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1. ÂMBITO 

Aplica-se a todas as unidades de saúde do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 

Coração de Jesus (IIHSCJ) no âmbito da gestão de recursos humanos.  

 

2. DESCRIÇÃO  

 

No nosso Projeto, “o mais importante são as pessoas”. 

 

A pessoa atendida é o centro e a razão de ser da Instituição, e ao seu serviço estão todas as 

pessoas que participam da missão, concretamente os colaboradores que se dedicam à sua 

assistência, devendo desempenhar a sua intervenção de acordo com as melhores práticas e 

os conhecimentos, em consonância com os valores e a cultura hospitaleira, contribuindo 

assim para a prossecução dos fins da missão institucional. 

Neste sentido, é fundamental um processo de gestão de Recursos Humanos integrado nas 

suas diferentes fases, que acompanha o ciclo de vida do colaborador dentro da Instituição, 

nomeadamente: atratividade, recrutamento e seleção, acolhimento e integração, formação e 

desenvolvimento de competências, melhoria do desempenho, reconhecimento e progressão 

e desvinculação laboral, em sintonia com os valores e a missão do Instituto das IHSCJ.  

Assim, esta política pretende potenciar uma gestão integrada dos colaboradores que 

trabalham nos estabelecimentos de saúde do IIHSCJ e também um reforço do 

reconhecimento à sua dedicação, enquanto membros da Comunidade hospitaleira.  

O IIHSCJ e estabelecimentos de saúde comprometem-se a: 

- Promover a seleção e integração de colaboradores qualificados tendo em conta os 

seus conhecimentos, capacidades e competências;  

- Desenvolver o exercício profissional de todos os colaboradores de acordo com as 

boas práticas na área, numa crescente identificação com os valores e a cultura 

hospitaleira, responsabilidade profissional, qualidade e competência, tendo como 

centro de toda a sua ação, a pessoa assistida (CII,16).  
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- Qualificar o desempenho dos colaboradores, em alinhamento com as estratégias 

institucionais; 

- Fomentar o bom ambiente laboral e as relações interpessoais positivas que motivem 

o desenvolvimento pessoal, a integração e compromisso institucional (CII, 61); 

- Cumprir as exigências legais no âmbito laboral, da saúde e segurança no trabalho e 

fomentar boas práticas neste âmbito, quer ao nível preventivo, quer corretivo e atrás 

sessões de informação e formação sobre os riscos profissionais; 

- Promover a participação e envolvimento dos colaboradores no planeamento, 

desenvolvimento dos serviços e na melhoria da qualidade; 

- Respeitar a igualdade de oportunidades, em todas as práticas, políticas e 

procedimentos laborais, orientando nesse sentido os colaboradores ao seu serviço, 

que devem igualmente pautar a sua atuação por rigorosa objetividade e 

imparcialidade, de acordo com o Código de Conduta; 

- Implementar medidas de reconhecimento, valorização e motivação dos 

colaboradores.  

 

3. REFERÊNCIAS 

• Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Carta de Identidade da 

Instituição, 2010; 

• Província Portuguesa das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, 

Regulamento Geral do IIHSCJ, 2022; 

• Congregação de Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Documento do 

XXI Capítulo Geral, 2018; 

• Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Código de Conduta, 

2022. 

• IHSCJ, Manual de Gestão de Recursos Humanos, 2017. 

 


