencia no sector, nomeadamente na
capacidade de resposta em geriatria (manutenção da saúde
em idades avançadas, manutenção da funcionalidade,
prevenção de doenças, deteção e tratamento precoce, máximo
grau de independência, cuidado e apoio durante doenças
terminais, tratamentos seguros, dar resposta perante quadros
demenciais).
Colaborar com os serviços de saúde central e local;
Reestruturação do serviço extra para preparação de
medicação aos utentes de CD e SAD, quando solicitado;
Participar em iniciativas de sensibilização e promoção da
saúde em dias comemorativos.
Continuar a implementar os plano de contingência em vigor,
assegurando a estreita articulação com as orientações das
entidades competentes em contexto de pandemia, para as
valências do CASCUZ.





Assegurar a excelência da qualidade de serviços em todas as
áreas de intervenção, de forma a manter o certificado ISO
9001-2015 na Instituição;



No final de Julho de 2021, realizou-se a
Auditoria Externa conseguindo
uma
avaliação positiva para a continuação da ISO
9001-2015



Manter bons resultados na avaliação de fornecedores, tendo
em conta o bom relacionamento entre as partes;



A Avaliação dos Fornecedores 2021,
mantem-se positiva, tal como o Bom
Relacionamento entre as partes



Evitar Não Conformidades em Auditorias;



Objetivo não atingido, foram identificadas
seis não conformidades em sede auditoria
interna e uma não conformidade em
auditoria externa.



Conseguir validar mais de 50% dos inquéritos de satisfação de
todas as respostas sociais realizados em 2021








Qualidade

Avaliação
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Todos os objetivos concretizados com
sucesso.
Verificou-se a contratação de mais um
enfermeiro a tempo inteiro para os quadros
da Instituição, por forma a reforçar a equipa
e os cuidados de saúde.
Adesão à campanha de vacinação junto dos
utentes de ERPI e sensibilização de
necessidade de adesão à mesma junto de
todo o quadro profissional de funcionários
do CASCUZ.
Estreita colaboração com a autoridade de
saúde na gestão e medidas a implementar
face ao contexto atual pandémico.
Realização de rastreios regulares para
COVID-19 junto de utentes e funcionários do
CASCUZ.

Objetivo realizado. No entanto Devido ao
Covid 19 e ao impacto nos serviços da
Instituição não foi possível realizar os
inquéritos dentro dos prazos estabelecidos
em procedimento.
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Áreas
intervenção
Respostas Sociais

Objetivos Gerais








Recursos
Humanos

Avaliação

Aprofundar o conhecimento sobre as questões sociais e da
intervenção social;
Atender, acolher, acompanhar e/ou encaminhar situações
sociais;
Proporcionar aos utentes apoio, acompanhamento e acesso
Considera-se que os objetivos propostos foram
aos cuidados básicos ao nível da saúde;
Promover o acesso à animação, à socialização e à educação atingidos, no entanto condicionados pelo contexto de
pandemia.
e/ou formação;
Garantir e promover a satisfação de necessidades básicas,
através da prestação dos serviços e do desenvolvimento das
atividades que lhe são inerentes;
Manter e melhorar todas as medidas de segurança necessárias
ao bom funcionamento dos serviços;
Revisão dos acordos de cooperação, nomeadamente em
questões de afetação de recursos.



Diminuir a taxa de turnover e consequentemente uma
estabilização do quadro de pessoal;



Aumentar as frequências dos colaboradores e dirigentes em
ações formativas que contribuam para a sua valorização
profissional e pessoal e para a melhoria do desempenho;

A Instituição, dentro dos condicionalismos
característicos da pandemia, investiu em 2021 na
estabilidade do seu quadro de pessoal.


Em 2021, verificou-se o aumento das
frequências dos colaboradores e dirigentes
em ações formativas (de forma presencial e
online)

3.1.Área da Infância

De um modo geral os objetivos propostos para infância para 2021 foram atingidos. No entanto, por
determinação do Governo, verificou-se de janeiro a março de 2021 a suspensão das atividades presenciais
destas respostas e a assistiu-se a uma diminuição do número de utentes a frequentar a creche e pré-escolar.
Objetivos
específicos

Ação a Desenvolver

Avaliação

Que 80 % das crianças já tenham feito a adaptação à
Objetivo atingido (84,5 %)
escola e suas rotinas até ao mês de Dezembro;
Que 25% das crianças que frequentam a Creche já
Objetivo atingido (33,3 %)
sejam autónomas na sua higiene até ao mês de Abril;
Creche/ Préescolar

Que 60% das crianças do Pré-escolar atinjam
conhecimentos na área da matemática até ao mês de Objetivo atingido (97,1 %)
Março;
Que 70% das crianças da escola demonstrem interesse
e prazer pelas expressões (musical, plástica, dramática Objetivo atingido (80,2 %)
e motora) até ao mês de Dezembro;
Que 70% das crianças cumpram com o horário de
Objetivo atingido (70,8 %)
chegar à escola até às 10h, até ao mês de Dezembro.
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3.2.Área da Idosos
A Instituição face à determinação governamental de suspensão das atividades presenciais da resposta social
Centro de Dia procedeu a um diagnóstico do social, de forma a identificar as necessidades dos seus utentes. No
âmbito do referido diagnóstico foram acolhidos na resposta Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) os
utentes sem suporte familiar e domiciliada a prestação de cuidados.
Durante as fases de desconfinamento, de forma a salvaguardar os utentes das respostas ERPI e CD, não foram
retomadas as atividades do Centro Dia devido às características das instalações e funcionamento acoplado, não
tendo sido possível garantir a total separação, sem cruzamento entre utentes e colaboradores das duas
respostas, nomeadamente no que se refere à partilha de espaços como sala de atividades, refeitório e
instalações sanitárias. Esta posição de manutenção da suspensão foi validada pela Autoridade de Saúde.

Objetivos
específicos
Estrutura
Residencial
para Pessoas
Idosas (ERPI)

Ação a Desenvolver

Avaliação



Manter o acordo de cooperação de ERPI mensalmente com os Objetivo superado – Face a pandemia e de acordo com a
taxa de mortalidade, o acordo de cooperação foi
60 utentes;
cumprido, cumprindo os critérios sociais de admissão



Que 50% dos inquiridos (Clientes ou familiares) estejam Objetivo superado –Face a pandemia, os utentes
sentem-se tendencialmente satisfeitos ou muito
satisfeitos (as) com os Workshops/ações de sensibilização e satisfeitos, com os workshops/ações de sensibilização e
formação, efetuadas pela Instituição no âmbito do
formação realizadas na Instituição no âmbito do COVID-19
COVID, refletindo-se na dinâmica pratica implementada,
na utilização diária da máscara e desinfeção das mãos
pelos próprios utentes.



Que 60% dos inquiridos (Clientes ou familiares/Colaboradores) Objetivo superado –Face de desconfinamento os
utentes ganharam, autonomia e recuperaram as
sintam estabilidade, física, emocional e saúde Mental, face a
capacidades, de modo substancial, podendo verificar a
situação de pandemia do COVID-19
respetiva evolução através da evolução, da classificação
na escala de Barthel e do Mini Mental State.





Objetivo em desenvolvimento e a manter– O nível de
Que 70% dos inquiridos (Clientes/familiares) Mantenham o confiança e segurança nos serviços e na Instituição, está
em recuperação, face ao isolamento forçado, foi natural
nível de confiança e segurança, nos serviços e da Instituição;
a quebra da dinâmica da relação e na filosofia de porta
aberta aos familiares, e atualmente em fase de
recuperação.
Que 40% inquiridos (Clientes/familiares) estejam satisfeitos

Objetivo superado – Face de desconfinamento, os
com as novas estratégias de acesso à animação, socialização e utentes ganharam, autonomia e recuperaram as
capacidades, de modo substancial, podendo verificar-se a
as atividades de ocupação no âmbito do COVID-19
respetiva evolução através da participação nas atividades
de animação e evolução ao longo do ano.
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Centro de Dia
(CD)



Manter o acordo de cooperação de CD mensalmente com os 25 Face a pandemia, a reabertura CD depois 15.8.2021 foi
condicionada pelo funcionamento acoplado com a ERPI,

utentes

e o reinício adiado e sujeito avaliação da Autoridade
Saúde Local e necessidade de criar novas alternativas
funcionais


Que 80% inquiridos (Clientes ou familiares) garantir a prestação As metas não foram cumpridas, nem tangíveis até final
de serviços CD, ao universo dos utentes, mediante a situação 2021, aguardar ainda diretrizes da Autoridade de Saúde
pandémica até ao final do ano de 2021
Local, sobre um espaço alternativo, sujeito alguns lapsos
no cumprimento da ficha técnica recomendável.
Contudo legalmente o acordo encontra-se em vigor,
apesar do CD não estar em funcionamento.



Que 60% inquiridos (Clientes ou familiares/Colaboradores)
sintam estabilidade, física, emocional e saúde Mental, face a Não foi possível trabalhar estes objetivos, contudo
situação de pandemia do COVID-19
contamos abrir o CD, ainda durante o ano de 2022.

Que 70% inquiridos (Clientes/familiares) Mantenham o nível de
confiança e segurança, nos serviços e da Instituição
Serviço de
Apoio
Domiciliário
(SAD)






Que pelo menos 80% dos clientes inquiridos estejam satisfeitos
com os profissionais que prestam os serviços;

Objetivo foi concretizado.

Concretizado, cerca de 97% dos inquiridos está satisfeito
Que pelo menos 80% dos clientes inquiridos estejam satisfeitos com os profissionais que lhe prestam os cuidados.
com os cuidados e acompanhamento que lhe é prestado;
Que pelo menos 75% dos clientes inquiridos sintam que há
disponibilidade para apoiar no que necessita;

Concretizado, cerca de 90,9% dos inquiridos estão
satisfeitos com o acompanhamento e cuidados;

Concretizado, cerca de 90,9% dos inquiridos sentem que
Que pelo menos 75% dos clientes inquiridos estejam satisfeitos há disponibilidade para apoiar nas suas necessidades
e recomendem o serviço de Apoio Domiciliário;
sempre que solicitam ajuda;



Que pelo menos 80% dos clientes inquiridos estejam satisfeitos
Concretizado, cerca de 93,9% dos inquiridos estão
com a CASCUZ de uma forma geral;
satisfeitos com o serviço e recomendariam a Instituição



Entender qual o serviço prestado pelo SAD que tem melhor
pontuação e qual o que necessita de desenvolver um plano de
melhoria continua;

Concretizado, 87,9% está satisfeito com a Instituição de
uma forma global
O índice de satisfação dos clientes relativamente a todos
os serviços foi superior a 50%, sendo o serviço mais bem
qualificado a Higiene pessoal e o que necessita de mais
melhorias o da Alimentação com apenas 45,5% dos
inquiridos a considerarem que o serviço é bom.

Durante o ano de 2021 , foram atingidos maioritariamente os objetivos propostos para as respostas de ERPI e
CD, nomeadamente:
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