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1. Identidade 

A Obra de Santa Zita (OSZ) é uma Associação de fiéis de utilidade pública e Instituição Particular 

de Solidariedade Social, que goza de Personalidade Jurídica Canónica e Civil, e que tem como 

MISSÃO a promoção ativa da dignidade da pessoa humana, com especial relevo para a 

dignificação da mulher, a defesa da vida e o apoio à família, segundo os princípios da Fé 

Católica, intrínsecos nos escritos do fundador, Mons. Joaquim Alves Brás. Para isso, a sua 

identidade assenta em três pilares fundamentais: a formação, a solidariedade e a evangelização. 

A OSZ tem como VISÃO a transformação da sociedade, a partir de um crescimento harmonioso 

e integral da pessoa e da família, coadjuvando os serviços públicos competentes e outras 

instituições, em espírito de solidariedade humana, social e cristã. A OSZ acredita que esta 

transformação está nas mãos daqueles que sabem cuidar a vida e a realidade que vêm. 

A OSZ define a sua atuação com base num conjunto de VALORES – a vida e o respeito pela 

dignidade, a fraternidade e a inclusão, a solidariedade e a responsabilidade social, a caridade 

cristã e a cooperação – mediante o desenvolvimento de atividades educativas, de formação e 

culturais, bem como a prossecução de respostas sociais e de evangelização. 

Há 90 anos que a OSZ é chamada a ter as “Mãos no trabalho, coração em Deus” e, atualmente, 

realiza a sua missão em 15 cidades de Portugal, contando com: 

- 304 Colaboradores 

- 1.266 Utentes  
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2. Enquadramento institucional 

Para se encontrar, formular e desenvolver a estratégia para o próximo ano de 2022 é 

importante analisar e tentar compreender o contexto em que a OSZ se encontra atualmente. 

 

Contexto político 

Com o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, Portugal vive alguma incerteza neste 

contexto, ficando algumas medidas diretamente relacionadas com o setor privado, muito 

particularmente o sem fins lucrativos, da área da ação social, em modo suspenso. Com efeito, 

uma condição de maior estabilidade política proporciona a este setor maior segurança para 

manter o funcionamento dos seus serviços. 

É ainda de se referir que, nos últimos anos se tem assistido a um crescente esquecimento das 

raízes cristãs na cultura do país, nomeadamente através da aprovação de leis que atentam 

contra aquilo que é o desígnio de Deus para cada vida humana, por exemplo, a aprovação da lei 

do aborto e da interrupção voluntária da gravidez e a lei da eutanásia ou da despenalização da 

morte medicamente assistida.  

Contexto económico 

Para além de toda a incerteza que ainda se vive devido à pandemia, o cenário macroeconómico 

de um país tem impacto em todo o desempenho das IPSS, por exemplo, influenciando o poder 

de compra do consumidor (utentes) e a capacidade de contratar recursos humanos. Segundo as 

projeções económicas do Banco de Portugal para o ano de 2022, os preços não sofrerão 

qualquer alteração face ao ano anterior, mantendo-se o Índice harmonizado de preços no 

consumidor em 0,9%. Além disso, o Índice do Consumo privado sofrerá um ligeiro aumento face 

ao ano 2021, estimando-se uma taxa de 4,9%, muito abaixo da média europeia. 

Consequentemente, neste setor, manter-se-á visível a fragilidade na procura dos serviços de 

ação social da OSZ devido à condição económica das famílias, na medida em que apenas uma 

percentagem pouco representativa da população tem capacidade para pagar serviços de 

qualidade superior noutras instituições, e por isso recorrem à OSZ pelo facto de prestarmos 

bom serviço a menor preço o que está a provocar na instituição uma grande fragilidade em 

termos de sustentabilidade.   

Segundo o relatório do INE (2019), a Economia Social representou 5,3% das remunerações e do 

emprego total do país e 6,1% do emprego remunerado da economia nacional. Ora, verificando-

se a tendência para o agravamento da necessidade líquida de financiamento da Economia 

Social, é importante ter em atenção o facto do Banco de Portugal também projetar uma subida 

da taxa de desemprego em 2022 para 7,1%.  

Contexto social 

Portugal tem assistido a uma inversão da sua pirâmide etária, verificando-se um índice de 

envelhecimento da população cada vez maior, comparando com a Europa. Por sua vez, 

mudanças no estilo de vida e, consequente, alteração do padrão de doenças, acrescido de um 

aumento da esperança média de vida, pode aumentar a procura neste setor por respostas 

sociais à população idosa. Segundo as Projeções do INE (2020) para a População Residente em 

Portugal 2018-2080, o número de idosos passará de 2,2 para 3,0 milhões; quase duplicando o 

índice de envelhecimento; e a população com menos de 15 anos de idade diminuirá, passando 

dos atuais 1,4 milhões para cerca de 1 milhão (mesmo verificando-se um aumento da 

fecundidade, bem como saldos migratórios positivos, a redução do número de mulheres em 
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idade fértil que se verifica desde 2003 terá inevitavelmente como resultado a diminuição do 

número de nascimentos). 

Além disso, os dados mais recentes de 2020 revelam a existência de 2 milhões de pessoas em 

risco de pobreza e exclusão social e, nesta linha, um relatório da Pordata revela que "ter-se 

filhos e viver-se só é um fator de pobreza". 

Consequentemente, tudo isto se refletirá de forma negativa na condição socioeconómica das 

famílias, e aqui a OSZ pode desempenhar um papel fundamental no apoio social.  

Temos, pois, consciência que novos desafios irão surgir nos próximos tempos. Desde logo 

aqueles que resultaram do compromisso com metas sociais para 2030 (na Cimeira Social do 

Porto, a 7 de maio de 2021), até àqueles que irão resultar do Plano de Recuperação e 

Resiliência para a União Europeia, onde Portugal tem uma grande oportunidade e, com ele, 

todas as organizações da economia social. 

Contexto tecnológico 

A modernização de estruturas, a inovação tecnológica e a transição digital que é hoje visível, 

poderão ser aspetos a ter em conta também na delineação da estratégia da OSZ para 2022. 

Sabe-se que a utilização de sistemas de informação e comunicação digitais contribui para uma 

maior agilização de processos e, consequente, aumento de eficiência em algumas situações. Por 

exemplo, por um lado, isto é uma porta para uma maior divulgação da atividade e da missão 

desenvolvida pela OSZ, por outro, o cuidado pela atualização das próprias 

instalações/estruturas pode levar a uma melhor rentabilização dos escassos recursos.  

Contexto ambiental 
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- O carisma e a missão recebidos do Fundador e 
sua atualidade. 
- Oferta pastoral e espiritual. 
- Instituição de proximidade. 
- O sentido de pertença/dedicação das 
Associadas. 
- A “marca” da solidariedade. 
- A experiência de 90 anos de missão.  
- Património imobiliário. 

- Centros em várias cidades de Portugal. 
- Participação e corresponsabilidade dos 
colaboradores no desenvolvimento de novas 
soluções. 
- Oferta e dinamização de ações de 
voluntariado. 
- Fazer a transição digital. 
- Revitalizar o carisma fundacional.  
- Cumprimento das exigências das entidades 
tutelares. 
 

Fraquezas Ameaças 
- Condições para pensar estrategicamente a 
Instituição. 
- Défice de planeamento a médio/longo-prazo. 
- Escassez de recursos (humanos e financeiros). 
- Falta de preparação para a liderança.  
- Elevado número de equipamentos que 
precisam de requalificação.  
- A diminuição do número de Associadas em 
idade ativa. 
- A quantidade de equipamentos a dinamizar. 
- Peso elevado de custos com pessoal. 

- Inexistência de linhas de financiamento 
suplementares. 
- Alargamento de oferta semelhante, quer de 
entidades privadas, quer públicas (concorrência 
e competição por recursos). 
- Os baixos recursos económicos das famílias. 
- O decréscimo na taxa de natalidade. 
- Pouca atratividade de recursos humanos para 
trabalhar com a pessoa idosa. 
- Gratuitidade das creches. 
- Políticas que atentam contra a família. 
- Aumento do salário mínimo nacional. 
- Pandemia COVID-19. 
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Contexto eclesial 

O Ano “Família Amoris Laetitia” que atualmente se vive na Igreja, e que terminará em junho de 

2022, pretende ser uma oportunidade de reflexão e estudo sobre a exortação apostólica do 

Papa Francisco. Através da atenção solícita a cada realidade e de várias propostas de caráter 

espiritual, pastoral e cultural, a serem realizadas em vários contextos eclesiais, incluindo as 

associações, quer chegar-se a todas as famílias do mundo, na medida em que a experiência da 

pandemia pôs em evidência o papel central da família como Igreja doméstica e a importância 

dos laços comunitários entre as famílias, que fazem da Igreja uma autêntica “família de 

famílias”. 

Além disso, em 24 de abril de 2021, o Papa Francisco convocou um novo itinerário para o 

caminho eclesial, com o tema «Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão». Pela 

primeira vez na história da Igreja é feito um Sínodo descentralizado, realizado a vários níveis, 

com várias fases e dinamismos de escuta e de envolvimento, garantindo a participação de 

TODOS. Não se trata, por isso, de um evento isolado, mas de um caminho conjunto, de um 

processo sinodal. 

É ainda de se referir que a Igreja em Portugal, e a cidade de Lisboa em particular, recebeu o 

dom de acolher a próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2023. Este momento eclesial é 

um tempo em que o Papa convoca os jovens e todas as comunidades cristãs a predisporem-se 

para um caminho de fortalecimento da identidade cristã e da sua missão neste mundo. 

Também neste contexto a OSZ procurará concretizar valiosos momentos de experimentação de 

um caminho espiritual, com uma marca de Evangelização. 
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3. Tema 2022 

– POR UMA OBRA EM MISSÃO: ESCUTAR, DIGNIFICAR E TRANSFORMAR 

Enquadrada nos diversos contextos apresentados, e analisadas as forças e fraquezas, constata-

se que a OSZ continua a ser portadora de uma missão específica na sociedade que a envolve, 

essencialmente junto das famílias. Esta missão concretiza-se através do ato de cuidar, dos 

gestos desinteressados, das iniciativas e atividades desenvolvidas, de um trabalho de 

proximidade com todos, sem esquecer os mais desfavorecidos e vulneráveis, no sentido de os 

ajudar a restituir a dignidade a que todo o ser humano tem direito.  

Tendo como ponto de partida a parábola do “Bom Samaritano” (Lc 10, 25-37), a OSZ quer tornar-

se cada vez mais uma Obra samaritana, apostando numa dinâmica de proximidade para com os 

“feridos” da sociedade contemporânea. Por sua vez, as três palavras-chave escolhidas como 

temática do Plano de Atividades, requerem um conjunto de ações, necessárias para concretizar 

a Missão da OSZ. A primeira palavra é ESCUTAR: uma escuta ativa da humanidade que se 

apresenta atualmente, com um olhar de misericórdia e de esperança. Na OSZ, todas as partes 

interessadas (associadas, colaboradores, utentes, amigos, benfeitores, voluntários, comunidade 

envolvente, etc.) com a sua riqueza e diversidade, têm uma palavra a dizer sobre aquilo que é a 

missão da Obra, hoje. A segunda palavra é DIGNIFICAR: a pessoa, a vida humana, o trabalho… 

Este é o caminho pelo qual a OSZ, como Instituição católica cristã, cumpre mais frutuosamente 

a sua missão no mundo como fermento ao serviço da sociedade, sendo um sinal de 

contracorrente. A terceira palavra é TRANSFORMAR: pretende-se transformar o clamor dos 

pobres, dos mais vulneráveis e das famílias, em oportunidades de ação que dignifiquem o ser 

humano, atualizando os princípios fundacionais da OSZ e sendo resposta concreta às 

necessidades deste tempo, para transformar a sociedade. 

Ao elaborar o Plano de Atividades para 2022, a OSZ quer também pensar e agir em Igreja e com 

a Igreja, e propõe-se fazer um caminho sinodal, numa dinâmica de proximidade, onde todas as 

localidades em que a OSZ está implantada, independentemente da atividade que ali se 

desenvolve, caminhem juntas na sua ação de bem-fazer. Além disso, percebemos que será 

necessário continuar a estreitar relações e a manter um diálogo aberto com instituições do 

Estado, da Igreja e da Sociedade Civil, para que o bem-comum efetivamente aconteça.  

Embora predomine uma ação social organizada através de respostas sociais direcionadas para a 

Pessoa Idosa, e respostas educativas para a Infância; em alguns locais, a presença social, 

espiritual e apostólica da OSZ acontece através de iniciativas muito simples, mas sempre 

imbuídas de generosidade e sentido carismático. De um ou de outro modo, a missão é o que 

motivará todos e os fará promotores de uma Obra em Missão, percorrendo o caminho juntos, 

sem deixar ninguém para trás. Nestes pequenos detalhes que fazem toda a diferença, e que 

dignificam verdadeiramente a pessoa, a Obra será fiel à sua originalidade e a atividade que 

desenvolve será espelho fiel do pensar e do querer do seu Fundador.  

Olhando o contexto atual a todos os níveis, para a “sociedade ferida” que nos rodeia, verifica-se 

que as necessidades (missão) abundam, mas os recursos (operários) são poucos. As dificuldades 

sentidas ao nível da eficiência Institucional e da sustentabilidade parecem tornar-se um 

obstáculo intransponível, sobretudo quando nos confrontamos com a escassez de Associadas 

que assumam a liderança dos Centros da OSZ e dinamizem as atividades ali desenvolvidas. Estes 

são fatores reais com os quais havemos de contar e que nos irão merecer, agora e no futuro, 

algum cuidado. No entanto, não podem ser causa de impedimento à realização da missão, pois 
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são sinais claros de que, é hora de transformar os desafios e as dificuldades em oportunidades 

únicas para nos centrarmos no que nos é específico fazer o bem, bem feito e fazer dele a 

bandeira com que acenamos para, no meio de tantas solicitações, não corrermos o risco de 

perdermos a marca da nossa identidade, nem de nos desviarmos da meta a atingir. Conscientes 

disso, espera-se uma gestão prudente e equilibrada, com planeamento e criatividade e que 

exigirá de todos um compromisso sério, um esforço acrescido, com alguns sacrifícios. É a partir 

daqui que o Plano de Atividades para o ano 2022 será desenvolvido e esperamos que a OSZ 

participe na construção do bem-comum, de uma sociedade mais justa, mais fraterna e que 

desempenhe um papel de relevo junto das famílias portuguesas. 

Como missionários neste caminho de Amor deixado por Mons. Brás, temos consciência de que 

este Carisma é um autêntico tesouro capaz de transformar a sociedade e, por isso, havemos de 

o preservar, cuidar e promover. Com as “mãos no trabalho e o coração em Deus”, a OSZ 

continuará a sua missão, fazendo de cada gesto, cada palavra, cada ação, cada detalhe, uma 

oportunidade para revigorar o carisma que nos coube em herança.  

Como nos pede o Papa Francisco, ao longo do caminho que havemos de percorrer juntos, 

“cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, com a mesma 

atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do bom samaritano” (Encíclica Fratelli 

Tutti, nº 79).  

Que Maria, a primeira missionária e Senhora da proximidade, seja nossa mestra e modelo no 

caminho a percorrer. Sob a Sua proteção colocamos toda a atividade que nos propomos 

desenvolver ao longo deste ano.     
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4. Objetivos gerais para 2022 

1. Consolidar a nossa intervenção no setor social 

- Acompanhando as políticas públicas direcionadas ao setor, otimizando as valências instaladas 

e atuando numa perspetiva de cooperação e supressão das carências da sociedade. 

- Prosseguindo os fins de solidariedade e assegurando a prestação de serviços às famílias e 

pessoas mais vulneráveis, nomeadamente através de respostas socias tipificadas (crianças e 

pessoas idosas) e outras atividades. 

- Valorizando a dimensão carismática da OSZ com ações e propostas concretas, baseadas no 

Projeto de Vida do Instituto das Cooperadoras da Família para o ano 2021/2022: “A Cultura da 

alteridade: do eu ao eis-me”. 

- Discernindo a sua ação a partir das necessidades de cada tempo e de cada lugar, sendo que a 

mulher e a família é o objeto concreto de toda a atividade. 

- Implementando estratégias de proximidade, de escuta, de respeito, por forma a dignificar a 

vida dos mais frágeis da sociedade. 

2. Desenvolver o património imobiliário 

- Continuando a reabilitação e requalificação, de modo a assegurar as adaptações necessárias 

ao cumprimento de todos os requisitos legais para a prossecução das atividades. 

- Rentabilizando através de uma maior diversificação de atividades desenvolvidas. 

- Cuidando do património existente, para que o seu estado de conservação não seja descurado 

e a sua apresentação diga da missão que nos é confiada. 

3. Aprofundar a missão da OSZ na área da formação e da evangelização 

- Diagnosticando as necessidades de formação aos vários níveis. 

- Implementando planos de formação diversificados e complementares, nomeadamente, a nível 

institucional, pastoral e social, que envolvam todos na participação da missão confiada à OSZ. 

- Estruturando propostas de evangelização adequadas aos diferentes ambientes. 

- Promovendo iniciativas sociais, culturais e espirituais que constituam marcos experienciais nos 

intervenientes na ação 

- Difundindo subsídios com conteúdo humano-cristão no mundo digital.  

- Oferecendo experiências de voluntariado nos centros da OSZ, que convoquem, formem e 

acompanhem voluntários internos e externos à Instituição. 

4. Reforçar a qualidade da oferta e crescer enquanto comunidade transformadora da 

sociedade, capaz de apresentar uma visão de dignidade humana e cristã 

- Melhorando a planificação, ação e propostas concretas aos utentes e associadas que 

necessitam de maior acompanhamento, ao nível pessoal e familiar (solidão, conflitos familiares, 

etc.). 

 - Valorizando e melhorando as propostas de formação já existentes.  
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- Melhorando a comunicação de cada um dos centros da OSZ promovendo a unidade e 

comunhão da Instituição. 

- Implementando estratégias de divulgação da missão da OSZ. 

- Promovendo a dignidade da Mulher e da Família, como principio básico de atuação. 

- Transformando as dificuldades em oportunidades, para uma ação concreta a bem da família e 

da sociedade.  

5. “Administrar”, de forma profissional e solidária, a missão da OSZ 

- Executando, paulatinamente, a reestruturação necessária para que cada Centro se torne 

sustentável ao nível humano e financeiro. 

- Criando uma cultura comum de trabalho, partilhando competências e experiências, 

instalações e recursos. 

- Realizando, por parte da Direção nacional, visitas frequentes para escutar as necessidades de 

cada localidade, grupo e equipa de trabalho, de forma a encontrar, juntos, as soluções mais 

adequadas a cada situação concreta. 

- Investindo na formação para a liderança, aprendendo a delegar funções e tarefas. 

- Valorizando as potencialidades existentes, para que ninguém fique para trás, e todos 

caminhem na mesma direção. 

- Experimentando estratégias de recrutamento de recursos humanos, que adotem uma escolha 

cuidada na seleção de novos colaboradores e proporcionando formação, institucional e técnica, 

adequada às funções de cada um. 

- Continuando a elaboração do relatório anual de Gestão e de Demonstrações Financeiras 

- Discernindo um maior controlo orçamental para corrigir assimetrias e necessidades urgentes 

nos diferentes centros, partilhando experiências, equipamentos e recursos. 

6. “Nem à frente, nem atrás, mas caminhar a par e passo com a Igreja” (Mons. Brás) 

e em sinodalidade. (Papa Francisco) 

- Aproveitando o tempo sinodal que nos é dado, para participar em iniciativas promovidas pela 

Igreja Universal e Local, como sinal visível de comunhão e disponibilidade para acolher os 

desafios que se apresentam à Igreja atualmente. 

- Aprendendo a caminhar juntos, na realização da atividade social e pastoral em cada 

localidade, conscientes de que a missão da OSZ é mais fecunda se, respeitando as diferenças, os 

ritmos, as possibilidades, tiver a marca da comunhão no ser, no pensar e no agir.  

- Construindo “juntos” uma Obra “Samaritana”, que escuta o clamor dos mais pobres, se 

aproxima, e responde às necessidades de cada tempo.    

- Dignificando o trabalho (toda a atividade) «pela vida da fé», como Santa Zita, ou tendo as 

«mãos no trabalho e o coração em Deus», como Mons. Brás.  

- Aproximando-se dos mais “feridos da vida”, ajudando a restituir-lhes a dignidade a que têm 

direito.   
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5. Áreas de Atividade 

5.1. Ação Social 
A área da ação social representa um espaço tradicional de intervenção da OSZ.  

5.1.1. Infância e Juventude 
Os centros da OSZ (Castelo Branco, Covilhã, Elvas, Faro, Guarda, Lisboa – Penha de França, 

Portalegre, Viseu) desenvolverão em 2022, as atividades estabelecidas na programação anual, 

junto das crianças das respostas sociais de Creche, Pré-Escolar e CATL, de acordo com o seu 

Projeto Educativo. Este é elaborado em cada Centro, tendo em conta a missão, os valores e os 

objetivos da Instituição e o meio familiar, cultural e social envolvente. Estes Projetos, ajustados 

à realidade concreta dos seus destinatários, juntamente com os respetivos Projetos Curriculares 

de Sala, serão o elo dinamizador de todo o trabalho a desenvolver com as crianças, sendo 

enriquecido com atividades extracurriculares (como ginástica, música, inglês, balé, natação, 

etc.) indispensáveis ao seu desenvolvimento integral.  

Para além destas respostas tipificadas, também nos centros de Aveiro, Braga e Coimbra é 

oferecido um serviço de acolhimento-alojamento a jovens estudantes e famílias. Contudo, em 

consequência das obras de manutenção que neste momento decorrem, em Aveiro e em Braga 

esta oferta está condicionada.  

5.1.2. População Idosa 
Os centros da OSZ (Lisboa – Estrela, Lisboa Penha de França e Porto) realizam, de forma 

organizada, a sua atividade a partir do acompanhamento à pessoa idosa, através das respostas 

sociais de Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Estruturas Residenciais de 

Pessoas Idosas (ERPI). Nestes Centros, o Plano de Atividades da Instituição vai-se 

implementando através de um acompanhamento personalizado, individual e de grupo, 

concretizado nos Planos Individuais de Cuidados para cada utente.  

Para um melhor desenvolvimento da atividade junto da População Idosa, a OSZ conta com a 

colaboração de uma grande equipa técnica, sobretudo na área da saúde e apoio social: 

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, animadores, etc.) Além disso, conta com 

uma grande equipa de colaboradores que, diariamente, prestam os cuidados básicos, de acordo 

com as necessidades individuais e potencialidades existentes.  

Para além destas respostas tipificadas, também nos centros de Braga, Coimbra, Covilhã, Guarda 

e Viseu é oferecido um serviço de alojamento a Associadas mais idosas. 

 

5.1.3. Família 
A OSZ realiza o seu carisma e missão através de um acompanhamento permanente à realidade 

familiar de cada utente (seja criança ou pessoa idosa) que está ao seu cuidado. Quer 

quotidianamente, aproveitando a sua presença na Instituição, quer através de atividades 

programadas para esse fim. Este trabalho de acompanhamento às famílias continuará a ser 

condicionado pelo evoluir da situação pandémica COVID-19.  

Além disso, o Centro de Aconselhamento Familiar (CAF) foi pensado para ir ao encontro das 

necessidades das famílias em dificuldade. Este serviço está inserido em alguns Secretariados da 

Pastoral Familiar das Dioceses onde existem centros da OSZ e está a ser desenvolvido pelo 

Instituto Secular das Cooperadoras da Família, numa parceria com a Obra de Santa Zita. É um 

serviço confidencial e gratuito que tem por objetivo esclarecer dúvidas e ajudar a resolver 

problemas relacionais, conjugais, conflitos entre pais e filhos, orientar sobre o amor, sobre o 

namoro, sobre o casamento, sobre a vida. Esta iniciativa conta com a colaboração de vários 

técnicos: assistentes sociais, juristas, psicólogos, médicos, gestores financeiros, sacerdotes, etc.. 
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A OSZ cede o espaço para o desenvolvimento do projeto e, nesse sentido, de acordo com aquilo 

que são os seus objetivos, pretende ter um papel ativo na sua difusão. Com efeito, a OSZ 

continuará a apoiar o desenvolvimento desta atividade em Coimbra e em Lisboa e sonha alargar 

este serviço, formalmente, a outros Centros. 

5.2. Educação e Formação 

5.2.1. Formação Profissional de Nível IV 
Em 2022, a OSZ continuará a apoiar a resposta educativa na área da formação profissional de 

jovens, bem como a cedência gratuita de espaços para desenvolvimento da sua atividade. 

Assim, ao longo do ano, continuará a haver uma estreita parceria com a Fundação Monsenhor 

Alves Brás para o desenvolvimento dos Cursos de Técnico/a de Ação Educativa e de Técnico/a 

de Turismo, com equivalência ao 12º Ano, na Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio 

Social. 

5.2.2. Formação Contínua 
A área da formação será promovida e coordenada pela Direção e será ministrada, sobretudo, 

pela Fundação Monsenhor Alves Brás (FMAB). A oferta da FMAB neste campo visa dar resposta 

às necessidades formativas contemporâneas, quer dos colaboradores da OSZ, quer de outros 

interessados. Assim, a OSZ terá como desafio escutar as necessidades mais urgentes para 

melhorar a competência dos seus colaboradores e apresentará à FMAB uma proposta planeada 

que, efetivamente, sirva os interesses dos colaboradores e que contribua para a melhoria dos 

serviços prestados por cada um. 

Na continuidade do trabalho realizado até ao momento, em 2022 desenvolverá formação em 

diversos âmbitos, de acordo com as solicitações que chegaram das localidades: 

Trabalhadores de serviços humanos – Pessoa Idosa 

Para Ajudantes de Ação Direta e Trabalhadores indiferenciados, nos Centros com respostas 

sociais para pessoas idosas, algumas propostas: 

o Cuidados de Higiene e Conforto ao Utente  

o Transferências e Técnicas de Posicionamento 

o Primeiros Socorros  

Trabalhadores de serviços humanos - Infância 

o Novas orientações curriculares para a educação de infância (OCEP) 

o O papel do Educador de Infância e das Ajudantes de Ação educativa  

o Primeiros Socorros 

 

Outras formações gerais 

Para além do trabalho desenvolvido diretamente pela FMAB, deverá organizar-se nos vários 

Centros, formação promovida por entidades predominantemente externas (seja através da 

participação em workshops ou webinar) e que contribuem para o processo formativo dos 

colaboradores das várias categorias profissionais. Serão também estabelecidas parcerias com 

outras entidades formadoras (por exemplo, Associações de Bombeiros), nomeadamente no 

seguimento da implementação do Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (PSCIE), 

uma vez que vão sendo admitidos novos colaboradores e é necessária uma revisão/atualização 

da formação neste âmbito, por forma a garantir a segurança de todos, dentro e fora da 

Instituição, independentemente da atividade que ali se desenvolve.  
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5.2.3. Formação Institucional 
Através da formação institucional a realizar em vários Centros, pretende-se proporcionar aos 

colaboradores um maior conhecimento do carisma do Fundador, Monsenhor Joaquim Alves 

Brás. O objetivo será dar a conhecer esse Carisma e enquadrá-lo na atualidade, numa sociedade 

ferida e fragilizada a tantos níveis. Além disso, pretende-se, sobretudo, uma partilha da riqueza 

do carisma e da missão que move toda a dinâmica institucional e que se deve traduzir em 

gestos e atitudes coerentes com a mesma, na prática profissional. 

Sabendo que a OSZ assume, por força da sua originalidade, uma vertente solidária e samaritana, 

pretende-se transmitir aos colaboradores a urgência de realizarem a profissão com gestos 

concretos de proximidade e acolhimento para com todos, independentemente da sua condição. 

Ou seja, não só se pretende que esta dinâmica esteja impressa nos colaboradores quando estão 

ao serviço da OSZ, atingindo somente aqueles que estão confiados à guarda da Instituição – as 

crianças e as pessoas idosas – mas também se torne uma marca diferenciadora noutros meios 

onde eles se encontrem. É sempre importante trazer à memória que todos somos parte 

integrante desta sociedade frágil, necessitada de cuidado, onde todos devem ter igualdade de 

direitos e, por isso, espera-se da OSZ uma atitude missionária e samaritana, que a todos 

promova e dignifique.  

5.3. Evangelização 
A evangelização e a dinamização pastoral está intimamente ligada à ação social de acordo com 

os objetivos da OSZ e a inspiração carismática que tem a sua raiz na proposta do Venerável 

Padre Brás, atualizada hoje na sociedade pelas Cooperadoras da Família. Conforme o Plano de 

Vida do Instituto Secular das Cooperadoras da Família para o ano pastoral 2021/2022, serão 

diversas as iniciativas implementadas em cada Centro para promover a área pastoral e de 

evangelização. Além disso, não se pode esquecer que o legado de Mons. Brás para a 

evangelização, encontra-se expresso no Lema: “Mãos no trabalho, coração em Deus”, e 

também na premissa: “Ide onde ninguém vai, levar Cristo aos pobres e às famílias”. Assim, toda 

e qualquer atividade a realizar pela OSZ se deve tornar em caminho para a evangelização, 

permeando as realidades atuais da mensagem evangélica que dignifica a pessoa no seu todo. 

5.4. Associativa e cultural 
Em resposta àquilo que está na origem da Instituição, a OSZ promove iniciativas de 

acompanhamento às Associadas, nomeadamente encontros formativos mensais, encontros de 

oração de acordo com os tempos litúrgicos e festividades, retiros espirituais. A OSZ propõe-se 

contribuir para a elaboração de projetos de vida que visam a melhoria de uma vivência humana 

com valores cristãos, desenvolvendo o desígnio da dignidade da pessoa e, sempre que possível, 

a sua sustentabilidade e autonomia. 

Prosseguindo uma formação integral e valorizando a cultura como veículo de evangelização e 

de estreitamento de laços familiares, serão promovidas diversas iniciativas, podendo verificar-se 

restrições às propostas de acordo com aquilo que a situação pandémica da COVID-19 permitir: 

o Encontros de Famílias 

o Celebração do dia do Fundador 

o Festa de Santa Zita  

o Visitas culturais 

o Peregrinações 

o Magustos 

o Festa da Solidariedade



 

 

16 Obra de Santa Zita | Plano de Atividades 2022 

6. Ações a desenvolver e metas para 2022 

Objetivos 
gerais 

Objetivos operacionais Indicadores 
Meta 
2022 

Atividades/Ações 

Consolidar a 
nossa 

intervenção 
no setor 

social 

Prosseguir os fins de 
solidariedade e assegurar a 
prestação de serviços às 
famílias mais vulneráveis. 

Nº de processos 
individuais dos utentes 
revistos 

30% dos 
processos 

Análise de custo por utente e rigor na fórmula de cálculo das 
mensalidades. 
Sensibilização das famílias com rendimentos mais elevados a contribuir 
em conformidade com a sua condição. 

Nº de iniciativas 14 Programação de iniciativas culturais com fim solidário;  
Campanhas de solidariedade.  

Dar a conhecer de forma 
transversal a OSZ no que 
concerne à ação social 
direcionada à criança, aos 
jovens, à pessoa idosa e 
outras pessoas individuais. 

Índice de notoriedade dos 
serviços de apoio à família 
da OSZ 
 

10% Aumento dos níveis de divulgação destes serviços nos meios de 
comunicação. 

Nº de serviços prestados 
pelo CAF 

 

Otimizar as redes 
comunitárias, numa ótica de 
ampliação da ação social à 
família. 

Nº de registos 
diferenciados 

5 Promoção de uma atitude de observação (ler os sinais emergentes) do 
contexto em que a OSZ está localizada e desenvolver uma atitude 
proactiva. 

Nº de contatos 
estabelecidos 

14 Fortalecimento das relações da OSZ com as Câmaras Municipais e outros 
parceiros e/ou entidades equiparadas. 

 

  



 

 

17 Obra de Santa Zita | Plano de Atividades 2022 

 

Objetivos 
gerais 

Objetivos operacionais Indicadores 
Meta 
2022 

Atividades/Ações 

Desenvolver 
o património 

imobiliário 

Identificar soluções 
inovadoras de forma a 
adequar a estrutura orgânica 
às necessidades do contexto 
atual  

Nº de novas soluções 
implementadas 

1 Estudo diferenciado – O que manter, o que deixar, o que arrendar, outros? 

Continuar a reabilitação e 
requalificação, de modo a 
assegurar as adaptações 
necessárias ao cumprimento 
de todos os requisitos legais 
para a prossecução das 
atividades. 

Nº de visitas pela Direção 
da OSZ aos Centros 
 

9 Acompanhar as diversas intervenções nas localidades onde a OSZ está 
implantada. 

Nº reuniões de Obras 
 

36 Acompanhamento das obras em curso em Braga, e ainda em Lisboa – 
Penha de França e Lisboa – Estrela, de forma a garantir a conclusão dos 
processos de licenciamento. 

Nº de projetos aprovados 3 Conclusão das obras. Acompanhamento das inspeções. Entrega das telas 
finais. 

Cuidar o património  Nº de intervenções 
iniciadas 

5 Avaliação e discernimento das necessidades de intervenção nas 
localidades.  

N.C. N.C. Decoração dos espaços que diga da nossa missão  

Rentabilizar o património 
existente 

Nº de estudos realizados 3 Estudo para desenvolvimento de atividades secundárias /suplementares. 

Nº de conclusões 
retiradas 

2 Ponderação das atividades a desenvolver  

Percentagem do 
orçamento reservada 
para o investimento 

13,7% Investimento de forma criteriosa, em ordem à atualização da missão. 
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Objetivos 
gerais 

Objetivos operacionais Indicadores 
Meta 
2022 

Atividades/Ações 

Aprofundar a 
missão da 

OSZ na área 
da formação 

e da 
evangelização 

Dar a conhecer a missão e a 
cultura institucional 

Existência do referencial 1 Construção de um referencial de formação.  

Nº de ações de formação 
desenvolvidas 

9 Desenvolvimento, em parceria com o ISCF, de ações de formação sobre a 
cultura institucional aos colaboradores 

Otimizar os recursos 
existentes 

Nº de subsídios 
elaborados 

36 Elaboração de subsídios com a marca da OSZ para publicação nas redes 
sociais 

Taxa de variação de 
tiragem em período 
homólogo 

-10% Garantia da continuidade da impressão do Almanaque de Santa Zita 

Nº de edições  4 Descontinuação da edição do suplemento Bem-Fazer, disponibilizando-o 
de forma online e integrando o seu conteúdo no Jornal da Família 

Envolver todos os 
intervenientes na ação na 
missão da OSZ 

Nº de encontros de 
formação realizados 

2 Promoção de encontros de formação com as famílias dos utentes, 
nomeadamente na área da parentalidade, da vida conjugal, do lugar do 
idoso na família e outras;  

Nº de assinaturas 
oferecidas 

 Oferta de uma assinatura do Jornal da Família a todos os novos utentes e 
novos colaboradores; 

N.C. N.C. Divulgação dos espaços de oração, nomeadamente a capela 

Nº de celebrações 
realizadas nos Centros 
OSZ 

N.C. Celebrações litúrgicas  

Nº de retiros / 
peregrinações realizados 

2 Organização e divulgação de retiros espirituais e peregrinações em 
tempos significativos para as famílias 
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Objetivos 
gerais 

Objetivos operacionais Indicadores 
Meta 
2022 

Atividades/Ações 

Reforçar a 
qualidade da 

nossa oferta e 
crescer 

enquanto 
comunidade 

transformadora 
da sociedade, 

capaz de 
apresentar 

uma visão de 
dignidade 
humana e 

cristã 

Promover a sustentabilidade da 
OSZ, como um todo e nas suas 
diferentes áreas de intervenção 

Nº de artigos elaborados;  
Nº de publicações nas redes 
sociais 

100 Atualização do site da OSZ e dinamização das redes sociais para a divulgação das 
diferentes áreas de atuação.  

Nº de novas parcerias 2 Estabelecimento de parcerias com as comunidades locais e entidades de relevo. 

Nº de estratégias 
experimentadas 

1 Adoção de estratégias para atrair novos utentes até se atingir a capacidade 
instalada em cada equipamento. 

Nº de atividades realizadas 
nos espaços da OSZ 

3 Cedência de espaços disponíveis para dinamização de atividades de formação, 
pastorais e culturais. 

Taxa de variação homóloga 
de despesa com materiais  

-2% Sensibilização para a poupança de recursos; Esforço para evitar o desperdício. 

Participar em iniciativas para o 
desenvolvimento de sinergias 
no âmbito da atividade da OSZ, 
que sejam promotoras de 
projeção da missão institucional 

Nº de participações em 
iniciativas que geraram 
“retorno” 

1 Promoção da participação. 

Nº de participações em 
formação 

4 Promoção da participação em formação externa (online e presencial). 

Alargar o âmbito da nossa ação, 
promovendo respostas 
diferenciadas, que respondam 
às necessidades atuais  

Percentagem de utentes 
abrangidos 

30% Consolidação da avaliação das necessidades de cada contexto;  
Estudo diferenciado. 

Promover iniciativas que 
contribuam para melhorar a 
qualidade de vida e bem-estar 

Percentagem de utentes 
abrangidos 

17% Medição do índice de qualidade de vida.  

Nº de iniciativas culturais 
realizadas 

5 Promoção do lazer, de passeios e visitas culturais. 

Colaborar com outras entidades 
na implementação de 
programas de combate à 
pobreza 

Nº de pessoas apoiadas 2 Garantia de um maior envolvimento na análise ao contexto que nos rodeia, 
através da realização de encontros. 

Continuar a apoiar as 
Associadas nas suas 
necessidades, aos vários níveis 

N.C. N.C. Estabelecimento de contatos regulares, seja de forma individualizada, seja em 
encontros; Sensibilização e envolvimento das Associadas nas atividades da OSZ. 

Nº de retiros / 
peregrinações realizados 

1 Proposta de retiros espirituais e peregrinações. 
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Objetivos 
gerais 

Objetivos operacionais Indicadores 
Meta 2022 

Atividades/Ações 

Administrar de 
forma 

profissional e 
solidária a 

missão da OSZ 

Desenvolver boas práticas que 
conduzam a uma gestão eficaz dos 
serviços 

Nº processos desenvolvidos 10 Investimento e desenvolvimento em processos de recrutamento. 

Nº processos desenvolvidos 200 Continuação da atualização e reorganização da base de dados dos processos individuais 
dos colaboradores. 

Nº de Centros com 
procedimentos implementados 

5 Implementação de procedimentos de monitorização da qualidade dos registos de entradas 
e saídas no local de trabalho. 

Identificar as funções essenciais ao 
desenvolvimento da atividade da 
OSZ em cada Centro 

Rácio do nº de colaboradores 
por nº utentes 

 Garantia da capacidade operacional em qualquer situação. 

Implementação de Sistemas de Custos (baseado em atividade). 

Melhorar o nível de eficiência e 
eficácia da comunicação 

Grau de satisfação dos 
colaboradores da OSZ quanto à 
partilha de conhecimento e da 
cultura institucional 

80% Criação e aplicação de instrumentos de valorização e de incentivos; Realização de 
inquéritos – ESCUTAR. 
 

Garantir a revisão de 
procedimentos, identificando 
pontos de melhoria, com vista à 
simplificação e agilização de 
respostas 

Nº de procedimentos 
reformulados 

2 Revisão de procedimentos. 

Nº de colaboradores na 
coordenação de setores 

15 Delegação de funções por áreas funcionais, coresponsabilização na gestão dos serviços, 
criação de compensações. 

Percentagem de mensalidades 
que superam o custo médio do 
utente 

5% Maior rigor na admissão de novos utentes. 

Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável através da preservação 
e/ou utilização eficiente dos 
recursos disponíveis 

Taxa de redução do consumo 
de eletricidade 

1% Redução do consumo de eletricidade. 

Taxa de redução do consumo 
de água 

1% Redução do consumo de água. 

Promover a sustentabilidade da 
OSZ, como um todo e nas suas 
diferentes áreas de intervenção 

Percentagem de execução do 
orçamento do investimento 

100% Investimento na segurança dos dados, nomeadamente dos servidores da OSZ e atualização 
de software nos postos administrativos. 

Taxa de variação homóloga de 
despesa corrente 

-2% Continuação da elaboração de Demonstrações financeiras. 

Otimizar e harmonizar a gestão de 
recursos humanos com base na 
partilha de conhecimento e numa 
cultura de exigência profissional 

Nº de colaboradores que 
participaram em ações de 
formação 

250 Promoção de várias ações de formação contínua para melhorar o nível de competências e 
conhecimentos de colaboradores. 

Percentagem de execução do 
orçamento para a formação 

100% Execução do orçamento para a formação. 

Nº de diretoras administrativas 
que participaram em ações de 
formação 

1 Promoção da participação das diretoras administrativas dos Centros em formações sobre 
gestão e liderança. 

Desenvolver boas práticas Nº de voluntários na OSZ 2 Oferta de experiências de voluntariado nos centros da OSZ. 
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Objetivos 
gerais 

Objetivos operacionais Indicadores 
Meta 
2022 

Atividades/Ações 

“Nem à 
frente, nem 
atrás, mas 
caminhar a 
par e passo 

com a Igreja” 
e em 

sinodalidade 

Incentivar e consolidar as 
relações de cooperação e 
reforçar laços com Entidades 
Públicas, Eclesiásticas e 
outras 

Nº de eventos em que 
existiu participação 

15 Estabelecimento da participação em eventos e encontros com outras 
entidades. 

Desenvolver ações e 
parcerias conducentes à 
promoção de atividades 
estruturantes para a OSZ 

Número de parcerias 2 Estabelecimento de parcerias com entidades de relevo e reconhecido 
mérito, com valores semelhantes aos da OSZ. 

Nº de estágios 
profissionais realizados 

8 Continuação do desenvolvimento de parcerias com o IEFP. 

Nº de estágios 
curriculares realizados 

10 Estabelecimento de protocolos com escolas profissionais e universidades. 

Otimizar e harmonizar a 
gestão de recursos humanos 
com base na partilha e na 
fidelização  

Nº de inquéritos obtidos 300 Realização de inquéritos de satisfação aos colaboradores – ESCUTA. 

N.C. N.C. Respeito pela cultura e pela espiritualidade de cada colaborador e utente. 

Taxa de retenção de 
trabalhadores 

80% Sensibilização para a dignificação do trabalho. 

Promover a sustentabilidade 
da OSZ, como um todo e nas 
suas diferentes áreas de 
intervenção 

N.C. N.C. Acompanhamento da evolução da Igreja e da sociedade. 
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7. Calendário geral 2022 

Janeiro  
10 – Reunião de Direção OSZ 
15 e 16 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Guarda) 

27 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Coimbra) 
28 e 29 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Viseu) 
 

Fevereiro  
02 e 03 – Formação Contínua de colaboradores (Lisboa) 
07 – Reunião de Direção OSZ 
19 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Penha de França) 
23 e 24 – Formação Contínua de colaboradores (Porto) 
 

Março 
11 e 12 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Castelo Branco) 

13 e 14 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Covilhã) 
13 – Dia do Fundador 
14 – Reunião de Direção OSZ 
15 – 14º Aniversário da Proclamação da heroicidade das virtudes do Venerável Pe. Brás 
19 – Festa de S. José e Dia do Pai 
20 – 123º Aniversário de Nascimento do Venerável Pe. Brás  
26 – Assembleia Geral da OSZ (Fátima) 
 
Abril  
01 – 91º Aniversário da Obra de Santa Zita 
08 a 10 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Portalegre) 

17 – Páscoa da Ressurreição 
22 – Reunião de Direção 
27 – Festa de Santa Zita 
 
Maio 
01 – Dia da Mãe 
04 – Reunião de Direção OSZ 
08 a 15 – Semana da Vida e Semana das Vocações 
13 a 15 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Faro) 

14 – Formação para a Família (online) 
15 – Dia internacional da Família  
20 e 21 – Visita da Direção ao Centro e Reunião/formação aos colaboradores* (Elvas) 
 
Junho 
01 – Dia internacional da Criança 
06 – Reunião de Direção OSZ 
09 a 13 – Encontro de Coordenadoras (Fátima) 
 
Julho 
06 – Reunião de Direção OSZ 
19 – 97º Aniversário de Ordenação Sacerdotal do Venerável Pe. Brás 
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20 – 97º Aniversário da Missa Nova do Venerável Pe. Brás 
20 – 14º Aniversário da Inauguração da Casa Museu Mons. Alves Brás 
23 – Formação para a Família (online) 
26 – Dia mundial dos Avós 
 
Agosto  

31 – Formação Contínua de colaboradores – equipas da Infância  

Setembro  
01 e 02 – Formação Contínua de colaboradores – equipas da Infância  
05 – Abertura dos Equip. Sociais da Infância 
26 – Reunião de Direção OSZ   
 
Outubro  

01 – Dia internacional da Pessoa Idosa 
03 – Reunião de Direção OSZ 
28 – Dia mundial da Terceira Idade 
 
Novembro  

07 – Reunião de Direção OSZ 
04 – Assembleia Geral ordinária da OSZ 

13 – Magustos | convívios culturais e recreativos 
27 – Solenidade de Cristo, Rei do Universo  
 
Dezembro  

05 – Reunião de Direção OSZ 
11 – Festa da Solidariedade 
25 – Natal do Senhor 
30 – Festa da Sagrada Família 
 
 
 
*sujeito a CONFIRMAÇÃO pontual
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Tel. 213 942 420 
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