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5.1. Política da Qualidade 
 
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Mora assume a Qualidade do Serviço 

de Apoio Domiciliário, como elemento estruturante de todo o Sistema de Gestão da Qualidade e 

da melhoria contínua da sua eficácia, colocando o seu enfoque nos seguintes requisitos:  

 

1. A orientação para o Utente  
 

• O Serviço de Apoio Domiciliário focaliza a sua intervenção personalizada no Utente, 

adaptada ao espaço onde se insere, no respeito pela sua individualidade, privacidade, e 

valores que lhe são próprios; 

• A satisfação das necessidades e expectativas do Utente (entendido aqui como o utente e 

familiares) constituem o ponto central dos serviços prestados; 

• As decisões informadas e compreendidas através da comunicação e informação 

apropriadas conduzem a que valorizemos a participação e o envolvimento do Utente. 

  

2. Os Colaboradores como Factor de Êxito 
 

• Os colaboradores do SAD entendem a Política da Qualidade, sabem o que a Instituição 

espera deles, e em caso de dúvidas, interrogam as suas chefias; 

• A concretização desta Política de Qualidade só é possível com a participação, motivação e 

responsabilização dos colaboradores, de forma profissionalizada e numa perspectiva 

integrada e multidisciplinar; 

• Procedemos ao recrutamento de profissionais com perfil adequado à função, 

disponibilizando-lhe a informação necessária e a formação adequada ao bom desempenho 

da função; 

• Asseguramos que os nossos profissionais estão conscientes da relevância e importância 

das suas actividades e de como as mesmas contribuem para serem atingidos os objectivos 

da Qualidade. 

 

3. A Realização do Trabalho e a Prestação dos Serviços 
 

• Garantimos a qualidade dos serviços prestados assegurando para isso os recursos técnicos 

e humanos necessários; 

• Procuramos realizar as nossas tarefas de maneira competente e atempada, assente numa 

relação de confiança entre os profissionais e utentes, valorizando o retorno da informação 

e tendo em conta as suas exigências, para uma melhoria permanente do serviço.  
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4. A Responsabilidade perante a Sociedade 
 

• Consciente da sua responsabilidade perante a sociedade, a Santa Casa da Misericórdia de 

Mora, com o consequente tratamento responsável dos seus recursos, colaboradores e 

serviços, pretende ainda, contribuir para a criação de emprego, estabilidade e 

desenvolvimento socioeconómico do concelho. 

•  A procura de relações de mútuo benefício com todos os actores formais e informais é 

feita de forma permanente e sistemática. 

 

Objectivos: 
Decorrente da sua Política de Qualidade para o SAD, a Santa Casa da Misericórdia de Mora 

define como objectivos: 

a) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e das famílias; 

b) Assegurar a satisfação das necessidades básicas e/ou instrumentais de vida diária; 

c) Promover a autonomia e o envelhecimento activo dos indivíduos, para que se mantenham 

inseridos na comunidade, retardando e/ou evitando a sua institucionalização. 

 

Divulgação da Política da Qualidade 
A Política da Qualidade é do conhecimento de todos os colaboradores do SAD e está divulgada 

através de Formação para a Qualidade e Sessões de Divulgação. 

 

 

5.2. Planeamento  
 

O planeamento do sistema de gestão da qualidade cumpre o definido no Manual de 

Procedimentos, Responsabilidade da Gestão, Planeamento. 

 

 

5.3. Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade  
 

A revisão do sistema de gestão da qualidade cumpre o definido no Manual de Procedimentos, 

Revisão ao Sistema de Gestão da Qualidade. 

 
 

 

 

 


