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Resumo 

A importância que o Terceiro Sector tem conquistado na Economia Portuguesa fez 

nascer um foco de interesse para as organizações que dele fazem parte. No entanto, a 

realidade Portuguesa de crise num contexto económico depressivo evidencia 

preocupações dentro do sector. As Organizações sem Fins Lucrativos enfrentam 

problemas de sobrevivência e sustentabilidade para os quais têm que arranjar 

mecanismos de defesa e superação. Assim, é cada vez mais relevante uma gestão 

profissional com vista a um equilíbrio financeiro, passando pela combinação de 

estratégias de forma a ultrapassar momentos de dificuldades socioeconómicas como 

as que estamos a enfrentar. Para isso, é fundamental, que as organizações do Terceiro 

Sector implementem modelos adequados de gestão e organização para alcançarem os 

seus objectivos. O Balanced Scorecard aparece como uma ferramenta, que adaptada 

às OSFL, se revela muito eficaz e de grande utilidade na gestão estratégica e controlo 

de gestão.  

O presente trabalho pretende desenhar um sistema de BSC para a Mansão de Santa 

Maria de Marvila, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, contribuindo para o 

enriquecimento da bibliografia e para um estudo aprofundado e específico na área da 

geriatria num contexto de mudança. 

Palavras-chave: Balanced Scorecard; Organizações sem Fins Lucrativos; Terceiro 

Sector. 
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Abstrat 

The importance of the Third Sector of the Portuguese national economy has given rise 

to an increased interest in the organizations that it encompasses. However, the 

current crisis in the Portuguese economy has created concerns in this sector. It is 

crucial that Non-profit organizations address their financial fragility in this time of crisis 

and create and implement ways of overcoming the economic difficulties of today. 

Because of the challenges that these organizations are facing the need for professional 

involvement, on a financial level, is even greater. It is fundamental that the 

organizations of the Third Sector confront and overcome the socio-economic 

difficulties of this time. To ensure their solvency these organizations must implement 

economic and management strategies adapted to their needs. 

The Balanced Scorecard can be an efficient and useful tool for the strategic 

management of non-profit organizations.  

This thesis aims to design a BSC system for the Mansão de Santa Maria de Marvila – 

Residential Care Facilities for the Elderly, adding to the literature of geriatric studies 

and deepening the understanding of this area in the current context of change.  

Keywords: Balanced Scorecard; Non-Profit-Organizations; Third Sector. 
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1 Introdução 

As Organizações sem fins lucrativos têm, nos últimos anos, apresentado uma crescente 

importância na Economia geral de Portugal. Esta força económica, segundo Haddock et 

al., (2012), tinha uma força de trabalho, em 2006, de cerca de 185.000 trabalhadores 

que representam 4,3% da totalidade das pessoas empregadas em Portugal, situando-

se acima de sectores como a agricultura (2,3%), financeiro e seguros (2,0%). Em 2002, 

a força de trabalho situava-se, aproximadamente, nos 160.000 trabalhadores (Franco 

et al. 2005), ou seja, tendo em conta apenas este indicador, estamos perante um 

crescimento de mão-de-obra de 15% em apenas 4 anos. O Valor Acrescentado Bruto 

(VAB) do Sector não lucrativo ascendia, em 2006, a 2,7 mil milhões de euros, cerca de 

2% da economia nacional. Neste sector, destacam-se os serviços sociais que 

representam 48% da mão-de-obra total nas Organizações sem fins lucrativos.  

O aumento da importância na economia aleado à conjuntura, ao contexto restritivo 

que Portugal atravessa e as exigências do mercado levam ao nascimento de um foco 

para a estratégia dando importância à qualidade do serviço prestado não esquecendo 

a eficiência da utilização dos recursos. 

Embora haja uma grande diferença entre os objectivos das organizações sem fins 

lucrativos e as outras organizações lucrativas, o cumprimento da estratégia definida é 

sem dúvida um ponto em comum.  

Neste contexto, para concretizar os seus objectivos de uma forma eficiente utilizando 

os seus recursos, e cumprindo a missão, as organizações recorrem cada vez mais a 

mecanismos e ferramentas de gestão. O Sistema de Avaliação de Desempenho da 
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Organização aparece aqui como um instrumento de grande importância que permite 

aos gestores verificar o cumprimento dos objectivos estratégicos definidos. 

O Balanced Scorecard (BSC) surge como um instrumento de gestão que ajuda à 

concretização da estratégia em acção.  

O presente estudo tem como objectivo desenhar um sistema de BSC para a Mansão de 

Santa Maria de Marvila, Estrutura Residencial para Idosos da Fundação D. Pedro IV.  

O contributo deste trabalho apresenta duas dimensões relevantes. Uma de natureza 

mais particular da organização, a FDPIV, que beneficia de um estudo aprofundado e 

específico da MSMM que lhe possibilita, através da análise, introduzir melhorias ao 

nível da implementação da sua estratégia, permitindo deste modo um cumprimento 

mais cabal da sua missão; e outra de natureza mais geral que se traduz num contributo 

para o enriquecimento da bibliografia e dos estudos de caso nesta área das 

organizações sem fins lucrativos. Ao mesmo tempo, este trabalho poderá contribuir 

para a estatística, como mais uma Organização utilizadora do BSC. 

O trabalho será dividido em 5 partes. Sendo a primeira a Introdução, na segunda será 

apresentada uma caracterização do Terceiro Sector em Portugal, desde o conceito às 

características. No mesmo capítulo, com base em dados estatísticos, será abordada a 

emergência do sector nos últimos tempos e a importância da gestão nas OSFL tendo 

em conta o contexto actual. A terceira parte será dedicada à Avaliação do 

Desempenho e aos Modelos de Avaliação de Desempenho, destacando o BSC, o seu 

conceito, evolução, metodologia e algumas críticas ao modelo. Na quarta parte surge o 

estudo do caso com a apresentação da Organização o objecto de estudo e a 

apresentação do BSC, a análise estratégica, o mapa estratégico e as perspectivas do 
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BSC. A conclusão aparece como quinta parte, onde, para além das conclusões do 

trabalho, também serão apresentadas sugestões para trabalhos futuros. 

Como o BSC está em curso não será possível fazer uma avaliação dos resultados do 

triénio, sendo por isso, uma limitação do trabalho. Outra limitação, prende-se com o 

facto do trabalho estar apenas a tratar a MSMM e não toda a Fundação, não sendo 

possível, por isso, ter uma visão de todas as áreas de intervenção. 

2 As Organizações sem fins Lucrativos – Terceiro Sector 

As novas formas de governação e a sua crescente complexidade e diferenciação dos 

processos sociais tem feito com que o Estado precise de se associar a novos actores 

presentes no 3º Sector (Barreiros, 2009). Franco et al. (2005) refere o 3º sector como 

um conjunto de organizações que substituem ou completam os serviços públicos nas 

mais variadas áreas tais como a saúde, a educação e o serviço social. Almeida (2001) 

acrescenta e evidencia a crescente importância do papel das Organizações sem fins 

lucrativos em Portugal que vai desde a provisão de bens e serviços sociais à 

regeneração urbana realçando a participação nas áreas da população idosa, infância e 

juventude.  

2.1 Conceito de OSFL 

As Organizações sem fins lucrativos são instituições tratadas num sector distinto da 

economia, esta distinção, apesar de não ser recente, intensificou-se a partir da década 

de 70 e a sua definição não é de todo consensual. Como refere Carvalho (2010) apesar 

do crescente interesse e investigação na área, a definição do 3º sector continua a ser 

um tópico em aberto e ainda não se chegou, por várias razões, a um conceito 
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consensual. Para Barreiros (2009) o 3º sector é constituído por organizações com 

características muito diferentes entre si, com formas de organização de actividades de 

produção, distribuição e prestação de serviços, distintas dos poderes públicos e 

empresas privadas com fins lucrativos. Por outro lado, consequência da mesma 

dificuldade numa definição consensual, o trabalho de Franco et al. (2005) formulou 

uma definição, baseada em 5 características, em como este sector está constituído por 

entidades: organizadas; privadas; não distribuidoras de lucro; auto-governadas e 

voluntárias. 

Esta definição é abrangente e engloba todas as organizações que fazem parte deste 

sector, as associações, fundações, instituições de desenvolvimento local, misericórdias, 

cooperativas, associações mutualistas (IPSS), museus e organizações para o 

desenvolvimento. Estas entidades respeitam as características definidas anteriormente 

com excepção das cooperativas que estão autorizadas a distribuir lucros. 

Como refere Almeida (2001), “o 3º sector não deve ser encarado como um resíduo 

deixado pelo mercado e pelo estado, mas sim como forma de coordenação da 

actividade Socioeconómica.”   

Esta imagem de resíduo contrasta com a realidade deste sector, que apresenta, nos 

últimos anos, uma expansão acompanhado pela sua crescente importância no papel 

da sociedade e na economia nacional. Atendendo a esta importância, em 2011, o INE 

ao abrigo de um protocolo com a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social 

(CASES), desenvolveu um projecto de uma Conta Satélite para a Economia Nacional 

com o objectivo de responder às necessidades de informação dos diversos utilizadores 

tendo em conta a importância social crescente (Cases, 2013). 
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2.2 Dados Estatísticos 

Em 2007 existiam 10.123 organizações que empregavam cerca de 208.000 pessoas 

correspondendo a 4% da população activa (Carvalho, 2010). A receita bruta do sector 

foi, em 2007, cerca de 5,64% do PIB. Estes números podem não parecer significativos 

em números actuais, no entanto, o impacto aumenta se recuarmos ao passado para 

fazermos uma comparação. Se recuarmos apenas 10 anos, em 1997, o número de 

organizações existentes era inferior em cerca de 90%, comparativamente aos números 

actuais e os níveis de emprego no sector descem para números que rondam os 85%. 

Em 10 anos a receita do sector aumentou cerca de 98%. Note-se que estes resultados 

são mais expressivos a partir de 2002, reflectindo o mais recente avanço do sector em 

Portugal (Carvalho, 2010). Voltando ao número de trabalhadores no sector, o que por 

si só não poderá comprovar uma real evolução, mas que nos poderá fornecer uma 

imagem significativa de crescimento, uma vez que entre 2002 e 2007 o número de 

trabalhadores cresceu cerca de 30%, passando de 160 000 para 208 821 (Carvalho, 

2010) e (Franco et al., 2005). 

No estudo realizado por Franco et al. (2005), é feita uma comparação do Sector não 

lucrativo em 38 países distribuídos pela América do Norte e Latina, Europa Ocidental, 

de Leste e Central, Ásia, África e Médio Oriente. Embora Portugal se situe muito 

próximo da média entre os 38 países, quando comparado directamente com os países 

da União Europeia (EU), e apesar do crescimento que se tem registado no sector nos 

últimos anos, o peso do sector é ainda inferior. Contudo, é importante referir, que se 

comparado com países como a Espanha e Itália, aí Portugal apresenta dados muito 
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similares, justificadas por razões históricas e culturais que aproximam Portugal mais de 

países da Europa do Sul e não da Europa Central. 

Os dados, e tendo em conta a grande transformação social e política das últimas 

décadas associada a novas formas de governação, reflectem, sem dúvida, uma 

expansão muito significativa do sector, que deixa de ser visto como um sector de 

voluntários e passa a ser encarado como uma força económica com representação, 

que atrai e dá trabalho remunerado a uma percentagem significativa da população. 

Por outro lado, a situação económica do país e os compromissos com a UE forçaram a 

que novas regras fossem criadas, nomeadamente no que diz respeito aos 

fundos/financiamento do Estado para o sector não lucrativo. A tendência da atribuição 

de fundos é de decréscimo e representavam, em 2007, cerca de 12% da receita do 

sector, comparando com o ano 2003, esta rubrica ascendia a mais de 16%, ora, 

estamos assim perante uma diminuição na atribuição de fundos do Estado de cerca de 

1% por ano (Carvalho, 2010).  

Esta realidade leva as organizações para outro campo, embora não sejam organizações 

com fins lucrativos, para sobreviverem, necessitam de fundos. Assim, é necessário, à 

semelhança das organizações com fins lucrativos, munirem-se de ferramentas de 

gestão que proporcionem melhores resultados. 

2.3 A relevância da Gestão 

A realidade Portuguesa de crise e contexto económico depressivo evidencia 

fragilidades e preocupações dentro do sector. O Governador do Banco de Portugal, 

Carlos Silva da Costa, no seminário “A Economia Social, o Emprego e o 

Desenvolvimento Local” em Junho de 2013 e apresentada no Banco de Portugal, faz 
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referência ao peso do sector e à sua importância principalmente em momentos 

marcados por dificuldades socioeconómicas como as que estamos a ultrapassar. 

Realça que a eficiência é fundamental para alcançar os objectivos sociais e que para 

isso é necessário que as organizações do 3º sector implementem modelos adequados 

de gestão e organização, pois considera que muitas destas instituições não possuem 

um modelo adequado. Por outro lado, salienta a relevância da organização num sector 

que lida com objectivos de natureza social com uma grande fatia de recursos humanos 

voluntários, com longas décadas ou até séculos de história, que por isso acumularam 

rotinas que tendem a gerar ineficiência e que tem a cargo um património muito 

significativo que deve ser gerido de forma a garantir a sustentabilidade e dar respostas 

aos novos desafios da actualidade. Assim, considera que as instituições do 3º sector 

têm de profissionalizar a sua gestão e organização.  

Na mesma linha de pensamento, e virado para as IPSS, o estudo da Confederação 

Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) realizado em Abril de 2012, com o 

tema: “As Instituições Particulares de Solidariedade Social num contexto de crise 

económica”, teve como objectivo analisar as várias problemáticas com que as IPSS se 

deparam actualmente. Um dos principais temas desenvolvidos foi o da 

sustentabilidade económico-financeira destas instituições principalmente onde é 

premente a redução de financiamentos públicos. O estudo aponta alguns desafios que 

as organizações enfrentam para conseguirem sobreviver e garantir a sua 

sustentabilidade a longo prazo, passando pela combinação de estratégias de redução 

de custos e o aumento das receitas próprias de forma a encontrarem o equilíbrio 

financeiro num cenário de diminuição de transferências públicas. Outro desafio 
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apontado no estudo é a contínua resposta que terão que dar às necessidades sociais 

face às crescentes necessidades consequência da crise económica, como a pobreza, a 

fome, a dificuldade de fazer face a compromissos financeiros e a crescente pobreza 

envergonhada.  

Assim, torna-se cada vez mais importante que as OSFL tenham um quadro de pessoal 

qualificado, contribuindo também para uma reabsorção do desemprego estrutural, 

podendo também, o 3º sector, desempenhar um papel fundamental contribuindo para 

o crescimento sustentado da economia portuguesa, afirma o Governador do BP. 

Por outro lado, como defendem os consultores da HBRL Consulting nos EUA, Hilary 

Barnard e Ruth Lesinge, num artigo publicado no jornal britânico Network Journal, as 

organizações devem encontrar formas eficazes de medir o seu desempenho.  

3 Avaliação e Medição do Desempenho 

A partir dos anos 80, o sistema de avaliação e medição do desempenho ganha uma 

nova dinâmica e importância. Começou, desde então, a fazer parte integrante da 

gestão das organizações. Para além da contribuição em qualificar e quantificar o modo 

como as actividades e acções dos processos se reflectem nos resultados, permite, 

também, um acompanhamento, em tempo real, do grau de evolução ou estagnação 

dos processos, dando possibilidade de actuação de forma preventiva e/ou correctiva 

com vista a alcançar as metas e objectivos definidos. Por outro lado, a existência de 

um sistema de medição de desempenho fornece uma base de informação facilitando a 

comunicação entre toda a organização (Salomão, 2013). 
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3.1 Noção de Desempenho 

Em primeiro lugar é necessário definir o conceito de “Desempenho”, termo traduzido 

de Performance, e cuja definição não é unânime (Rodrigues, 2010).  

“O desempenho refere-se, simultaneamente, à acção, ao resultado da acção, e ao sucesso desse resultado quando 

comparado com algum padrão; nesta perspectiva, o desempenho corresponde ao potencial de criação de valor, 

relativo a um dado período de tempo.” 

  (Lebas et Euske 2002; cit. Rodrigues, 2010 Pág. 46) 

Se não existe consenso sobre o conceito de desempenho, também a sua medição pode 

ter diversas visões, metodologias e instrumentos. Embora, a medição do desempenho 

faça parte, desde há muitos anos, dos sistemas de gestão das organizações, a sua 

importância teve mais enfoque a partir dos anos 80 (Pinto, 2009). Pinto (2009), refere 

ainda que o conceito de medição pode ser comparado a uma “mala” onde os conceitos 

vão sendo colocados conforme cada pessoa acha mais adequado.  

“O que se mede executa-se. Se não for possível medir resultados, não podemos saber se tivemos sucesso ou se 

falhámos. Se não temos a certeza do sucesso, não o podemos premiar. Se não premiarmos o sucesso, provavelmente 

acabamos por premiar as falhas. Se não temos sucesso, não podemos aprender com as boas práticas. Se, por outro 

lado, não reconhecemos as falhas, não as podemos corrigir. Mas, se conseguirmos demonstrar resultados, somos 

vencedores!” 

Osborne e Gaebler, Reinventing Government: How the Entrepreneurial  

Spirit Is Transforming the Public Sector, 1992, pp. 138-165; cit.(Pinto, 2009) pág. 25  

As organizações em geral têm nos últimos tempos, dedicado e investido recursos que 

visam a melhoria do desempenho destacando-se a necessidade de alinhar as 

actividades operacionais com a estratégia (Pinto, 2009).  

3.2 Modelos de Avaliação de Desempenho- Balanced Scorecard 

Mas medir pressupõe a existência de indicadores ou métricas de apoiadas em 

ferramentas e metodologias. Existe um conjunto vasto de ferramentas e metodologias 
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que podem ser utilizadas nomeadamente: Modelo Quantum, Modelo de Melhoria de 

Performance, Modelo da Pirâmide da Performance, Modelo PEMP (Progresso Efectivo 

e Medição da Performance), Modelo do Balanced Scorecard, Modelo de Excelência da 

Gestão (FNQ), Tableau de Bord, entre outros.  

Os sistemas tradicionais de medição de desempenho segundo Ahn (2001), são 

baseados, geralmente, em objectivos financeiros de curto prazo, tais sistemas não são 

os mais adequados para enfrentar os desafios com que as organizações se deparam 

actualmente.  

Neste contexto, será utilizada a metodologia do Balanced Scorecard considerando a 

sua relevância nos últimos anos e o seu contributo na correcção de pontos negativos 

presentes noutras ferramentas e metodologias, desde a ausência de ligação entre 

todos os indicadores, à omissão dos impactos causados no meio envolvente e à 

utilização de apenas indicadores financeiros. Assim, para Rodrigues (2010), o BSC surge 

talvez como a ferramenta mais completa e que tenta colmatar as limitações dos outros 

modelos. O BSC é uma ferramenta de gestão estratégica e de controlo de gestão das 

organizações que pretende preencher a lacuna entre o desenvolvimento de uma 

estratégia e a sua realização, apoiando e ligando quatro processos de gestão críticos 

(Ahn, 2001). 

O Balanced Scorecard, embora tenha sido criado, como será abordado mais à frente, a 

pensar nas empresas privadas, começou, gradualmente, a ser adaptado e introduzido 

no sector público e nas OSFL, sendo, neste momento um poderoso instrumento de 

gestão (Pinto, 2009). 
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Considerando o caso português, e segundo estudos realizados ao longo da década de 

2000, a evolução do uso do BSC é positivo, demonstrando um interesse nele como 

ferramenta e como uma necessidade da sua implementação nas organizações. 

Verificou-se que no ano 2000, 29% das empresas analisadas no estudo, de Isabel & 

Saraiva (2013), (realizado em cooperação com o Instituto Politécnico da Guarda e da 

Universidade da Beira Interior, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia), 

utilizavam o BSC, e que este número passa para cerca de 41% em 2009. Embora seja 

uma introdução tardia em Portugal, o BSC é bastante popular entre as organizações, 

ora vejamos: em 2009 cerca de 84% das empresas assumem terem conhecimento do 

BSC contra 66% no ano 2000. 

O 3º sector não está fora desta necessidade crescente de avaliação do desempenho. A 

maioria das organizações presentes no 3º sector, pela sua diversidade e variedade de 

stakeolders e principalmente por exigências destes, são obrigados a uma medição de 

desempenho de forma a dar informações e prestar contas de forma transparente e 

contínua para uma construção de relações sustentáveis aos agentes interessados 

(Azevedo, 2013).  

3.2.1 Conceito e Evolução do BSC 

O Balanced Scorecard surgiu em 1992, década de grandes mudanças nas organizações 

a nível mundial (Pinto, 2009). A ideia do BSC apareceu pela primeira vez, num artigo 

“The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance” da autoria de Robert 

Kaplan e David Norton, publicado na Harvard Business Review (Kaplan & Norton,  

1992). Este artigo evidenciou a necessidade de acrescentar aos tradicionais indicadores 

financeiros outro tipo de indicadores de forma a “balancear” a medição do 
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desempenho. Assim, defendem a necessidade de acrescentar à dimensão financeira 

mais três perspectivas – clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento.        

                                                                                                                                                                              

Figura 1 – A Visão e Estratégia em quatro Perspectivas  
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1996) 

Estas quatro perspectivas apresentadas e centradas, sobretudo, na fixação de 

objectivos, metas e indicadores criaram um novo conceito de medição, para valores 

intangíveis, para além dos financeiros, proporcionando às organizações uma visão da 

estratégia de longo prazo, articulando-as com as decisões de curto prazo (Pinto, 2009).  

Em 1993, Kaplan e Norton publicam um novo artigo na Harvard Business Review – 

“Putting the Balanced Scorecard to Work”. Este artigo teve como principal objectivo, 

depois de diversas empresas terem iniciado o processo de implementação, reforçar as 

potencialidades do modelo. Com o decorrer do tempo, o BSC assume um foco central 

nas organizações e passou a ser usado, para além de sistema de medição, como um 

instrumento de gestão estratégica (Pinto 2009). Em 1996, com a publicação do artigo 

“Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System” e o livro “The 

Balanced Scorecard – Translating Strategy into Action (Kaplan & Norton, 1996), os 

autores solidificam os conceitos e mostram a evolução do modelo. É também a partir 

Perspectiva Financeira                                      

"Para termos sucesso financeiro, 

como deveremos ser vistos pelos 

nossos investidores?"

Perspectiva Aprendizagem e 

Crescimento                                                             

"Para concretizar a nossa visão, como 

poderemos desenvolver capacidades 
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Perspectiva Processos Internos                     

"Para satisfazer os nossos 

investidores e clientes, em que 

processos teremos que ser 

excelentes?"

Perspectiva Clientes                                          

"Para atingirmos a nossa visão, como 

devemos ser vistos pelos nossos 

clientes?"

Visão 

Estratégia
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deste ano que surgem as primeiras tentativas de adaptação do modelo às empresas 

sem fins lucrativos e entidades públicas. 

Em 2001, Kaplan e Norton publicam o segundo livro e apresentam uma extensão do 

modelo direccionado para as empresas públicas e sector não lucrativo. Esta adaptação 

obrigou a algumas alterações relativamente ao modelo original (Kaplan & Norton, 

2001). 

                                                                                                                                                                            

Figura 2 - Balanced Scorecard adaptado aos Serviços Públicos e OSFL 
Fonte: Adaptado de Pinto (2009) pág. 154 

Como se pode verificar, aqui, nesta versão de BSC adaptado a Perspectiva Clientes e 

Stakeholders tem um papel preponderante logo a seguir à Missão que aparece no 

topo, a Perspectiva Financeira – Finanças e Orçamento, que estava na posição de topo 

no modelo para as empresas, surge neste modelo adaptado, depois dos clientes e com 

uma função de recurso e ao mesmo tempo como um constrangimento tendo em conta 

as dificuldades orçamentais do sector não lucrativo (Pinto, 2009).  

3.2.2 As Quatro Perspectivas do BSC 

Perspectiva Clientes e Stakeholders 
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clientes? Como criamos valor para os 
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nossos clientes e stakeholders 

controlando os custos?"

Perspectiva Processos Internos                     

"Para satisfazer os nossos clientes, 

cumprindo regras orçamentais, em 

que processos teremos que ser 
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Estratégia

Perspectiva Aprendizagem e 

Crescimento                                                             

"Como podemos melhorar e mudar 

continuamente, correspondendo às 

mudanças na sociedade?"

MISSÃO
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Esta perspectiva, apresenta-se depois da missão, portanto num lugar de destaque e 

importância. Nas OSFL, ao contrário das outras organizações (com fins lucrativos), a 

principal preocupação está centrada nos clientes e stakeholders e na satisfação das 

suas necessidades. 

Numa primeira etapa há que definir, de uma forma mais abrangente, todos os 

possíveis interessados e destinatários, não só em relação aos serviços prestados como 

também quanto aos resultados finais. Terminada esta análise deve-se identificar os 

grupos de interesse chave em específico para a organização assim como fixar os 

diferentes objectivos, metas e indicadores de desempenho. 

É muito importante que nesta perspectiva se envolva a maior diversidade possível de 

interessados identificando as suas preferências e comportamentos, no entanto, um 

equilíbrio entre a diversidade e a complexidade é fundamental para não colocar em 

causa as perspectivas seguintes a definir (Pinto, 2009). 

Perspectiva Processos Internos 

Para os autores Kaplan e Norton, os objectivos desta perspectiva só devem ser 

definidos após a formulação da perspectiva de clientes e financeira. A questão: “quais 

são os processos em que teremos que ser excelentes, de forma a criar valor para os 

clientes?” deve ser respondida. Para (Pinto, 2009), considerando as tendências actuais, 

outra questão deve ser tida em conta: “quais os novos processos a implementar e a 

tornar excelentes no futuro?” 

Perspectiva Aprendizagem e Crescimento 

Como já foi referido anteriormente, a missão, para as OSFL aparece no topo. Assim, 

torna-se ainda mais relevante dar importância a esta perspectiva relacionada com a 
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competência dos funcionários, a sua formação e motivação. Segundo Pinto (2009), 

independentemente do sector a que pertencem, são várias as experiências onde as 

equipas de implementação do BSC não dedica a devida atenção a esta perspectiva e 

muitas das vezes concluem o processo sem definir os indicadores e objectivos da 

mesma, podendo colocar em risco todo o processo. Esta perspectiva baseia-se em 

indicadores relacionados com dados intangíveis, sendo o mais importante o capital 

humano. Este deve ser: competente, motivado, dispor de informação, tecnologias 

necessárias que lhe possibilitem um desempenho satisfatório das suas funções e de 

trabalhar num clima de valorização pessoal.  

Em resumo, o sucesso de uma organização está na conjugação de todas as 

perspectivas evidenciando o melhor em cada uma, tendo como base uma boa 

adaptação e execução do BSC onde o capital humano, informado e num bom clima 

organizacional, utilize os recursos de forma eficiente tendo em conta o orçamento 

disponível, executando os processos chave.   

3.2.3 Construção do BSC 

A metodologia do BSC possibilita a tradução da Missão, da Visão e da estratégia, numa 

representação gráfica, o mapa estratégico, e num conjunto de medidas e indicadores 

que irão servir de base para a comunicação, medição e gestão da estratégia definida. 

Numa primeira fase é necessário fazer um estudo estratégico que passa pela definição 

da Missão, Visão, Valores e Estratégia, pela análise dos stakeholders e por uma análise 

SWOT. Depois deste processo estão reunidas as condições para a construção do mapa 

estratégico e para a definição dos objectivos operacionais, indicadores, metas e 

iniciativas. O BSC é um sistema de medição e gestão que auxilia as organizações a 



Balanced Scorecard nas Organizações não lucrativas: Um estudo de caso 
 

Sandra Marília Oliveira Página 16 

  

traduzir a sua visão e estratégia em acção e fornece uma visão abrangente aos 

gestores do desempenho da organização (Rajesh et al., 2012). O BSC estabelece a 

ponte entre a concepção da estratégia, a actividade operacional e as acções das 

pessoas. 

 

 

Figura 5 - BSC Strategy formulation and implementation  
Fonte: (Mendes et al., 2012) 
 

3.2.4 Análise estratégica 

É comum, também nas OSFL, a prática e desenvolvimento de um plano, chamado de 

Plano Estratégico, que tem como base a estratégia da organização e será a afirmação 

da organização quanto às suas intenções e tomadas de decisão que resultam da 

estratégia definida (Azevedo et al., 2012). Embora não exista uma definição unânime a 

estratégia…   

“Consiste no estabelecimento da direcção do desenvolvimento de uma organização através da 

programação dos seus recursos, capacidades e competências, que permitem, face a uma envolvente 
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externa em evolução permanente, ter ou desempenho superior e sustentado para atingir os objectivos 

traçados, de modo a alcançar a sua visão e missão.” (Reis, 2008) 

Ou então… 

“Corporate strategy is the pattern of decisions in a company that determines and reveals its objectives, 

purposes, or goals, produces the principal polices and plans for achieving those goals, and defines the 

range of business the company is to pursue, the king of economic and human organization it is or intends 

to be, and the nature of the economic and non-economic contribution it intends to make to its 

shareholders, employees, customers and communities.” (Kenneth, 1980) 

Por outro lado, (Porter, 1980), vê a estratégia como: 

“um conjunto de acções ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria, para 

enfrentar, com sucesso, as forças competitivas e assim, obter um retorno maior sobre o investimento.” 

Em suma, a gestão da estratégia é vista como um conjunto de decisões e acções que 

determina o desempenho de longo prazo de uma empresa. Esta gestão, inclui uma 

análise ambiental (externa e interna), a formulação da estratégia, geralmente de longo 

prazo, a implementação da estratégia, avaliação e controle. Por outro lado, a gestão 

estratégica enfatiza o acompanhamento e avaliação das oportunidades externas e 

ameaças à luz dos pontos fortes e fracos de uma empresa. Assim, para gerir 

estrategicamente segundo (Azevedo et al., 2012) a organização tem que: 

 Conhecer o ambiente externo e interno da organização; 

 Ter bem definida a missão ou a sua razão de ser; 

 Fixar os objectivos; 

 Definir a estratégia que conduza à concretização dos objectivos; 

 Fazer uma boa implementação aos vários níveis da organização 

 Medir e avaliar todo o processo e o seu resultado, quer a curto quer a longo prazo; 
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Neste sentido, de seguida será feita uma análise dos stakeholders e uma análise SWOT 

de forma conhecer o ambiente interno e externo, embora não seja estático, mas 

garante um conhecimento geral do contexto onde a organização se insere. 

3.3 Críticas ao BSC 

O autor Neet Yadav, através do artigo “Era of Strategy Performance Management post 

2000: Thinking beynd Balanced Scorecard”, Yadav (2000), enfatiza este tema de uma 

forma muito simples, através de uma revisão de literatura, num período temporal 

decorrido entre os anos 1997 e 2009. Directrizes pouco claras, a não existência de 

ligações quantitativas entre os resultados financeiros e não financeiros, a inexistência 

de mecanismo para a selecção de métricas e metas, o BSC não monitorizar a 

concorrência e os desenvolvimentos tecnológicos, excesso de complexidade nas 

relações de causa-efeito e dificuldades de implementação nas grandes organizações, 

são algumas das críticas apresentadas, um autor até refere que o BSC pode ser 

encarado como “um brinquedo de executivos”. De uma forma construtiva, as críticas 

serviram de motivação, não só para desenvolverem novos sistemas de medição do 

desempenho como para melhorar as formas do BSC (Yadav, 2000).  

4 Estudo de Caso 

4.1 Fundação D. Pedro IV 

A Fundação D. Pedro IV (FDPIV) foi fundada a 25 de Março de 1834 pelo Rei D. Pedro 

IV. Inicialmente designada como de “Sociedade Promotora das Escolas Gratuitas de 

Primeira Infância e posteriormente por Sociedade das Casas de Asilo da Infância 

Desvalida” e tinha como objectivo: 
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 “Proteger, educar e instruir as crianças pobres de ambos os sexos, desde que deixavam a alimentação láctea 

maternal até aos 7 anos, permitindo, portanto, aos seus pais, poderem entregar-se livremente às suas ocupações 

diárias, indispensáveis para ganharem os meios pecuniários com que tinham de fazer face às despesas a que os 

obrigavam as suas necessidades quotidianas, convictos de que os filhos ficavam ao abrigo de uma Instituição que 

substituía, vantajosamente, os seus cuidados”. 

A progressiva alteração do sistema educativo português fez com que a instituição 

abandone o ensino primário e em 1982, com a designação de Sociedade das Casas de 

Apoio à Infância de Lisboa, reformula o seu objectivo social, que passa a ser: 

“desenvolvimento integral da criança numa acção conjunta da família, da escola, da 

comunidade e do Estado”. Em 1992 adopta uma nova forma jurídica, como Fundação e 

dá início a um período de expansão na acção social. No ano de 1997 abraça um 

projecto na área da habitação social. A sua actividade na acção social é expandida no 

ano 2004 quando assume a gestão da Mansão de Santa Maria de Marvila, um dos 

maiores equipamentos da Segurança Social em Lisboa deixando de prestar serviços 

exclusivamente relacionados com a infância e habitação Social, alargando os seus 

serviços para a área da 3ª idade e jovens adultos portadores de deficiência física e/ou 

mental. 
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4.2 A Fundação D. Pedro IV – nos dias de hoje 

O modelo organizacional da FDPIV, está reflectido no organograma que se segue, onde 

podem ser identificadas as áreas de actuação e os níveis hierárquicos da Fundação. 

 

Figura 3 – Organograma da FDPIV 

A Fundação D. Pedro IV é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e 

actua sobretudo em três grandes áreas operacionais: 

 Infância – área em que detém 6 casas de infância na grande Lisboa; 

 Habitação Social – onde, nesta área, possui 25 fogos para arrendamento Social; 

 Lares – onde é responsável pela gestão de um dos maiores equipamentos da grande Lisboa; 

Sendo uma das instituições mais antigas e relevantes a nível nacional, quer pelos 

serviços prestados quer pelo património que gere, a FDPIV assume a missão para que 

foi criada. A sua missão traduz-se em: 

 Apoio a crianças e jovens; 
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 Apoio à integração social e comunitária; 

 Protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de 

meios de subsistência ou de capacidade de trabalho; 

 Promoção e protecção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação; 

 Promoção da educação e da formação; 

 Resolução de problemas habitacionais, nomeadamente a habitação protegida para idosos e 

outros estratos de população vulnerável; 

 Promoção de iniciativas de carácter cultural; 

 Promoção de acções concretas na área social de cooperação com os países africanos de língua 

oficial portuguesa; 

 Concessão de bolsas e subsídios; 

Secundariamente, a Fundação promoverá a valorização do seu património. 

Os objectivos da Fundação definem-se em: 

“ser uma referência na acção social pela qualidade e inovação, iniciativa e capacidade de intervenção.” 

Os valores com que a Fundação se rege são: 

 A pessoa desfavorecida: Considerar a pessoa em situação de necessidade de apoio social como 

a entidade central da actividade da Fundação; 

 Transparência: Assumir a transparência, na relação com as famílias, entidades reguladoras e 

colaboradores, um valor integrado na cultura da Fundação; 

 Rigor: Adoptar o rigor como princípio geral de actuação e base da decisão;   

 Qualidade: Considerar a qualidade dos serviços prestados como condição da sua actividade; 

 Eficiência: Apostar na eficiência dos serviços prestados através da utilização dos meios mais 

adequados disponíveis no mercado. 

A FDPIV enfrenta, à semelhança de quase todas as IPSS, um desafio de mudança tendo 

em conta a desaceleração da economia e a perda real de rendimentos das famílias, a 
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sua gestão tem, à semelhança de anos anteriores, concentrado esforços na revisão das 

opções orçamentais necessários para a manutenção da sua estabilidade financeira. 

4.3 Objecto do Estudo – MSMM 

Como foi referido anteriormente, a FDPIV actua em três áreas distintas, com 

orçamento e direcção própria, sendo a “Mansão de Santa Maria de Marvila” uma 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). Assim, e atendendo a diversidade de 

actuação da FDPIV, este trabalho vai incidir apenas na construção do BSC da Mansão 

de Santa Maria de Marvila, sendo uma área de grande peso na FDPIV e porque 

necessita, face à conjuntura económica e constantes cenários de ajustamento de 

comparticipação do Estado, de uma maior preocupação tendo em conta o contexto 

económico e a recente reestruturação que teve início em 2013 e terá continuidade nos 

próximos tempos. Pelo exposto, o BSC assume-se como um instrumento capaz de 

permitir aos gestores a comprovarem em que medida os resultados atingidos estão em 

linha com os objectivos estratégicos de médio e longo prazo (Simons, 2000). 

Mansão de Santa Maria de Marvila 

O organograma da MSMM, reflecte as relações de comunicação e interacção entre os 

vários sectores e a hierarquia presente na instituição. 
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Figura 4 – Organograma da MSMM 

Com um passado que remonta ao século XVII, a Mansão de Santa Maria de Marvila, 

com as valências de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Lar Residencial para 

Jovens Adultos portadores de Deficiência, foi outrora Mosteiro de Marvila, Convento 

de Nossa Senhora da Conceição de Marvila da Ordem de Santa Brígida e Asilo de D. 

Luís I. É em 1973 que assume a actual designação e em 1993 é integrada na orgânica 

no Centro Regional da S. Social de Lisboa e posteriormente Segurança Social de Lisboa 

– Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS). 

Em 2004 é celebrado o acordo de gestão entre o ISSS e a Fundação D. Pedro IV. 

O número médio de utentes em 2013 foi de 156 utentes no Lar de Idosos e 17 no Lar 

Residencial, totalizando 173 utentes, destes, 85% são dependentes. 

O quadro de pessoal é composto, em média, por 80 colaboradores distribuídos pelos 

departamentos conforme organograma apresentado acima. 
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Definição da Missão, Visão e Valores da MSMM 

 Missão da MSMM: “criação e o desenvolvimento de respostas sociais direccionadas para a 

Geriatria e Deficiência.” 

 Visão: “ser uma referência na acção social pela qualidade e inovação, iniciativa e capacidade de 

intervenção.” 

 Valores: a instituição defende: “A pessoa desfavorecida, a transparência, o rigor a qualidade e 

a eficiência.” 

4.3.1 Identificação dos Stakeholders 

A MSMM tem como principais stakeholders os utentes/clientes, as famílias, os 

parceiros, os colaboradores, os fornecedores, a comunidade local, a Junta de Freguesia 

de Marvila, a paróquia de Marvila, a Segurança Social e o Conselho de Administração. 

Todos eles são agentes interessados quer a nível interno quer externo e esperam da 

MSMM, respostas dispares conforme o seu grau de interesse. Nomeadamente, a 

qualidade dos serviços, qualidade das infra-estruturas, humanização dos serviços 

prestados, reconhecimento do trabalho executado, equilíbrio financeiro, boas 

condições de trabalho, pontualidade nos pagamentos, transparência nos processos, 

entre outros. Por outro lado, a MSMM, também tem interesse nos vários stakeholders 

identificados, tais como: uma maior envolvência e participação, reconhecimento das 

famílias, aumento de acordos de cooperação, de parcerias, bom preço e qualidade nos 

produtos e serviços contratados, empenho e dedicação dos colaboradores e 

disponibilidade de verbas para melhorar as condições gerais.  

Esta análise, para além de identificar os agentes, internos e externos, interessados na 

organização, permite também estabelecer uma relação de interesses, alguns deles 
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comuns, para que a acção da organização esteja direccionada e saiba exactamente o 

que fazer para manter estes agentes satisfeitos. 

4.3.2 Análise SWOT 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) permite uma 

visão do ambiente externo e interno da instituição e com ela é possível determinar e 

identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças com que a MSMM se 

depara. 

 
Figura 6 – Análise SWOT da MSMM  
Fonte: Elaboração própria 

 

Forças 

Basta uma visita à MSMM para que sejamos transportados para um imaginário de 

outros tempos, a beleza do edifício e a sua envolvência cativa quem por lá passa. Se a 

 

 

 

 

 

Forças: 

- Equipa de colaboradores jovem e 
profissional; 

- Competência e afectos dos 
colaboradores; 

- Localização; 

- Antiguidade e Credibilidade da Fundação; 

- Reestruturação recente; 

- Gestão Sustentável; 

- Envolvência exterior do edíficio; 

 

 

 

 

 

Fraquezas: 

- Edifício do séc. XVII, desadequado às 
necessidades actuais; 

- Inexistência de infraestruturas adequadas 
a dependentes em todas as unidades; 

- Recursos humanos abaixo do desejável 
face à estrutura; 

- Redução de serviços por falta de 
sustentabilidade financeira; 

- Percurso histórico da MSMM; 

Oportunidades: 

- Necessidades sociais e emergentes da 
sociedade; 

- Alargar resposta a utentes muito 
dependentes; 

- Crescimento da Responsabilidade Social - 
Novas parcerias; 

- Voluntariado; 

 

Ameaças: 

- Crise instalada e consequente falta de 
recursos financeiros das famílias; 

- Instabilidade no financiamento do Estado; 

- Instituições similares na zona; 

- Redução das comparticipações do Estado; 

 

Análise SWOT 
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visita continuar, muitas vezes não se vê mas sente-se todo o carinho, conhecimento e 

competência dos seus colaboradores, na maioria admitidos recentemente, o que 

permitiu uma selecção cuidada e rigorosa indo ao encontro do perfil adequado à 

organização. A reestruturação recente e sustentável é sem dúvida uma força da 

MSMM, pois não só é possível conhecer a casa a todos os níveis, como as equipas 

estão muito mais unidas, reforçando o grupo de trabalho, resultado da envolvência, 

dedicação e esforço de todos. A MSMM fica valorizada ao estar ligada à FDPIV, pela 

sua antiguidade, credibilidade e pelo seu prestígio. 

Fraquezas  

Se por um lado o edifício é uma beleza, por outro é uma fraqueza tendo em conta as 

necessidades que a actividade exige. É sempre difícil adaptar um edifício do séc. XVII 

aos dias de hoje, desde elevadores a instalações de gás, água, electricidade etc., 

entrave a capacitar todas as unidades a dependentes. Por outro lado, a estrutura exige 

a que funcione com unidades separadas o que não permite a partilha de colaboradores 

e serviços. Tendo em conta os utentes tipo de um, não muito longínquo, passado da 

MSMM, pesa negativamente quando chega a hora das famílias tomarem uma decisão 

quanto ao futuro dos seus idosos, uma vez que existem outras opções semelhantes no 

mercado sem a mesma carga histórica. 

Ameaças 

O contexto actual de crise é sem dúvida o factor com mais peso na análise das 

ameaças, pois, de uma forma ou de outra, a quase na generalidade delas são 

consequência da instabilidade financeira que não só o Estado atravessa, como também 

as famílias, afectando as comparticipações do Estado, os recursos das famílias e 
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consequentemente das organizações. O mercado é cada vez mais competitivo e existe, 

em Lisboa, um grande leque de instituições similares com as quais a MSMM tem de 

concorrer das quais se deverá destacar através da diferenciação e excelência os 

serviços prestados. 

Oportunidades 

Os tempos mudam e a época em que as famílias cuidavam dos idosos já está 

ultrapassada. A sociedade actual, não só trabalha, como tem um ritmo de vida que não 

permite dedicar e acompanhar um ou mais idosos em casa. Por outro lado, os idosos, 

ao beneficiarem de uma pensão, conseguem fazer face a uma despesa numa 

instituição, o que muitas vezes antigamente não acontecia. Neste contexto, são cada 

vez mais, os idosos necessitados de cuidados especializados, em instituições, por não 

terem acompanhamento familiar, por outro lado, a procura desta ajuda acontece 

quando a dependência já está num nível muito elevado. Assim, é uma oportunidade, 

alargar as respostas a utentes dependentes tendo em conta a procura de mercado. 

Considerando o crescimento do interesse e participação das empresas, através da 

chamada “Responsabilidade Social”, a MSMM tem feito um trabalho continuo, no 

sentido de angariar voluntários e parcerias, com vista a melhorar a qualidade dos 

serviços prestados.  

4.3.3 Estratégia da MSMM 

O processo de melhoria interno tem sido contínuo e a MSMM apoia-se, do ponto de 

vista estratégico nos seguintes princípios:  

 Investir na qualidade dos serviços; 

 Promover soluções para as situações sociais sem resposta; 
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 Qualidade no cuidado de pessoas mais dependentes; 

 Apostar na inovação, no conhecimento e aperfeiçoamento de novos saberes. 

Mudanças que se traduziram numa reestruturação organizacional com vista à 

sustentabilidade da MSMM foram a principal preocupação. Foram encontradas novas 

soluções desde a organização das unidades residenciais, monitorização dos cuidados 

directos e saúde, do serviço de aprovisionamento (controlo de stocks), dos serviços de 

hotelaria, (limpeza, alimentação e dos resíduos hospitalares), gestão integrada e maior 

capacitação dos recursos humanos que se traduziram no aumento da qualidade e 

bem-estar dos utentes. É fundamental preparar a casa para um contexto de 

competição, de crescente exigência do mercado e contingência do Estado. Perante 

este quadro, é prioritário encontrar alternativas, nomeadamente, parcerias no âmbito 

da fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, voluntariado, estágios 

científicos e técnicos e responsabilidade social. Também será reforçada a actividade de 

animação com a participação da comunidade, Junta de Freguesia e associações 

culturais e recreativas da área. 

O Triénio (2014-2016) será uma continuidade e solidificação do trabalho desenvolvido, 

e iniciado, em 2013 sedimentando os princípios de exigência de qualidade na gestão 

organizacional das respostas sociais. Os resultados estão dependentes de um plano de 

formação rigoroso e de uma supervisão e monitorização e avaliação contínua das 

práticas, orientadas e traduzidas na efectivação dos direitos da pessoa idosa e da 

pessoa com necessidades especiais, da qualidade dos cuidados e serviços em ambiente 

residencial, mas também na realização profissional dos trabalhadores.  
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Os objectivos estratégicos estão definidos para as quatro perspectivas do BSC, e estão 

estrategicamente alinhados com os objectivos da Organização, conceptualizados com 

base numa metodologia participada, privilegiando a cooperação e partilha de toda a 

equipa. 

4.3.4 Mapa Estratégico 

Kaplan e Norton (2001), defendem que o primeiro passo para a implementação do BSC 

passa pela explicação e discussão da estratégia, através da apresentação do mapa 

estratégico, pois permitirá observar as quatro perspectivas, os objectivos, as 

interligações e como a organização irá converter as suas acções em resultados. O 

sucesso desta etapa depende da informação e conhecimento que os colaboradores 

tiverem sobre os objectivos e indicadores que fazem parte do BSC ao mais alto nível 

(Caldeira, 2009).  
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Figura 7 – Mapa estratégico – MSMM 
Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro apresentado reflecte uma visão resumida da acção alinhada com a 

estratégia, mas, devido às grandes necessidades da MSMM e da continuidade do 

1º 2º 3º 

Evolução absoluta e relativa da lotação em relação ao ano anterior > 0 > 0 > 0

% de utentes admitidos (nº utentes admitidos/nº clientes inscritos) 50% 50% 50%

Nº de acções de divulgações externas 4 4 4

Evolução absoluta e relativa do custo total médio por utente <=0 <=0 >=0

Eficiência na manutenção do nºs óptimos de consumos definidos (variação) <=0 <=0 >=0

% da dívida em relação ao facturado <=5% <=5% <=5%

Evolução absoluta e relativa da divida total <=5% <=5% <=5%

evolução do nº de devedores -40% -40% -20%

Grau de cumprimento dos planos outorgados >50% >50% >75%

 Aumentar a satisfação Grau de satisfação Utentes/Clientes (Variação em relação ao ano enterior)
Aplicação de questionário aos 

utentes/famílias

Direcção >=10% >=10% >=10%

Reforçar a Imagem nº de iniciativas abertas à comunidade e stakholders Divulgação de eventos Animador Socio-cultural 4 4 4

Grau de execução dos PI e PICS 
Concepção e revisão 

sistematizada dos Planos 
Equipa Técnica 60 60 60

grau de execução dos protocolos  de actuação de enfermagem

Revisão dos protocolos de 

actuação: febre, hipertensão e 

hipotensão arterial, 

hiperglicemia, hipoglicémia, 

vómitos, diarreia, obstipação, 

dispneia, quedas, 

queimaduras, intoxicações, 

hidratação oral e de 

imobilização

Equipa de 

enfermagem/médico
14 14 14

% de situações de emergência decorrentes de incorrecta administração 

terapeutica

Formação interna na área de 

administração de medicação
0% 0% 0%

Evaliação do nível de dependência, risco de queda, de úlceras de pressão e 

IMC

Avaliação trimestral dos 

indicadores e análise /estudo
100% 100% 100%

Grau de cumprimentos das consultas externas
Avaliação mensal das 

consultas; controlo e gestão
Enfermeira-chefe 75% 80% 90%

Promover parcerias nº de novas parcerias
Contactar organizações com 

vista a realizar protocolos de 
Direcção 3 3 3

Optimizar o site nº acessos/inscrições no site

Promover a actualização 

mensal do site, apostar numa 

imagem mais atractiva e 

desenvolver o sistema de 

inscrições

Direcção e Dep. 

Gestão/Técnico de 

informática

>0 >0 >0

Regularização dos 

processos individuais, 

complementos e 

comparticipações da SS 

e Famílias

Tempo médio da regularização
Regularização dos processos e 

candidaturas 

Enf. Chefe, Adjunta, 

Coordenador, D. Técnico 

e Administrativa

10 dias 10 dias 10 dias

% de avaliações de desempenho positivas
Análise das avaliações de 

desempenho anuais
Direcção 100% 100% 100%

Acesso a benefícios 
Contactar organizações com 

vista a realizar protocolos
Direcção 1 1 1

Evolução dos indíces de satisfação

Aplicação de questionário de 

satisfação ao universo dos 

colaboradores

Direcção e Equipa Técnica >0 >0 >0

Reduzir a rotatividade 

dos colaboradores
% de Turnover

Promover um período de 

integração acompanhado, um 

bom ambiente de trabalho e 

formação

Subdirectora, 

Coordenador, Director 

Técnico e Enf. Chefe

<5% <3% <2%

Evolução da frequência nas formações >0 >0 >0

Evolução absoluta e relativa do nº de horas de formação >0 >0 >0

Grau de execução das horas de formação previstas 100% 100% 100%

Desenvolvimento de acções 

de formação em contexto de 

trabalho e com recurso a 

oferta especializada nas 

diversas áreas de trabalho

Subdirectora, 

Coordenador, Director 

Técnico e Enf. Chefe

Desenvolver processos 

internos de mimimização de 

tempo entre 

inscrição/admissão

Subdirectora e Assistente 

Social
< 15 dias < 10 < 5

Aplicar questionário anual e 

avaliação periódica das 

reclamações e 

inconformidades

Subdirectora, 

Coordenador, Director 

Técnico e Enf. Chefe

< 0 < 0 < 0
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prestação de serviços 

centrada  na pessoa com 

vista à promoção da 

saúde e prevenção da 

doença

Médico e Enf. Chefe

Controlo sistemático da dívida: 

actualização, respectiva 

comunicação e realização de 

planos de pagamento

Iniciativas
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Estratégia Operacional Responsável

Adjunta da Direcção e 

Subdirectora
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Regularização 

dos  processos 

individuais

Promover 

parcerias
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trabalho em curso, poder-se-á descrever mais pormenorizada a acção para o triénio 

2014-2016 nas respectivas perspectivas que serão apresentadas nos pontos seguintes.  

Uma das características que distingue o BSC dos outros sistemas de medição são as 

relações causa-efeito entre as perspectivas, objectivos, metas e indicadores (Pinto, 

2009). Por outro lado, a metodologia do BSC evidencia o conjunto de indicadores de 

desempenho associado às perspectivas assim como os objectivos estratégicos e as 

metas a atingir em cada indicador. 

4.3.5 Perspectivas do BSC – MSMM 

Perspectiva Financeira 

Tendo como base a sustentabilidade financeira das respostas sociais, de modo a 

continuar a garantir a acção da MSMM, dar-se-á continuidade à optimização dos 

custos e recursos com a: 

1. Eficiência da gestão dos resíduos hospitalares e serviços de hotelaria (limpeza, 

lavandaria e alimentação). 

2. Continuidade da co-responsabilização das famílias, estimulando a participação 

nas despesas individuais dos utentes e nas mensalidades, em função dos 

rendimentos e capacidade efectiva conforme legislação em vigor. 

3. Controlo sistemático e sistematizado da recuperação da dívida, com recurso a 

uma metodologia de planos de pagamento negociados e outorgados com os 

utentes e suas famílias. 

4. Controlo e gestão de stocks de consumíveis, material hospitalar e 

medicamentos com recurso a aplicação informática existente. 
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Perspectiva Utentes/Clientes 

Com vista à eficácia e eficiência na intervenção centrada nas necessidades dos utentes 

é prioritário: 

1. Continuar a investir na abordagem humanizada e centrada da pessoa, 

atendendo às especificidades e às necessidades dos utentes. 

2. Promover a saúde e prevenção da doença com o recurso a avaliações 

multidisciplinares na área da saúde e implementação de planos de prevenção e 

controlo. 

3. Garantir a segurança de pessoas e bens através da manutenção do PEI (Plano 

de Emergência Interno). 

4. Melhorar as condições da prestação de serviços, nomeadamente, hotelaria, 

alimentação, limpeza e lavandaria, aumentando o grau de satisfação dos 

utentes/clientes. 

5. Melhorar o nível geral de satisfação dos utentes e famílias, com recurso à 

aplicação de questionários anuais de satisfação, de forma a aumentar a sua 

participação na identificação das necessidades e medidas correctivas para a 

promoção da qualidade do serviço. 

6. Aumentar a participação dos utentes e famílias nas actividades de contexto 

lúdico, recorrendo a parcerias e dinâmicas inovadoras. 

Perspectiva dos Processos Internos 

As exigências de funcionamento organizacional, a par da prossecução do respectivo 

processo de mudança e reorganização, implicam que o investimento se centre em: 
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1. Consolidação da cultura organizacional e reforço da divulgação das respostas 

sociais junto de parceiros e no distrito de Lisboa. 

2. Regularização e actualização contínua dos processos individuais dos utentes 

nas dimensões normativa e regulamentar, contratual, social, saúde e plano 

individual de cuidados multidisciplinares, em conformidade com as normas 

reguladoras das condições de funcionamento das respostas sociais e do 

Protocolo de Cooperação. 

3. Avaliação sistemática e sistematizada dos processos de reclamações, 

objectivando a redução das reclamações e situações de insatisfação reportadas 

e diagnosticadas, com o tempo de resposta máximo de 72h. 

4. Supervisão, monitorização e avaliação das tarefas e instruções de trabalho 

específicas, enquadradas nas boas práticas dos cuidados de saúde para cada 

resposta social, garante da execução da técnica com qualidade e ética; 

5. Supervisão, controlo e monitorização da prestação de serviços de hotelaria 

(gestão integrada dos resíduos hospitalares, limpeza, lavandaria e 

alimentação), aprovisionamento e manutenção de instalações e equipamentos; 

6. Supervisão e monitorização dos circuitos e processos de comunicação interna e 

registos escritos (plano de cuidados, procedimentos de segurança, registos de 

ocorrências, registos diários para a passagem de turno, entre outros); 

7. Monitorização do Plano de Emergência Interno e sinalética de emergência, no 

que se refere às medidas de autoprotecção e actuação numa situação de 

emergência, com recurso à formação especializada no âmbito da manutenção. 
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Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento 

A aposta na formação dos recursos humanos assume um papel de destaque, 

atendendo que é a estratégia de diferenciação da Mansão, afirmando- se assim como 

um equipamento social de referência nas suas áreas de actuação pelo capital humano 

conseguido. É imperativo a promoção e desenvolvimento da capacitação dos recursos 

humanos através da formação e desenvolvimento, técnico e profissional, inclusive em 

contexto de trabalho.  

Considerando que os recursos humanos constituem um elemento fundamental para o 

cumprimento da Missão da Mansão, o processo de formação (inicial e contínua), 

supervisão, monitorização e avaliação de desempenho, continuará a ser um vector 

estrutural e estruturante até ao final do triénio.  

É prioridade criar condições de desenvolvimento e aprendizagem dos colaboradores, 

neste âmbito, pretendendo-se actuar de forma a: 

1. Reduzir défices de competências através da formação continua e supervisão 

das práticas dos colaboradores, assegurando o treino de competências 

necessárias a um bom desempenho. 

2. Continuar a estimular o Sistema de Avaliação de Desempenho dos 

Colaboradores, garante de uma maior motivação, identificação e sentimento 

de pertença à cultura organizacional, sua missão e valores. 

3. Aumentar a motivação e níveis de satisfação dos colaboradores, mensurável 

através da continuidade da aplicação de questionários de satisfação anuais, a 

par da continuidade de medidas dirigida à dinâmica de grupo, com reuniões de 

carácter mensal da direcção com a equipa técnica e do coordenador, 
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enfermeira-chefe e encarregados com as respectivas equipas. Encontrar 

respostas e ajudas sociais e de voluntariado que possam ajudar, senão a 

colmatar, pelo menos a minimizar algumas necessidades. 

4.3.6 O Orçamento 

Na realidade, o orçamento é uma peça fundamental para concretizar a estratégia em 

acção. As exigências do mercado e sociais obrigam a que, cada vez mais, se produza 

mais e melhor. Contudo, existe uma pressão para que este processo se faça com 

menos recursos. Os cortes do Estado, as retracções na economia, as dificuldades das 

empresas e consequentemente das famílias conduzem a problemas financeiros que 

afectam directamente ou indirectamente as OSFL. Neste contexto, o orçamento deve 

ser a base de todo o processo decisivo e de definição da estratégia e acção, pois uma 

estimativa mal calculada ou uma má gestão pode ser catastrófica nos resultados de 

uma organização. 

O BSC serve de fio condutor para a ligação ao orçamento, uma vez que fornece uma 

visão clara e objectiva facilitando a comunicação (Pinto, 2009), por outro lado, os 

resultados alcançados e medidos através do BSC permitem uma negociação 

orçamental, não só de curto mas também de longo prazo. 

5 Conclusões 

A conjuntura económica actual, as exigências do mercado e as perspectivas futuras 

obrigam a que as OSFL, à semelhança das empresas privadas, procurem métodos de 

gestão e organização eficazes e eficientes com vista à sua sustentabilidade financeira.  
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O BSC, sistema até outrora com grande destaque nas empresas privadas, aparece nos 

últimos anos, adaptado às OSFL, como uma ferramenta valiosa na avaliação de 

desempenho. 

A MSMM recorre ao BSC e serve-se dele para fazer face a um cenário de grandes 

mudanças estruturais. O presente trabalho, consistiu em desenhar o sistema do BSC 

para a MSMM contribuindo para a bibliografia nesta área da OSFL e ao mesmo tempo 

para um estudo aprofundado da organização. 

O BSC mostrou ser uma ferramenta essencial e de grande utilidade pois permitiu à 

organização dar uma resposta aos desafios e dificuldades que atravessava tendo em 

conta também os previstos nos próximos tempos. Apesar do desenho e aplicação do 

BSC ser de alguma forma complexo, depois de alguma familiaridade é um mecanismo 

que permite, não só à organização, mas também à equipa técnica, como meio de 

orientação e acompanhamento dos resultados e da estratégia aos vários níveis. Ao 

mesmo tempo o BSC, através das medidas de controlo, facilita a correcção de desvios 

e erros no decorrer da aplicação permitindo sempre uma reavaliação e ajustamento 

dos objectivos, acção e métricas. 

Outra grande vantagem deste sistema está no envolvimento das equipas e 

colaboradores, facilitando a comunicação, envolvimento e responsabilização. 

Neste momento, e porque a aplicação do BSC já está em curso, é possível avaliar como 

positivo o seu desenvolvimento. Os resultados, até ao momento, correspondem ao 

previsto e estão a ir ao encontro dos objectivos estratégicos definidos. Importa referir 

que a MSMM está a responder às exigências do mercado e a garantir, de forma 

eficiente e sustentada, um lugar de referência na área de actividade em que se insere. 
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Cabe ainda dizer, que as OSFL, com base neste ou noutro sistema, tem que se adaptar 

à nova realidade, os tempos mudaram e nada indica que voltem a ser como antes. É 

cada vez mais premente uma gestão com base nos resultados como forma de garantia 

de sucesso e subsistência. 

O trabalho na MSMM continua, com persistência, empenho e profissionalismo, mas 

nunca esquecendo a sua missão e visão.    

Uma sugestão de estudo futuro poderá implicar a realização de uma avaliação e 

apresentação dos resultados da aplicação do BSC no final do ano 2016 e consequente 

reajustamento para o triénio seguinte, evidenciando as metas atingidas e a justificação 

para as que, pelo contrário, não foram alcançadas. 
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