
 

 

    

SISTEMA DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
N.º Projeto: POCI-05-5762-FSE-000316 

Designação do projeto: CHTS Family Friend  

 

Custo total elegível: 109.201,84 euros 

Apoio Financeiro da União Europeia: 92.821,56 euros (85%) 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional: 16.380,28 euros (15%) 

Localização do projeto: Norte (NUTS II) 

 

Síntese do Projeto:  

O CHTS reconhece o papel fundamental do seu capital humano na qualidade 

dos serviços prestados e na própria sustentabilidade da organização e, nessa 

medida, investe significativamente na melhoria das condições de trabalho e 

na promoção de um ambiente motivador de valorização profissional. 

Apesar de não existirem avaliações de indicadores ao nível da gestão de 

recursos humanos que possibilitem uma caracterização pormenorizada do 

estado de saúde físico, mental e psicossocial dos colaboradores do CHTS 

vários estudos têm demonstrado que os profissionais de saúde, de uma 

maneira geral, sofrem de elevados níveis de stress e burnout e que sentem 

que não lhes é facultado o apoio psicossocial necessário para 

desempenharem as suas funções. 

O CHTS tem, na sua prática habitual, aplicado a legislação em vigor, 

nomeadamente, em matéria de horários de trabalho. Paralelamente tem 

vindo a implementar algumas medidas que prosseguem o fim de aumentar o 

bem-estar dos trabalhadores e a conciliação entre a sua vida profissional e 

pessoal, como: 

• Relaxamento para profissionais de saúde - aulas de Yoga 

• Cuidar de quem cuida 

• Meditação terapêutica com taças tibetanas para profissionais de saúde 



 

 

    

• Clube do riso 

• “Prémio para os serviços com os melhores projetos” 

Dando continuidade às medidas já implementadas e por forma a elevar os 

níveis de bem-estar, qualidade de vida e satisfação geral das partes 

interessadas em matérias de conciliação, o CHTS reconhece na 

implementação de um Sistema de Gestão da Conciliação da Vida Profissional, 

Familiar e Pessoal de acordo com a NP 4552:2016, uma ferramenta essencial 

para garantir a inovação, a eficiência e eficácia das suas práticas nesta 

matéria. 

Os principais objetivos do projeto são os seguintes: 

i) Promover a conciliação entre a vida profissional e a esfera familiar 

e social, consistindo na harmonização e no equilíbrio entre as 

diferentes dimensões da vida e suas fases; 

ii) Proporcionar aos trabalhadores uma maior conciliação entre a vida 

profissional e a vida familiar durante o seu ciclo de vida; 

iii) Aumentar a produtividade em contexto de trabalho; 

iv) Identificar práticas de gestão de recursos humanos para 

manutenção de ambientes de trabalho saudáveis; 

v) Contribuir para a implementação de políticas públicas de incentivo 

à conciliação de vida profissional, pessol e familiar na sua 

aplicabilidade. 

 

 

Atividades do projeto: 
 

O projeto será composto pelas seguintes atividades: 

 

1. Diagnóstico/Planeamento; 

2. Operacionalização/Implementação; 

3. Monitorização e Melhoria; 

4. Certificação; 

5. Apresentação e Divulgação de Resultados (e eventualmente 

Benchmarking) de certificação. 

 

 



 

 

    

Acompanhamento da Execução Física 

N.º Atividade Data 
início 

Data 
fim 

Estado 

1 Diagnóstico/Planeamento 05-11-
2020 

31-03-
2023 

Em 
execução 

2 Operacionalização/Implementação 06-11-
2020 

31-03-
2023 

Em 
execução 

3 Monitorização e Melhoria 30-09-
2022 

31-03-
2023 

A iniciar 

4 Certificação 30-09-
2022 

31-03-
2023 

A iniciar 

5 Apresentação e Divulgação de 
Resultados (e eventualmente 

Benchmarking) de certificação 

30-09-
2022 

31-03-
2023 

A iniciar 

 

 

Acompanhamento da Execução Financeira 

N.º Tipologia Investimento 
Acumulado (€) 

Taxa Execução 
Acumulada (%) 

1 Pedido de 
Reembolso 
Intermédio 2020 

3.740,10€ 3,42% 

2 Pedido de 
Reembolso 2021 

14.165,55€ 12,97% 

 

 


