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“Compromisso, trabalho em equipa e melhoria contínua, são chaves 

para conquistar excelência em qualidade e satisfação dos clientes.” 

Marcelo Sousa da Silva 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/marcelo_sousa_da_silva/
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1. NOTAS DE BOAS VINDAS 
 

Caro/a Colaborador/a 

 

A Direção, em nome de todos os colaboradores do Centro Social Paroquial de 

Almaceda, apresenta-lhe as boas vindas a esta Instituição. 

Integrar um novo elemento na nossa equipa de trabalho é, acima de tudo, fornecer-lhe as 

melhores condições de adaptação para que, o mais rapidamente possível, se sinta parte 

integrante da nossa equipa. Este manual foi elaborado a pensar em si, sem pretender ser 

exaustivo, com o objetivo de lhe prestar todas as informações necessárias, relativas à 

organização e funcionamento da instituição, proporcionando-lhe, desta forma, uma 

melhor compreensão e conhecimento da mesma.  

Contamos proporcionar a todos os colaboradores condições de trabalho que permitam 

desempenhos de qualidade, baseados no rigor, profissionalismo e produtividade, mas 

temos igualmente como expetativa receber o seu compromisso e participação ativa em 

torno da nossa missão. 

Conscientes da dimensão do desafio, apresentamos-lhe o presente Manual de 

Acolhimento de Colaboradores, na expetativa de lhe facilitar uma melhor integração e 

percurso numa experiência profissional que agora inicia e que desejamos que constitua 

uma experiência enriquecedora. 
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2. ENQUADRAMENTO 

 

O Manual de Acolhimento que lhe disponibilizamos destina-se a si, novo colaborador e 

tem como principal objetivo dar-lhe a conhecer o Centro Social Paroquial de Almaceda. 

Constitui-se como um instrumento facilitador no processo de integração dos novos 

colaboradores que contatam pela primeira vez com o CSPA. 

Este documento tem como objetivo fornecer-lhe informações sobre a estrutura e 

organização interna, normas, regras e procedimentos em vigor na instituição, para que 

se possa identificar, mais rapidamente, com a cultura institucional e passa inserir no seu 

posto de trabalho. 

Pretendemos também esclarecer e consciencializar o novo colaborador relativamente 

aos principais objetivos do CSPA, a missão, visão e valores, bem como sobre a 

importância do seu contributo para a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes. 

Face à natureza dos serviços prestados pela instituição, os recursos humanos 

constituem-se como absolutamente decisivos para o cumprimento da missão do CSPA. 
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3. INSTITUIÇÃO 

O Centro Social Paroquial de Almaceda é uma instituição formada pela iniciativa da 

Fábrica da Igreja Paroquial de Almaceda, com a finalidade de contribuir para a 

promoção integral de todos os paroquianos, coadjuvando os serviços públicos 

competentes ou Instituições Privadas, num espirito de solidariedade humana, cristã e 

social. 

3.1.Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma do CSPA 
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3.2.Missão  

A missão do Centro Social Paroquial de Almaceda é de melhorar a qualidade de vida 

dos nossos beneficiários pela prestação de um leque de serviços personalizados e 

permanentes, que visem a satisfação das necessidades básicas de realização pessoal e 

social que reúnam condições facilitadoras de integração e de bem-estar. 

3.3.Visão 

O Centro Social Paroquial de Almaceda tem como visão ser uma instituição de 

referência e ser reconhecido pelos seus serviços, baseado no trabalho de equipa e numa 

gestão sustentável, orientada para a inclusão social, consolidando as respostas sociais de 

uma forma proactiva às necessidades emergentes. 

3.4.Valores 

 

 

Figura 2 - Valores do CSPA 

3.5.Objetivos 

O Centro Social Paroquial de Almaceda tem como objetivo: 

➢ Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar, económica e/ou 

de saúde, não lhe permita permanecer no seu meio habitual de vida; 

➢ Assegurar a prestação de cuidados adequados à satisfação das necessidades, 

tendo em vista a manutenção da autonomia e independência; 

➢ Proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à família; 

➢ Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar. 
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3.6.Horários de Funcionamento 

Respostas Sociais Horário Funcionamento Horário Visita 

Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas 

Todos os dias da semana 

24 Horas por dia Dias Úteis 

14H00 às 17H00 

Fins-de-semana e Feriados 

14H00 às 17H00 
Centro de Dia1 

Dias úteis e sábados 

9H00 às 19H00 

Serviço de Apoio Domiciliário 
Todos os Dias 

9H00 às 19H00 
 

1 O serviço de Centro de Dia encerra aos domingos e feriados 

 

3.7.Instalações 

 

Piso 0 –  Gabinetes: Presidente / Direção Técnica / Médico – Enfermagem / Secretaria 

   Sala de reuniões / Sala de visitas / WC’s / Sala de cabeleireiro e barbearia / 

   Cozinha / Zona de lavagem / Refeitório / Despensas / Bar / Lavandaria /  

   Balneários dos colaboradores; 

Piso 1 – Sala de Fisioterapia / Sala de visitas / Quartos com WC’s / Zona de Banhos /  

  Sala de vigilância / Despensas 

Piso 2 – Zona de evacuação do morto / Sótão / Zona de arrumos 

 

As instalações indicadas estão organizadas com todo o equipamento e material 

necessário para o bom desempenho das atividades a desenvolver pelas colaboradoras. 

 



Manual de Acolhimento e Integração do Colaborador 

9 

   

Hall de Entrada 

(Piso 0) 

Gabinete do Presidente 

(Piso 0) 

Gabinete Direção Técnica 

(Piso 0) 

   

Gabinete Administrativo 

(Piso 0) 

Gabinete Médico / 

Enfermagem / Nutrição 

(Piso 0) 

Sala de Reuniões 

(Piso 0) 

   

Sala de Estar / Visitas 

(Piso 0) 

Refeitório 

(Piso 0) 

Cozinha 

(Piso 0) 

   

Lavandaria 

(Piso 0) 

Sala de cabeleireiro / 

barbearia  

(Piso 0) 

Balneário dos 

Colaboradores 

(Piso 0) 

   

Sala de Fisioterapia 

(Piso 1) 

Quartos 

(Piso 1) 

Sala de Vigilância 

(Piso 1) 
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4. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

O cumprimento das regras inerentes à Segurança, Higiene e Saúde é fundamental para 

um bom ambiente de trabalho e para a prevenção de acidentes de trabalho. Para além do 

que está regulamentado oficialmente, não queremos deixar de lhe lembrar alguns 

conselhos, nomeadamente:  

i. Não fumar em locais não permitidos; 

ii. Usar o fardamento de identificação durante a atividade laboral; 

iii. Manter o seu local de trabalho limpo e arrumado;  

iv. Usar o equipamento de proteção individual inerente às respetivas funções, 

evitando utilizá-lo em ambientes fora da sua área de atuação profissional, para 

evitar contaminações. 

 

A utilização do telemóvel durante o período de trabalho deverá ser limitado ao mínimo 

dispensável, sendo proibida a sua utilização quando estão a ser servidas as refeições ou 

a prestar cuidados de saúde aos clientes 

5. FARDAMENTO 
 

Os colaboradores são a imagem da instituição. Portanto, é importante a perceção da 

qualidade através da apresentação cuidada, atendendo aos requisitos de higiene e 

segurança. Devem ser cumpridas as orientações de uso do fardamento e acessórios de 

proteção durante o desempenho das atividades nas áreas da higiene dos clientes, de 

manipulação alimentar e higienização de espaços, evitando-se o uso fora das respetivas 

áreas, devido a riscos de contaminação.  

A cada colaborador admitido serão entregues duas fardas, sendo que a mesma difere 

consoante os setores e é constituída por uma túnica, calças e sapatos. 

6. REGISTO DE PRESENÇAS 

Os deveres de assiduidades e pontualidade, são realizados através do registo de 

presenças, efetuado no terminal instalado na respetiva entrada dos/as colaboradores/as 

do Centro Social Paroquial de Almaceda. 

É obrigatório o registo de todas as entradas e saídas, incluindo as respeitantes ao 

período de almoço. 



Manual de Acolhimento e Integração do Colaborador 

11 

7. COMUNICAÇÃO 

Todos os colaboradores devem consultar, diariamente, o placard de afixação, bem como 

o Livro de Registo de Ocorrências, para estar ao corrente da gestão da instituição. 

Qualquer colaborador da instituição pode expressar a sua opinião através do 

preenchimento de uma sugestão ou reclamação, disponível em papel na área da receção 

ou enviá-la no formato eletrónico para o: centrodealmaceda@gmail.com. 

8. REFEIÇÕES, CAFÉ E ESTACIONAMENTO 

As refeições são realizadas no refeitório da instituição nas respetivas horas indicadas no 

horário de trabalho. A ementa semanal poderá ser consultada no placard de afixação da 

receção.  

O Centro Social Paroquial de Almaceda dispõe de uma máquina de café (0,40€) junto 

da sala de estar/convívio e visitas dos clientes. Para além disto, a instituição dispõe de 

estacionamento, podendo ser utilizados os espaços abertos em frente do edifício da 

Instituição. 

9. ATIVIDADE E FESTAS DA INSTITUIÇÃO 

As atividades e festas da instituição estão planeadas no Plano Anual de Atividades 

afixado no placard da instituição, realizado anualmente. As mesmas podem estar 

sujeitas a alterações ao longo do ano. 

10. DIREITOS E DEVERES DOS COLABORADORES 

10.1. Direitos dos Colaboradores 

i. Ser tratado com igualdade no acesso ao emprego, formação e promoção 

profissional; 

ii. Receber retribuição, devendo ser entregue ao trabalhador documento que 

contenha, entre outros elementos, a retribuição base e as demais prestações, os 

descontos e deduções efetuados e o montante líquido a receber; 

iii. Trabalhar o limite máximo de 40 horas por semana e 8 horas por dia, com 

exceção de situações especiais como, por exemplo, em regime de 

adaptabilidade; 

iv. Descansar pelo menos dois dias por semana; 
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v. Segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa, ou 

por motivos políticos ou ideológicos; 

vi. Receber por escrito do empregador informações sobre o seu contrato de trabalho 

como, por exemplo, a identificação do empregador, o local de emprego, a 

categoria profissional, a data da celebração do contrato, a duração do contrato se 

este for celebrado a termo, o valor e periodicidade da retribuição (normalmente 

mensal), o período normal de trabalho diário e semanal, o instrumento de 

regulamentação coletiva aplicável, quando seja o caso. 

 

10.2. Deveres dos trabalhadores 

i. Respeitar e tratar com educação os clientes, o empregador, os companheiros de 

trabalho e as demais pessoas com quem estabeleça relações profissionais; 

ii. Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade; 

iii. Realizar o trabalho com zelo e diligência; 

iv. Cumprir as ordens do empregador em tudo o que respeite à execução do 

trabalho, salvo na medida em que se mostrem contrárias aos seus direitos e 

garantias; 

v. Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta 

própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações 

referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios; 

vi. Velar pela conservação e boa utilização dos bens relacionados com o seu 

trabalho que lhe forem confiados pelo empregador. 

 

11. VISÃO DO FUTURO 

No Centro Social Paroquial de Almaceda o futuro começa hoje, uma vez que ele está 

em permanente construção. Sendo o capital humano a sua maior fonte de energia, a 

melhoria contínua do desempenho do CSPA só é possível com o empenho de todos os 

seus colaboradores e parceiros, no sentido de unir esforços com vista a alcançar o 

objetivo comum de todos: a realização da missão com excelência na qualidade da 

prestação dos serviços. A partir de hoje, desempenhará um papel importante ao integrar 

a nossa equipa. Contamos consigo para que, com competência técnica, capacidade e 

disponibilidade contribua para o contínuo desenvolvimento e crescimento desta 

Instituição. 
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Contatos Centro Social Paroquial de Almaceda 

 Largo José Lopes Machaz S/N 

6000-001 Almaceda 

 272 726 239  

 centrodealmaceda@gmail.com 

mailto:centrodealmaceda@gmail.com

