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1. INTRODUÇÃO
Caros (as) associados (as),
É com sa sfação e sen do de compromisso que a Direção do LENE apresenta o plano de ação,
a vidades e orçamento para o ano 2020 do nosso Lar Evangélico Nova Esperança, IPSS., com o
propósito de sempre: melhorar e aperfeiçoar sempre os nossos instrumentos de trabalho, nossas
abordagens e metodologias a favor da nossa Ins tuição.
O terceiro setor enfrenta exigências que pedem respostas constantes, numa dinâmica por vezes
imparável. Lidamos com pessoas. Nosso dia a dia, passa pelo contacto com as pessoas. Daí que a
monitorização do desempenho junto dos diferentes stakeholders seja determinante.
A gestão por si só é um “mundo” exigente. Mas quando falamos de ins tuições evangélicas, a
exigência tem de ser ainda maior. Porque a sociedade tem os olhos postos em nós, à espera que
falhemos. Para evitar isso, essa pressão, a Direção adotou um princípio cristão: a César o que é de
César, a Deus o que é de Deus. Como ins tuição de cariz evangélico devemos ter nossas contas
certas e em dia, não dever a ninguém e trabalhar com um foco: servir os utentes! Uma IPSS serve
os beneﬁciários consagrados nos estatutos: utentes, trabalhadores e associados. E nessa medida,
nossos inves mentos e bene cios servem sempre, em primeira linha, os nossos idosos. Para eles
trabalhamos diariamente. E fazemos isto na base da sustentabilidade, sem gerar encargos maiores
para a Ins tuição e para a comunidade. Quando criamos excedente social - como IPSS não
trabalhamos para o lucro! - apoiamos e promovemos eventos e parcerias cristãs, de qualquer
parte do país ou mundo. Cremos que na hones dade de dar a César o que é de César, Deus nos
abençoa, e assim se gere o nosso LENE.
Con nuamos a dar cumprimento aos principais inves mentos e temos sustentabilidade para
assegurar as principais rubricas e este ano vamos mais longe, disponibilizando aos trabalhadores
uma liquidez maior através da oferta de cartão de refeições, no valor de 110,00€ por mês,
assis ndo-se a um aumento do subsídio de refeição em dobro.
Rela vamente à elaboração do Orçamento 2020, trabalhou-se o mesmo com dados da tesouraria
interna do LENE, balancete semestral e uma análise de exploração previsional. Mantém-se as
rubricas próprias de uma organização.
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E estamos gratos a Deus pela honra e compromisso que nos conﬁou. Que 2020 seja mais um
ano de concre zação a todos os níveis, com o apoio de todos, porque juntos vamos sempre
mais longe! Deus vos abençoe.

Jardim Esperança e Pomar do Seixo | Alcanhões

#CONHECER_LENE

2. CARACTERIZAÇÃO DO LAR EVANGÉLICO NOVA ESPERANÇA, IPSS
O Lar Evangélico Nova Esperança (LENE), IPSS é uma ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas,
com inspiração evangélica – reconhecida como pessoa cole va com u lidade pública, criada sob a
forma de ins tuição em 1993 (Diário da República – III Série, n.º 262 de 13/11/1995, p.21327). Tem a
sua sede na Freguesia da Maceira Lis, Concelho e Distrito de Leiria, e dispõe, ainda, de uma outra
unidade, construída em 2012, com localização na Freguesia de Alcanhões, Concelho e Distrito de
Santarém. Esta ins tuição tem como obje vo a “Assistência Social sem ﬁns lucra vos, prestando apoio
social à população infan l, juvenil e idosa, devendo pautar a sua atuação por um grande respeito à
Pessoa Humana, amor ao próximo e jus ça social, tendo sempre como úl mo obje vo a prossecução
do bem-estar dos respe vos utentes” (Estatutos do Lar Evangélico Nova Esperança, 2015). Também
neste obje vo reside a missão do LENE, pautando-se sempre pela promoção da qualidade das
intervenções com clientes e/ou famílias; reforço da iden dade da Ins tuição; e a sua valorização e
promoção junto da comunidade.
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Hall | Alcanhões

#CONHECER_LENE
O LENE é composto por duas respostas sociais - a Unidade da Freguesia da Maceira, situada no
Concelho e Distrito de Leiria e a Unidade da Freguesia de Alcanhões no Concelho e Distrito de
Santarém. A unidade da Maceira tem resposta social para 22 utentes, compar cipados pela Segurança
Social e a unidade de Alcanhões tem resposta social para 25 utentes, sendo que 20 camas são
compar cipadas. De referir, que neste momento esta unidade encontra-se a aguarda autorização para
aumentar a capacidade de utentes de 25 para 27. Atualmente, a ins tuição encontra-se no limite da
sua capacidade, ou seja, conta um total de quarenta e sete utentes com idades compreendidas entre
68 e 99 anos.
Para além das duas respostas sociais referidas o LENE é, a esta data, promotor ﬁnanceiro de um
projeto educa vo, no concelho de Santarém, apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações, que
procura integrar e apoiar de forma gratuita crianças e jovens no seu percurso escolar, capacitando-os
com valores de cidadania.

A ins tuição é composta por três órgãos previstos na lei, eleitos para períodos de quatro anos, com
competências dis ntas, mas fundamentais, a saber: a Assembleia-Geral, a Direção e o Conselho ﬁscal.
A Assembleia Geral é o órgão delibera vo que representa a vontade dos associados. Aqui se elegem os
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elementos de cada órgão e se aprovam as linhas fundamentais de atuação da Ins tuição, observando
sempre o ﬁm e a missão que se propõe a seguir em conformidade com os estatutos. Os trabalhos da
Assembleia Geral são dirigidos por uma mesa administra va, órgão had hoc, composta por três
elementos: presidente, coadjuvado por dois secretários. A direção, composta por sete elementos, é
representada pela Presidente, a quem lhe assiste supervisionar os serviços e o funcionamento da
Ins tuição, podendo e sendo, atualmente, remunerada. Nos termos da legislação em vigor, só o tular
do cargo de gerência e administração pode ser remunerado, todos os demais elementos, exercem o
cargo de forma gratuita, salvo o pagamento de despesas que decorram do exercício do cargo. À
Presidente incumbe imputar aos serviços a visão da Ins tuição, bem como, gerir os recursos em vista a
alcançar qualidade e excelência, num estreito quadro de sustentabilidade, sendo também a
responsável máxima da Ins tuição. Por ﬁm, ao Conselho Fiscal compete ﬁscalizar e monitorizar a ação
da Direção, no que aos princípios da gestão importa. O quadro de pessoal do LENE é composto por
trinta e três trabalhadores e seis prestadores de serviços, afetos, em proporção, a cada unidade, e
acima do ra o legalmente exigido pela Segurança Social. Integram estes recursos humanos a
Presidente da Ins tuição, a Diretora Técnica, duas enfermeiras, duas ﬁsioterapeutas, um médico, vinte
e quatro ajudantes de ação direta, duas cozinheiras, duas ajudantes de cozinha, duas ajudantes de
serviços gerais, duas animadoras e duas administra vas. Apresenta-se de seguida a estrutura
organizacional do LENE:

ÓRGÃOS SOCIAIS | MANDATO 2016-2020
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ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE DA MESA: CLÁUDIA ALVES PRATAS
1.ª VOGAL: FERNANDO MARQUES
2.ª VOGAL: PALMIRA NEVES
DIREÇÃO
PRESIDENTE: SÓNIA ISABEL SANTOS LOBATO
VICE- PRESIDENTE: ISABEL CRISTINA DO PILAR
TESOUREIRA: RUTE VIEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO: VITOR FERRAMACHO
1.º VOGAL: DIAMANTINO LOURENÇO
2.º VOGAL: SORAIA MARQUES
3.º VOGAL: SILVIE PÓVOA
CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE: VIRGINIA FERRA
1.º VOGAL: AURORA LOURENÇO
2.º VOGAL: BERNARDINA AGOSTINHO

Edi cio da sede | Maceira

#CONHECER_LENE
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3. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO
O diagnós co externo foi elaborado com recurso ao modelo PEST e à análise dos stakeholders através
da Grelha de Mapeamento dos Atores Envolvidos. O modelo PEST é o método mais comum para
efetuar a análise da envolvente contextual da organização baseando-se na análise dos fatores externos
que envolvem direta ou indiretamente a dinâmica da ins tuição, a saber: fatores Polí co-legais,
Económicos e Demográﬁcos, Socioculturais e Tecnológicos. A análise dos stakeholders foi elaborada
com recurso à Grelha de Mapeamento dos Atores Envolvidos por consis r num instrumento de apoio à
iden ﬁcação dos vários atores/stakeholders que interagem com a organização e, simultaneamente,
por proporcionar uma análise do possível impacto que possam vir a ter sobre a mesma. Esta grelha
possibilita a categorização dos atores de acordo com o nível de interesse que possuem para a
organização e o grau de poder que exercem sobre a mesma.



BALANCED SCORECARD DO LENE

Na sequência do diagnós co ins tucional efetuado e dos obje vos estratégicos deﬁnidos com vista a
alcançar um crescimento sustentável e, simultaneamente, cons tuir uma ins tuição de referência no
Terceiro Setor e criar valor para os seus utentes/clientes, a Direção do LENE no seu planeamento
estratégico para 2020, irá suportar-se de um modelo de gestão de desempenho estratégico. Assim, o
Balanced Scorecard é o modelo de gestão escolhido para transpor a visão e estratégia da organização
LENE num conjunto de obje vos interligados, medidos através de indicadores relacionados a fatores
crí cos. Esta metodologia convenciona a abordagem global das organizações suportada em quatro
perspe vas – a ﬁnanceira, o cliente, os processos internos e a aprendizagem e crescimento – para as
quais são ﬁxados obje vos que têm que funcionar de forma integrada, estabelecendo relações de
causa-efeito entre as perspe vas. Neste sen do, a missão do LENE traduz-se na promoção da
qualidade das intervenções com clientes e/ou famílias; no reforço da iden dade da Ins tuição; e na
sua valorização e promoção junto da comunidade, e que segundo os seus responsáveis traduz-se no
lema “Se sozinhos somos rápidos, juntos vamos mais longe.”
Os valores ins tucionais primordiais que regem a a vidade do LENE são: respeito pela dignidade
humana e individualidade, autodeterminação, cooperação, sustentabilidade, é ca, qualidade e
excelência. A direção do LENE propõe-se a consolidar a visão da ins tuição que consiste em “ser uma
ins tuição de referência de excelência reconhecida socialmente pela qualidade das intervenções com
clientes e/ou famílias, posicionando-se como parceiro estratégico para as famílias e comunidade”.
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Tratando-se o LENE de uma organização sem ﬁns lucra vos e com par cularidades de atuação e de
obje vos estratégicos, a perspe va ﬁnanceira encontra-se na úl ma posição. O LENE irá privilegiar a
perspe va do utente/cliente, tendo em conta que a sa sfação deste grupo cons tui a sua principal
ﬁnalidade, seguindo-se a perspe va de aprendizagem e crescimento e a perspe va de processos
internos.
Perspe va do Utente/Cliente
O Balanced Scorecard deve focar-se nos seus clientes e na sa sfação das suas necessidades, de forma
a cumprir a sua missão. No entanto, as IPSS sem ﬁns lucra vos, como é o caso do LENE, tem de
dis nguir cliente de utente, dado que grupos diferentes pagam um serviço na totalidade, outros
pagam uma percentagem, e um grupo mais reduzido apenas recebe o serviço, sem contrapar da.
A unidade LENE em Alcanhões trata-se de um edi cio compar cipado pelo POPH no valor de quase
700 mil euros e, por isso, a ocupação de 4 das camas existentes são geridas exclusivamente pela
Segurança Social, não estando dependentes da vontade do beneﬁciário, designa-se este grupo como
beneﬁciários diretos ou “utentes”. Por sua vez, das 25 camas existentes, 16 são compar cipadas até ao
limite de 380,00€ pela Segurança Social, e o restante pelos responsáveis de contrato. Neste caso,
adota-se a designação utente/cliente, quer pela compar cipação familiar, quer pela escolha que
assiste aos beneﬁciários. Por ﬁm, as restantes camas existentes (5) são ocupadas por pessoas que têm
possibilidade de escolha, resultando em valores extracordo, por não estarem protocoladas com a
Segurança Social. Ainda que na expecta va de dar e receber um mesmo serviço de qualidade e
excelência, ao LENE assiste a missão di cil de alinhar métodos e estratégias com os stakeholders,
porque a condição como se apresentam na ins tuição (do reencaminhamento obrigatório ao livre
arbítrio) carece de monitorização e atenção, salvaguardando sempre que as diferenças não serão
maiores que a vontade de estar e servir. Neste sen do, garan r serviços de qualidade, excelência,
humanizados, são os obje vos do LENE para com os seus beneﬁciários. A garan a e a real efe vação
destes serviços permi rão consolidar a imagem/marca LENE.
Perspe va de Aprendizagem e Crescimento
Humanizar os cuidados com qualidade e eﬁciência, implica a adoção de polí cas internas que avaliem
os colaboradores, depois de disponibilizadas as ferramentas certas para trabalhar. Garan r a
reciclagem e aprendizagem dos colaboradores do LENE equivale a salvaguardar que os princípios de
atuação junto do utente/cliente, são cumpridos. Por outro lado, criar regalias e abonos que es mulem
o quadro de pessoal, potenciará o es mulo e vontade de humanizar os laços com os beneﬁciários.
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Perspe va dos Processos Internos
Desenvolvimento de ações de voluntariado em parceria para, em comunidade, desenvolver sen do de
compromisso cole vo, a par da implementação de um processo de sistema de avaliação de
desempenho e recompensa.
Perspe va Financeira
Apesar da dependência estatal (compar cipações mensais da Segurança Social), a bem da
sustentabilidade, importa procurar novas fontes de ﬁnanciamento e receitas. Tal alcance será
exequível junto de novos parceiros (privados, por exemplo) e/ou criação de serviços a disponibilizar no
LENE. Em simultâneo, importa um controlo apertado quando aos gastos, dando sempre prioridade ao
inves mento nas Unidades (estruturas sicas e humanas), de cada vez que se concre za excedente
social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os obje vos deﬁnidos para cada perspe va do LENE são:
Perspe vas dos Clientes/utentes
Obje vo: Avaliar a sa sfação dos serviços junto dos utentes autónomos/dependentes/ incapazes
 Deﬁnição: Importa conhecer o grau de sa sfação dos utentes, de todos os grupos. Dos
autónomos aos incapazes;
 Explicação: Porque essa avaliação permi rá conhecer fraquezas do serviço e
consequentemente, os melhoramentos necessários e oportunos. Tal avaliação será mais
impactante se recair sobre o total de utentes, adaptando-se a estratégia de avaliação aos
dependentes, transferindo-se tal tarefa ao familiar mais atento e responsável pelo idoso.
Obje vo: Reforçar e consolidar a Imagem e Marca LENE
 Deﬁnição: A imagem e a marca cons tuem um elemento diferenciador face aos concorrentes
existentes no Terceiro Sector e Sector Privado, traduzindo-se na possibilidade forte de angariar
mais apoios e parcerias a favor do inves mento na organização. Alcançar um dos obje vos
ﬁnanceiros – menor dependência do Estado e maior apoio de parceiros ou negócios sociais –
implica credibilizar a marca/imagem LENE, potenciando conﬁança junto dos diferentes
stakeholders;
 Explicação: A conquista da conﬁança da sociedade é alcançada quando o LENE mostra o que
faz, ou quando, por fazer bem, os beneﬁciários, familiares, fornecedores (e todos os que
connosco contactam) falam da ins tuição. Aparecer para ser. Servir para exis r. Hoje, mais do
que nunca, o serviço prestado está refém de divulgação nas redes sociais (site, Facebook,
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newsle er). Por outro lado, pode-se sempre levar a comunidade até ao LENE e, nesse sen do,
a realização de inicia vas e eventos, são preponderantes para consolidar o nome LENE.
Obje vo: Potenciar as capacidades sociocogni vas dos utentes/clientes com recurso a animais de
es mação
 Deﬁnição: Criar ambiente favorável à evolução e bem-estar dos utentes através da adoção de
animais de es mação;
 Explicação: Os lares de idosos são por vezes espaços descaracterizados, distantes do conceito
“lar de família”. E neste contexto considera-se importante a integração de animais de
es mação que potenciem a memória dos idosos, por um lado, e criem hábitos na ro na
instalada, por outro. Os animais potenciam, ainda, a troca de afeto e laços, troca esta muito
relevante para a autoes ma e aconchego emocional dos beneﬁciários.
Obje vo: Promover maior envolvimento com as famílias
 Deﬁnição: Criar laços afe vos entre beneﬁciários e familiares, no contexto ERPI,
responsabilizando-os também pelos cuidados a dar ao idoso;
 Explicação: Quando um idoso entra no lar, a família tende a “desresponsabilizar-se” dos
cuidados e afeto. E quando a ausência intensiﬁca-se, a necessidade de prevaricar - quebrando
regras da Ins tuição - é maior, de modo a jus ﬁcar o sen mento de culpa. Aproximar as
famílias minimiza esse risco a que o idoso ﬁca exposto, por um lado, e por outro, dá-lhe
alegria, conforto emocional e afe vo.
Perspe vas da Aprendizagem e crescimento
Obje vo: Capacitar os colaboradores de competências técnicas
 Deﬁnição: Facilitar formação proﬁssional e/ou outras ações de conhecimento que
acrescentem saber aos colaboradores;
 Explicação: Trabalho de excelência e de qualidade requer uma aposta na qualiﬁcação
proﬁssional dos colaboradores. Um colaborador informado e em constante atualização,
oferece riscos mínimos de erro, elevando, assim, os padrões de excelência da Ins tuição.
Obje vo: Regalias sociais
 Deﬁnição: Mo var os colaboradores com a oferta de um seguro de saúde e cartão de
refeições;
 Explicação: A tabela salarial das IPSS não é mo vadora, pelo que, importa encontrar es mulos
para os colaboradores que, mais do que picar o ponto, tomem gosto em vir trabalhar,
porquanto a en dade empregadora cuida deles. A oferta do seguro de saúde acrescenta ais
saúde - e com qualidade - e reduz o absen smo, bem como, oferta de cartão de refeições, um
aumento em dobro do valor atualmente pago.
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Perspe va dos Processos internos
Obje vo: Aumentar e criar novas parcerias
 Deﬁnição: Fortalecer os laços na comunidade através da realização de parcerias, potenciando
o encontro de diferentes stakeholders;
 Explicação: Realizando inicia vas promove-se o contacto e o estabelecimento de parcerias,
possibilitando aos colaboradores, utentes, corpo associa vo, etc… um maior e melhor
envolvimento.
Obje vo: Implementar um sistema de avaliação de desempenho e Ações de acompanhamento
Individual
 Deﬁnição: Aplicar sistema de avaliação de desempenho que monitorize o desempenho dos
colaboradores e premeie o mérito; realização de ações de acompanhamento individualizadas
em vista a prevenir comportamentos e conhecer o nível de aplicação que os colaboradores
fazem dos procedimentos divulgados pelas orientações e instruções de serviço;
 Explicação: Atendendo a que o LENE procura serviços humanizados de qualidade e excelência,
só monitorizando o trabalho dos colaboradores, em vista ao melhor desempenho, tal
realidade será observada e concre zada. Para lá de premiar, tal instrumento permi rá detetar
e corrigir erros.

Perspe va Financeira
Obje vo: Aumentar as receitas
 Deﬁnição: A forte dependência estatal leva à necessidade de procurar parceiros (privados)
que queiram inves r, bem como, a criação de negócios sociais;
 Explicação: Reduzir a dependência económica a bem da sustentabilidade (eixo acima
deﬁnido) implica reinventar fontes de ﬁnanciamento. Dos negócios sociais à angariação de
fundos, é determinante alcançar este propósito.

Obje vo: Reduzir custos
 Deﬁnição: Importa gerir bem, com eﬁcácia e eﬁciência, os recursos existentes e, nesta medida,
há que reavaliar os custos que não trazem ganho algum para a ins tuição;
 Explicação: Desejar sustentabilidade vai para lá de obter receitas. Gerir com eﬁcácia exige que
se encontra na ins tuição o maior ganho ao nível de recursos sicos e humanos. Daí que a
renegociação de contratos seja medida a executar.
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Utentes da Maceira desfrutando da companhia do gatão TIGRE

#CONHECER_LENE
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MAPA ESTRATÉGICO DO LENE | 2020
O mapa estratégico é um elemento fundamental, pois descreve a estratégia através das relações
causa-efeito entre os obje vos operacionais deﬁnidos para cada perspe va, devendo ser lido de
baixo para cima. Assim, apresenta-se na Figura 1 o Mapa Estratégico do LENE para 2020, composto
pelos onze obje vos estratégicos deﬁnidos e interligados numa relação de causa-efeito, distribuídos
pelas quatro perspe vas. Esta relação retrata a posição estratégica do LENE em que a concre zação
dos obje vos da sa sfação total dos utentes/clientes e o reforço da imagem da ins tuição são a base
da sua ação, induzindo a resultados favoráveis na perspe va de aprendizagem e crescimento, que
por sua vez, conduzem a resultados sa sfatórios na perspe va dos processos internos, e por úl mo,
na ó ca da sustentabilidade da organização perceciona-se a perspe va ﬁnanceira.
FIGURA 1 - MAPA ESTRATÉGICO DO LENE
MISSÃO
Promoção da qualidade das intervenções com clientes e/ou famílias, reforço da iden dade da Ins tuição e sua valorização e
promoção junto da comunidade

VISÃO
“Ser uma ins tuição de referência de excelência reconhecida socialmente pela qualidade das intervenções com clientes e/ou
famílias, posicionando-se como parceiro estratégico para as famílias e comunidade”

VALORES

Respeito pela dignidade humana e individualidade, autodeterminação, cooperação, sustentabilidade, é ca, qualidade e excelência

Sustentabilidade da Organização
PERSPETIVA
FINANCEIRA

PERSPETIVA DOS
PROCESSOS
INTERNOS

PERSPETIVA DE
APRENDIZAGEM
E CRESCIMENTO

PERSPETIVA
DOS UTENTES/
CLIENTES

Aumentar as fontes de
ﬁnanciamento

Reduzir os custos

Implementar um sistema de
avaliação de desempenho dos
colaboradores

Aumentar e criar novas
parcerias

Melhorar e adequar as
competências técnicas dos
colaboradores

Consolidar a
imagem/marca do LENE

Aumentar as regalias
sociais

Promover um maior
envolvimento das famílias

Aumentar a mo vação e
sa sfação dos colaboradores

Potenciar as capacidades
sociocogni vas dos
utentes/clientes

Aumentar a sa sfação
dos utentes/clientes
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Este documento foi aprovado em reunião de Direção, no uso da competência conferida pelo
ar go 32.º, alínea b), dos Estatutos do LENE, no dia 14 de setembro de 2019, tendo sido
subme do à apreciação do Conselho Fiscal e apreciação e aprovação da Assembleia Geral no
dia 23 de novembro de 2019.
Presidente da Direção, Sónia Lobato, Dra.
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