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EDITORIAL
Adérito Gomes*

Sustentabilidade Financeira
e Qualidade dos Serviços

N

o atual contexto social e económico que o País atravessa, cada vez mais o papel desempenhado
pelas IPSS’s, nomeadamente pelas Misericórdias, se mostra determinante no apoio às populações
mais carenciadas, dependentes e vulneráveis.

As necessidades são cada vez mais e maiores, em especial nas regiões do interior desertificado, não só
devido aos baixos níveis de rendimento das populações residentes, mas também em consequência dos fluxos migratórios das camadas jovens para o litoral ou para o estrangeiro, com o consequente isolamento dos
familiares idosos.
Daí a necessidade imperiosa de ser mantida, se não mesmo melhorada, a qualidade dos serviços que as
referidas instituições têm por obrigação prestar-lhes.
E aqui entra o fator sustentabilidade.
É um falso mito que as Misericórdias recebem quantias avultadas provenientes dos “Jogos Santa Casa”,
os quais pertencem, em exclusivo, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entidade pública estatal com
estatutos que nada têm a ver com os das restantes. Na realidade, pouco mais de 20% dos lucros obtidos
com o “Jogo” pela SCML são entregues ao Instituto da Segurança Social, para pagamento de Acordos de
Cooperação celebrados com as IPSS’s, mas nenhuma verba é transferida para as restantes Misericórdias.
As Misericórdias vivem de Acordos de Cooperação celebrados com o Instituto da Segurança Social, em
número muito inferior ao necessário, com a Administração Regional de Saúde, caso possuam valências da
área da Saúde, e com o Ministério da Educação, estes com uma expressão financeira pouco mais que simbólica, relativa ao ensino pré-escolar. Acrescem a essas receitas as mensalidades pagas pelos clientes e respetivas comparticipações familiares, calculadas de acordo com a capacidade económica dos próprios clientes e respetivas famílias, nos termos da legislação em vigor.
Os valores dos ditos acordos são iguais, por resposta, em todo o território nacional, mas as comparticipações próprias e familiares são substancialmente menores no interior do país, resultado das assimetrias
regionais da distribuição da riqueza per capita. Basta atender aos números do INE, relativos ao índice do
poder de compra por concelho, para se verificar que a capacidade económica das populações das regiões
do interior, nomeadamente no distrito de Bragança, são, em média, bem menos de metade do valor médio
nacional, enquanto que em muitas zonas do litoral atingem mais do dobro desse valor.
Tal traduz-se em mensalidades muito baixas pagas pela maioria dos clientes, nas zonas desfavorecidas,
apesar de corresponderem a um esforço financeiro elevado suportado pelas famílias.
Tudo isto causa a muitas Misericórdias graves problemas de sustentabilidade financeira, cuja resolução
terá de ser acautelada de imediato.
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É urgente que o Estado Social assuma uma parte dessa responsabilidade, no cumprimento dos deveres que
constitucionalmente lhe competem, com a celebração de mais e melhores acordos de cooperação, que abranjam
todos os clientes, em particular na área da 3ª idade, o que atualmente está longe de ser uma realidade.

O Serviço de Apoio Domiciliário terá de ser a resposta social em que, no curto prazo, mais se deve investir,
já que representa o processo mais eficaz de apoiar quem precisa, sem ter de recorrer à institucionalização em
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), resposta manifestamente mais cara, para além da falta de camas disponíveis, problema que terá tendência a agravar-se devido ao envelhecimento das populações. O SAD
permite também evitar o trauma que representa para muitos idosos serem retirados da sua casa e do meio em que
vivem, retirados do convívio com os familiares e amigos para um ambiente que lhes é estranho e culturalmente
associado ao “fim da linha”. A institucionalização terá de ser encarada como o último recurso, quando for impossível outro modo de prestar aos idosos o apoio de que necessitam e a que têm direito.
O valor dos Acordos de Cooperação relativos ao Serviço de Apoio Domiciliário terá de ser revisto com seriedade, atendendo às distâncias que em algumas regiões do interior, desertificadas, é necessário percorrer diariamente, por vezes para prestar o apoio imprescindível a um número muito reduzido de clientes, mas que a ele têm
direito.
Ainda nesta resposta social, a implementação de um sistema de comunicações fácil, eficiente e barata entre o
cliente e a Instituição, mas também entre o cliente e os seus familiares que vivem longe, é outra medida que é
necessário ter em conta. Porque não abrir um programa dos Fundos Comunitários que o permita, uma vez que a
maioria das Misericórdias não terá capacidade financeira para o fazer?
No entanto as Misericórdias terão também de procurar outras formas de financiamento externo, com a colaboração da sociedade civil.
Apelo, em especial, à colaboração das empresas, lembrando a sua responsabilidade social, que vai para além
do cumprimento dos seus deveres legais.

As Misericórdias são instituições sem fins lucrativos, que trabalham desinteressadamente em favor das comunidades, desempenhando um papel relevante não só enquanto prestadores de serviço aos cidadãos carenciados
mas também como entidades criadoras de emprego, fator de relevância face à atual conjuntura nacional, contribuindo assim para o desenvolvimento da economia das regiões onde também as empresas estão inseridas, que
em muitos aspetos poderão beneficiar do bem-estar dos membros ativos dessa comunidade.
A legislação portuguesa prevê apoios financeiros ou de outro tipo a prestar por particulares e empresas em
favor de pessoas coletivas sem fins lucrativos, com o propósito de promover, nomeadamente, atividades nas
áreas social, cultural ou educacional, através de patrocínios ou do Regime Jurídico do Mecenato, obtendo em
troca, para além do “sentimento de dever cumprido”, o direito a usufruir de benefícios fiscais.
As Misericórdias merecem, necessitam e esperam o apoio de todos, na medida das possibilidades de cada
um.
Desejo a todos um Bom Ano de 2017
Adérito Cardoso Gomes,
* PROVEDOR DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MIRANDELA
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CATL - ”ABC”
O melhor espaço para a
criança aprender e crescer

Entre a escola e a família
O CATL - “ABC” mantém um relacionamento diário e aberto
com os pais e com toda a comunidade, em geral, existindo
uma articulação diária entre família e equipa com o
objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados.
Neste espaço, favorece-se a participação da criança na vida
de grupo como estímulo à sociabilidade, proporciona-se o convívio, a
tomada de consciência das suas capacidades e oportunidades e do
papel ativo que deve desempenhar na sociedade
6 janeiro de 2017 Boletim Informativo

Respostas Sociais

Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL - “ABC”)
Por MARISA RESENDE*
Caraterização
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, entidade
centenária desta cidade, possui entre outros equipamentos, o Centro de Atividades de Tempos de Livres “ABC”
que veio dar resposta a algumas dificuldades e ao elevado
número de crianças que tem frequentado esta instituição.
É um edifício remodelado recentemente e funcional, bem
adaptado às necessidades das crianças. Existem cinco
salas de apoio pedagógico, uma sala de informática/
biblioteca e os sanitários. No espaço exterior encontra-se
o campo desportivo. O CATL - “ABC” possui ainda os
seguintes espaços: gabinete da diretora técnica, gabinete
de professores, sala de atendimento aos pais, despensa e
sanitário para pessoas portadoras de deficiência. As instalações mantêm-se abertas das 7H30 às 20H00 para ir de
encontro às dificuldades de todas as famílias, uma vez
que os seus horários nem sempre são compatíveis com os
horários escolares.
Objetivos
- Fomentar o desenvolvimento integral da criança, através do aproveitamento das suas competências;
- Estimular o convívio entre as crianças de forma a uma
perfeita integração e inclusão social;
- Dinamizar os tempos livres das crianças, organizando
atividades que visem o seu desenvolvimento integral;
- Garantir os cuidados de higiene e alimentação adequados à idade das crianças;
- Assegurar a colaboração dos diversos níveis de pessoal
técnico, em complementaridade educativa, tendo como
finalidade responder de forma integrada às necessidades
bio – psicossociais.
Equipa
No CATL trabalham 7 funcionários, entre eles a Diretora
Técnica, 3 Técnicos de Atividades de Tempos Livres,
Licenciados em Ensino Básico de 1º e 2º Ciclo, para além
de Auxiliares de Educação e Auxiliar de Serviços Gerais.
O Equipamento conta ainda com o apoio de outros técnicos da equipa multidisciplinar, nomeadamente em atividades desportivas e apoio psicológico, entre outras.
Horário de Funcionamento
De 2ª a 6ª feira das 07h30 às 20H00.

A quem se destina?
A crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12
anos de idade (1º e 2º ciclo) de diversas escolas da cidade.
Atividades
 Apoio aos trabalhos escolares;
 Informática (Iniciação à utilização do computador);
 Informática com uso de Internet/Biblioteca;
 Desporto/Natação;
 Inglês (Iniciação);
 Música /Expressão Dramática/Xadrez;
 Passeios e visitas de estudo;
 Festas e participações em eventos;
 Colónia de Férias.
 Durante o período de atividade será fornecido à criança lanche e almoço, se acordado com a família
(mediante pagamento extra).
Preenchimento de vagas
O CATL funciona em 5 salas, com 20 crianças cada, com
idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade.
Comparticipação das famílias
O montante da comparticipação familiar (mensalidade)
será estipulado de acordo com a tabela em vigor para as
IPSS e conforme os rendimentos do agregado familiar.
As atividades e a participação das crianças em passeios e
em colónia de férias têm um custo acrescido às mensalidades, sendo as famílias informadas atempadamente.
Documentos necessários para a inscrição/renovação
Preencher uma ficha de inscrição; Foto tipo passe da criança; Cartão de cidadão da criança; bilhete de identidade/
cartão de cidadão e cartão de contribuinte dos pais/
encarregados de educação; Cartão de beneficiário da Segurança Social ou de outro subsistema de saúde dos pais/
encarregados de educação; Número de identificação da
Segurança Social da criança; Cartão de saúde dos pais/
encarregados de educação e da criança; Comprovativo
dos rendimentos do agregado familiar e Comprovativo de
despesas do agregado familiar.
* Diretora do CATL “ABC”
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Serviço de
Apoio Domiciliário
Um laço que perdura
O apoio domiciliário é uma “rede de cuidados” de “bens fundamentais” ao
serviço dos cidadãos. Cuidadores somos todos nós (família e equipa)
intervenientes no processo. Rede é um conjunto de entidades e projetos que
complementam o SAD, em benefício dos seus clientes.

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, com os seus colaboradores, leva
diariamente um sorriso no rosto e uma palavra de conforto aos seus clientes.
Este é o verdadeiro espírito do SAD “LAÇOS DE TERNURA” criado com estes
“parentes”, que não são de sangue mas de partilha diária.
8 janeiro de 2017 Boletim Informativo

Respostas Sociais

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
Por MATILDE MACHADO*

Objetivos

Caraterização
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no próprio domicílio, sempre que cidadãos ou famílias, por
motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das
suas necessidades básicas e/ou da vida diária.

 Desenvolver atividades de apoio no domicílio a pessoas idosas ou

em situação de grande dependência, promovendo a sua autonomia
e bem estar biopsicossocial.
 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e
famílias;
 Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do
agregado familiar;
 Contribuir para a permanência das pessoas no seu meio habitual
de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais.

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAD DA SCMM
a) Prestação de cuidados de higiene e conforto pessoal;
b) Arrumação e limpezas no domicílio;
c) Fornecimento diário de refeições, respeitando as dietas com prescrição médica e vigilância na toma da medicação;
d) Tratamento da roupa, com serviço de lavandaria e arranjos (costura);
e) Acompanhamento 7 dias por semana;
f) Articulação e contacto com familiares e outros organismos (especialmente de saúde);
g) Disponibilização de informação facilitadora do acesso a serviços da comunidade adequados à satisfação das suas
necessidades;
h) Pequenas reparações no domicílio e aconselhamento sobre ajudas técnicas que permitam mais segurança e conforto ao cliente;
i) Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura, aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços como água, luz e telefone e deslocação a entidades da comunidade;
j) Fornecimento de ajudas técnicas;
k) Marcação de consultas, transporte e acompanhamento dos clientes ao Centro de Saúde/ Hospital;
l) Apoio na realização de atividades administrativas (Reforma, R.S.I., Complemento Solidário e outros solicitados;
m) Apoio psicológico;
n) Outros, a pedido do cliente.

Horário de Funcionamento
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) funciona 7 dias por semana das 08h00 às 19h00

Temos procurado consolidar o papel desta resposta social na cidade e no
meio rural do concelho de Mirandela. Somos uma referência a nível

nacional, sendo um dos maiores Serviços de Apoio Domiciliário do
país, o que nos orgulha, mas também nos exige uma grande logística e
reajustamentos diários.

* Diretora do SAD “Laços de Ternura”
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Centros de

Infância
como referências

educativas locais
Os Infantários “Arco
Íris” e “O Miminho”
são os equipamentos de

infância mais solicitados
pelos pais, no concelho
de Mirandela, pela sua
excelência ao nível de

Centro de Infância “Arco Íris”

estruturas e prestação de
serviços, bem como pela
pedagogia diferenciada
que presta às crianças
Centro de Infância “O MIMINHO”
10 janeiro de 2017 Boletim Informativo

Intervir em Educação

Por JOANA PAIVA*

O

Centro de infância “Arco
-Íris” foi inaugurado em
1990 pelo secretário de
Estado, Dr. José Luís Campos Vieira de Castro. Atualmente, o edifício encontra-se em bom estado de
conservação, é térreo e tem janelas
grandes e envidraçadas que proporcionam uma boa luz natural.
Em seu redor tem um jardim, com
ligação direta para as sete salas
que pertencem ao equipamento. A
creche, instalada em quatro salas, é
frequentada por 54 crianças, enquanto que o pré escolar ocupa as
três restantes salas e é atualmente
frequentado por 73. A procura de
vagas tem excedido a lotação do
equipamento, pelo que existem
várias crianças em lista de espera,
especialmente para a creche.
O centro de infância “Arco-Íris”
conta com vinte e duas colaboradoras, sete das quais são educadoras de infância, onze são auxiliares
de educação, uma é cozinheira,
duas são auxiliares de serviços gerais e uma porteira.
O horário de funcionamento é
alargado, com abertura às 07:45
horas e fecho às 19:15 horas e o
encerramento para férias ocorre
durante uma quinzena de agosto.
Durante esta quinzena, o centro de

infância “O Miminho” recebe as
nossas crianças que não estejam
em férias, tal como acontece na
outra quinzena de agosto, em que
recebemos as crianças que frequentam “o Miminho”.
O trabalho de equipa das colaboradoras é centrado no cliente,
tendo em vista as suas necessidades e expetativas. Seguimos o modelo designado por “pedagogia de
projeto”, tendo como base as orientações curriculares e os procedimentos constantes no dossier de
qualidade dos nossos serviços. Paralelamente ao nosso projeto, que
tem como título “Crescer Saudável”, desenvolvemos o projeto
“Nutriciência”, em parceria com a
Faculdade de Nutrição do Porto e,
ainda, o projeto “Heróis da Frutas”, este último dirigido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI). Contamos ainda com outros parceiros
para o desenvolvimento do nosso
projeto educativo, como o Centro
de Saúde de Mirandela, que realiza
ações de sensibilização no âmbito
da higiene oral e corporal, a Biblioteca Municipal de Mirandela,
com a “Hora do Conto”, que decorre mensalmente e o Agrupamento de Escolas de Mirandela,
com o qual interagimos de diversas
formas.

As atividades de apoio à família
contemplam as crianças com ginástica, xadrez, damas e dança
“Hip-Hop”, para além de outras
atividades desenvolvidas pelas auxiliares de educação, e que são
previamente planificadas pelas
educadoras de infância.
Toda a equipa do Centro de Infância “Arco-Íris” trabalha de forma integrada, de modo a satisfazer
as necessidades e expetativas dos
nossos clientes, e sempre tendo
como objetivo final o ótimo desenvolvimento físico, motor e emocional das nossas crianças.
* Diretora Técnica do “Arco Iris”
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Gravação do hino para o projeto da Nutriciência

Existe um trabalho personalizado com cada
criança de acordo com os planos individuais
elaborados. Cada criança é única e cada uma
tem as suas especificidades
Por LURDES SANTOS*

O

Centro de Infância
“O Miminho” é
um dos equipamentos da área da infância
da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, que tem
como principal objetivo contribuir para o crescimento
harmonioso das crianças, na
sua plenitude. O processo de
desenvolvimento da criança é
muito complexo e tudo o que
for feito, na idade das nossas
crianças, irá repercutir-se no
futuro. Desta forma, o Centro
de Infância “O MIMINHO”
apoia-se no projeto Educativo
12 janeiro de 2017 Boletim Informativo

Crescer Saudável, que desenvolve em parceria com a Nutriciência, projeto da Universidade Autónoma do Porto,
apoiado pela União das Misericórdias. Durante este ano
letivo, podemos também contar com a colaboração do
Centro de Saúde, em atividades ligadas à saúde oral, alimentação e prevenção de acidentes. É política do Centro
de Infância “O MIMINHO”
envolver os pais nas suas atividades e orgulha-se da enorme adesão destes. Desde há
uns anos a esta parte, os pais
têm-se mostrado muito participativos, contribuindo para o

sucesso das atividades. Este
processo interativo é muito
importante nas primeiras etapas de desenvolvimento da
criança.
O Centro de Infância “O
MIMINHO”
proporciona,
ainda, as seguintes atividades
extracurriculares às crianças
do ensino pré-escolar: inglês,
xadrez e educação física, permitindo-lhes, assim, desenvolver outras competências
tais como a concentração, a
motricidade global e o contacto com uma língua diferente.
O corpo docente deste estabelecimento demonstra, no
dia-a-dia, a sua dedicação e o
seu empenho usando metodologias variadas, de forma a
conseguir chegar a todas as
crianças. Existe um trabalho
personalizado com cada criança de acordo com os planos
individuais elaborados. Cada

Intervir em Educação
criança é única e cada uma tem
as suas especificidades. O corpo
docente estabelece uma relação
de efetiva colaboração com as
auxiliares de educação, assim
como com a equipa de intervenção precoce, tendo sempre em
vista o melhor para as crianças.
No que diz respeito à tipologia, o Centro de Infância “O MIMINHO” é um equipamento
recente, muito bem localizado,
composto por duas valências:
creche e jardim-de-infância.

A creche é composta por cinco
salas com muita luz natural e
material diversificado, dá resposta a 73 crianças, havendo sempre
lista de espera. O ensino préescolar é composto por 6 salas de
atividades, uma sala de acolhimento, uma biblioteca com computador, várias casas de banho,
um polivalente destinado a refeitório (com palco para possíveis
eventos) e uma cozinha. O ensino pré-escolar dá resposta a 125
crianças. O Centro de Infância

conta ainda com um espaço exterior que contém um campo de
futebol, três tanques de areia e
algumas áreas com relva. Falta
apenas um polidesportivo, que
esperamos um dia vir a conseguir.
A Intervenção Precoce, no
Centro de Infância “O MIMINHO”, tem tido um papel muito
importante - neste momento temos 7 crianças a ser apoiadas
pela equipa.
* Diretora Técnica do “O Miminho”

A importância da música na infância. Sensibilização das crianças com a colaboração da orquestra “Energia”

* Diretora Técnica do “O MIMINHO”

Caminhada para assinalar o dia da mãe

Palestra sobre a importância da higiene oral
Boletim Informativo
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Implementação
de biométricos e
gestão de frotas
Modernizar a pensar na
eficiência dos serviços
e na contenção de custos
Tendo presente a conjuntura económica e social da Santa Casa
torna-se imperativo prosseguir uma política de racionalização e
redução de custos, procurando alcançar ganhos de poupança e
de eficiência, tendo como visão propiciar um serviço de
qualidade para os clientes e satisfação dos colaboradores.
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Controlo e Gestão

Gestão de funcionários com novo
sistema de biométricos
Por CARLOS JACINTO*

N

o sentido de facilitar o trabalho de gestão de recursos humanos, a SCMM implementou os registos biométricos, que permitem em tempo real
contabilizar de uma forma automática as faltas e presenças, com reflexo na gestão dos recursos humanos.
A biometria veio revolucionar a identificação e a autenticação das pessoas. Até agora, a identificação e a autenticação tem-se baseado muito em elementos externos - palavras de passe, códigos (PIN, PUK), nomes de utilizador,
cartões, etc. Com a biometria a invadir cada vez mais os
sistemas de segurança, a identificação e a autenticação
passam a ser algo mais pessoal e intrínseco aos indivíduos,
de modo que muitas vezes até poderemos nem nos aperceber que estamos a ser autenticados e identificados.
Este sistema integra duas grandes funcionalidades, nomeadamente a do Controlo de Assiduidade e a Exportação
para Salários. O pr imeir o, especialmente desenhado
para garantir a gestão eficiente de todos os registos de assiduidade e pontualidade, garante uma série de funcionalidades práticas e completas, tais como: elaboração de todo
o tipo de horários; planeamento e definição de férias e folgas; justificação de ausências; integração com principais
softwares de processamento salarial; avaliação de dados
através de relatórios completos; entre outras.

Relativamente ao módulo para Integração com o software de exportação de salários, possibilita que através de
dados do colaborador, (horas de entradas e saídas de cada
colaborador, bolsa de horas, faltas, folgas, entre outras
informações) possa exportar esses mesmos dados, para um
software de faturação da organização. A compatibilidade é
bastante extensa e aceita nomes como Primavera, PHC,
SAP, Sage ou Eticadata, entre muitos outros que podem
ser visíveis na página principal do IdOntime, seção ERP´s.
Esta integração promete facilitar o trabalho de Recursos Humanos, uma vez que fornece todos os dados concretos sobre tempos de trabalho de cada indivíduo, numa tabela detalhada, com menção de informação como: presenças, faltas, justificações de ausências, férias, escalas, entre
outras seções.
* Engenheiro Coordenador do IMAT (Departamento de Informática,

Manutenção, Aprovisionamento e Transportes)

Vantagens da Biometria


Redução de custos;



Aumento da segurança (inclusivamente dos dados pessoais);



Vantagem competitiva (inerente à familiarização com tecnologia de ponta);



Evita a contestação de dados por esta via (dados biométricos).



Conveniência (deixa de ser necessário palavras passe, códigos e nomes de utilizador);



Não é necessário contacto (os colaboradores são identificados à distância);



Permite aumentar os índices de higiene, pois elimina a necessidade de contacto entre os
utilizadores e o terminal identificador.
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Informática, Manutenção, Aprovisionamento e Transportes (IMAT)

Transportes
Por CARLOS JACINTO*

A

com Gestão de Frotas por GPS

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela,
em 2016, implementou um sistema de
Gestão de frotas, por GPS, em todas as
viaturas da instituição.
Esta ferramenta, para além de ter uma utilização
muito simples e eficaz, traz ganhos significativos de
produtividade e rentabilidade.
Resumidamente, o novo sistema de gestão de frota garante:
 Localização em tempo real da frota;
 Mais de 30 relatórios de gestão;
 Análise de perfil de condução;
 Definição e gestão de Geofences;
 Alertas de paragens e tempos mortos;
 Incrementa a segurança da condução, menor
desgaste mecânico;
 Permite conhecer e controlar excessos de velocidade;
 Receção automática de alertas por email ou
SMS.
A acrescentar ao que já foi salientado sobre a nova gestão de frotas por GPS, já existia há 3 anos a
esta parte uma ferramenta informática mais simples,
mas que permitiu a gestão dos consumos, da idade
das viaturas, bem como o seu desgaste e respetivos
custos de manutenção.
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Decorrente deste programa de gestão, foram abatidas 11 das 36 viaturas que existiam até 2015, por
comprovadamente estarem a dar prejuízo, nomeadamente com custos de manutenção e consumos elevados e incomportáveis para a instituição.
No ano de 2016 foram adquiridas por leasing 5
viaturas novas (4 viaturas ligeiras para o SAD e 1
viatura ligeira para o “Cantinho d’Avó”).
A frota atual é composta por 23 viaturas e 3 tratores agrícolas, estando a sua distribuição pelos equipamentos definida da seguinte forma:
 Apoio - 3 viaturas (destinadas para o transporte de refeições para os infantários/escolas,
lares, e transporte do Pão);
 SAD - S. Pedro - 2 viaturas;
 SAD - S. Sebastião - 3 viaturas;
 SAD - Mirandela - 6 viaturas;
 Lavandaria - 1 viatura;
 Manutenção - 1 viatura;
 Reserva - 3 viaturas;
 Setor Agrícola - 1 viatura e 3 tratores agrícolas;
 Serviços Administrativos - 1 viatura;
 Transportes - 2 viaturas, destinadas à deslocação de crianças e idosos.
* Coordenador do IMAT

Manutenção e Transportes

Serviço de Manutenção

uma equipa
de intervenção com eficácia e prontidão

O

serviço de manutenção da Santa Casa da
Misericórdia de Mirandela é constituída
por uma equipa multidisciplinar diversificada, capaz de dar resposta a pequenas reparações
motivadas por problemas surgidos diariamente nos
diversos equipamentos.
No que toca a eficiência da Manutenção, são
vários exemplos que podem ser observados neste
sector. Uma das estratégias com projeção, é a correta manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos, visando ganhos em performance e redução de custos.
A manutenção, que antes era feita após a avaria
dos equipamentos, passou a ser planeada. As periodicidades de intervenções nos equipamentos foram
definidas e a gestão da manutenção evoluiu ainda
mais com a utilização de técnicas preditivas e de
inspeção.

Aprovisionamento
A função do aprovisionamento tem vindo a destacar-se
pela sua importância e necessidade. De facto, para garantir a disponibilidade das exigências diárias nos vários
setores, é necessário, por um lado, ter um sistema logístico de abastecimento eficaz e, por outro, constituir stocks de artigos que, na sua falta, possam comprometer o
pleno funcionamento dos serviços.
O aprovisionamento incluirá também a estratégia e
as escolhas de fornecimento, sendo um processo integrado que prevê um novo modelo de relação com os
fornecedores.
O controlo de stocks é uma área muito importante,
uma vez que é possível a previsão do quantitativo a adquirir aos fornecedores. O principal objetivo do controle
de stock, “é otimizar” o investimento em stock, aumentando o uso eficiente dos meios internos, e minimizando
as necessidades de capital investido.
A SCMM terá sempre como política prioritária manter um stock mínimo de segurança para o bom funcionamento das suas valências.
Temos como meta trabalhar para uma melhor gestão
do aprovisionamento, visando sempre a redução de custos.

Pagamentos por Multibanco
Implementou-se um novo sistema,
que gera os códigos para pagamentos
por Multibanco. Este sistema vem
ajudar os pagamentos das mensalidades dos utentes e quotas dos irmãos,
que assim mais comodamente podem fazer o pagamento em MB, sem necessidade de se
deslocarem aos serviços de tesouraria da SCMM.

Informática
O setor de informática continuará a colmatar todas as avarias
que vão surgindo diariamente
nos equipamentos, o que contempla igualmente a atualização do software e hardware de
toda a instituição e implementar
novas soluções.
Em 2016, foi admitido um novo colaborador para
este setor, o tec. Amadeu Mendes, que anteriormente já
desempenhava funções de Monitor de Informática do
Projeto Incentivar – Programa Escolhas.
Boletim Informativo
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Sustentável

Adérito Gomes
Rigor e Gestão Sustentável
Assegurar a sustentabilidade financeira promovendo uma política rigorosa
de contenção de despesas, tentando sempre não afetar a qualidade dos
serviços prestados, é o grande desígnio da Santa Casa de Mirandela.
BOLETIM INFORMATIVO foi ouvir o atual Provedor.
Entrevista de FRANCISCO MENDONÇA *
BOLETIM INFORMATIVO: Como surgiu a
possibilidade de se candidatar a Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela?
Adérito Gomes: Nunca esteve nas minhas
expectativas nem ambições vir, um dia, a ser
Provedor da Santa Casa. A possibilidade surgiu
quando, sem que nada o fizesse esperar, fui
abordado por um grupo restrito de amigos no
sentido de assumir o desafio de me candidatar
ao cargo, o que aceitei ao fim de alguns dias de
ponderação. Posso mesmo dizer que o principal
motivo que ditou essa decisão foi o facto de estar aposentado há já mais de dois anos
(aposentei-me bastante cedo, dada a situação
social que o País vivia), mas sentindo-me ainda
18 janeiro de 2017 Boletim Informativo

capaz de exercer outras funções em que pudesse,
de algum modo, ser útil. Quero ainda reafirmar
que nunca tive, nem tenho, ambições de natureza política.
Relativamente à constituição da sua lista, para a Mesa Administrativa, sentiu dificuldade
em encontrar os elementos adequados?
Tratou-se de uma questão que foi muito ponderada. Comecei por fazer convites a pessoas
que muito bem conhecia, e que aceitaram o desafio. Em conjunto, e à medida que a lista ia
sendo constituída, foram sendo escolhidos, por
consenso, os elementos ainda em falta.
Mas respondendo em concreto à pergunta
que me foi posta, não foi difícil encontrar os elementos adequados ao trabalho que nos esperava.

Entrevista
“Considero que tem sido feito um esforço enorme
para assegurar a sustentabilidade financeira da
Santa Casa, com resultados francamente positivos.
Tem sido promovida uma política rigorosa de
contenção de despesas, tentando sempre não afetar
significativamente a qualidade dos serviços prestados”
Tinha conhecimento das dificuldades que iria encontrar, nomeadamente ao nível financeiro da Instituição?
Sim, conhecia razoavelmente bem a realidade financeira da Santa Casa. Foram-me fornecidos pelo Dr. Rui
Magalhães que à época desempenhava o cargo de Provedor Interino, todos os elementos contabilísticos que
lhe foram pedidos. No entanto tenho de reconhecer que
as dificuldades do dia-a-dia foram maiores do que as
esperadas, e não me refiro só às dificuldades financeiras, uma vez que se trata de uma instituição de dimensão considerável, com todos os problemas daí resultantes.
Que razões o levaram a aceitar o cargo de provedor
da Misericórdia antevendo as dificuldades que iria
encontrar? O que o motivou?
Como já referi, ao fim de dois anos de aposentação
comecei a sentir a falta uma atividade que me ajudasse
a ocupar o meu tempo. Sentia que ainda poderia ser
útil. Como quase dois terços da minha vida profissional
foram passados em cargos de direção da então Escola
Secundária de Mirandela, a maioria como Presidente/
Diretor, que me deram alguma experiência de gestão,
mesmo que numa área diferente, considerei que o cargo
de Provedor da Santa Casa poderia ser uma experiência
estimulante e útil à Instituição e a Mirandela, se os Irmãos assim o entendessem. O resto da história já é conhecida…
O que representa para si, dirigir e representar uma
instituição com décadas de existência e uma responsabilidade social de tanto peso em Mirandela, nomeadamente pela dimensão de colaboradores que integra?
Uma enorme responsabilidade. A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, não só por ser uma Instituição
secular mas fundamentalmente pelo que representa na

economia local e no apoio social que presta às populações, desempenha um papel relevante e imprescindível
no nosso concelho. Basta atender ao número de famílias que recebem algum tipo de apoio
(institucionalização de familiares em ERPI, Centro de
Dia, Apoio Domiciliário, Jardim de Infância, Atividades de Tempos Livres, Acolhimento Temporário de
Crianças em Risco, Cuidados Continuados…) sem o
qual teriam a sua vida familiar bastante mais dificultada, assim como ao número de famílias que mensalmente têm rendimentos provenientes da Santa Casa, para
podermos aferir da importância da Instituição no concelho.
Foi por estarmos cientes desta última realidade que
a atual Mesa Administrativa instituiu como prioritário,
e temos conseguido cumprir, o pagamento atempado
das remunerações aos seus colaboradores.
Depois de largos anos a desempenhar funções de
diretor da Escola Secundária de Mirandela, na qual
os desafios também eram constantes, qual o paralelismo com a Santa Casa? Os problemas e as responsabilidades são diferentes?
Trata-se de realidades totalmente distintas, que não
podem ser comparadas. A Escola tem como objetivos
prioritários acompanhar, educar e ensinar, juntamente
com as respetivas famílias, crianças e adolescentes, pelo que os problemas se centram fundamentalmente nas
áreas pedagógica e formação da personalidade/
cidadania, apesar da necessidade de atenção ao ambiente familiar das crianças e jovens.
Pelo contrário a Santa Casa preocupa-se com a realidade social no concelho, com o apoio a prestar às populações de algum modo carenciadas. De notar que a Escola é um serviço público, pelo que as necessidades
orçamentais são asseguradas pelo Estado e geridas pelo
Diretor, o que não acontece com as IPSS’s que têm de
assegurar as suas próprias fontes de financiamento.
Boletim Informativo
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Passados dois anos de mandato, e, com um conhecimento mais aprofundado da Instituição, diganos o que encontrou de mais positivo e negativo
ao longo deste período?
Como aspetos positivos menciono a consciência
de que estamos a realizar um trabalho de voluntariado, em benefício dos mais necessitados e desprotegidos; ver reconhecido, por muitos, o esforço que tem
sido realizado por esta Mesa Administrativa no sentido de serem atingidas as metas a que nos propusemos; o bom ambiente de trabalho dentro da Instituição, apesar de problemas pontuais que por vezes surgem, e o relacionamento humanista entre a Mesa e os
colaboradores e o reconhecimento público generalizado de que a Santa Casa vai no bom caminho.
Como negativo refiro a crítica destrutiva com que,
por vezes, somos confrontados, sem que previamente
essas vozes críticas tenham o cuidado de tentar esclarecer as situações; algumas acusações infundamentadas e injustas que nos são dirigidas e as dificuldades
financeiras com que sistematicamente nos deparamos.
Qual é o balanço que faz do trabalho realizado?
Considero que tem sido feito um esforço enorme
para assegurar a sustentabilidade financeira da Santa
Casa, com resultados francamente positivos. Tem
sido promovida uma política rigorosa de contenção
de despesas, tentando sempre não afetar significativamente a qualidade dos serviços prestados. Temos
consciência que nem tudo corre sobre rodas, mas temos que ser racionais, pois “o ótimo é inimigo do
bom”. Há que poupar e fazer sacrifícios agora, para
que o futuro da SCMM possa vir a ser risonho.
Em termos administrativos ou de funcionamento,
teve de alterar alguma coisa?
Evidentemente que muita coisa teve de ser mudada em termos de procedimentos. A contenção de despesas e a melhoria da situação financeira da Instituição só foi conseguida porque muita coisa mudou.
Refiro-me, por exemplo, à política de aquisição de
produtos e serviços, que passou a ser feita mediante
concurso, com poupanças significativas nos preços.

A adjudicação do serviço de alimentação permitiu
também uma poupança anual muito significativa,
sendo que as reações da grande maioria dos clientes
são francamente positivas. Alteramos ou criamos
Manuais de Procedimentos, foram reestruturados os
Serviços Administrativos, foram implementados sistemas de controle de assiduidade e de gestão da frota,
entre outras medidas. Foi renegociada com o sistema
bancário uma parte significativa dos créditos anteriormente assumidos pela Instituição, e contraído um
novo crédito para fazer face a dívidas antigas aos
fornecedores. Neste momento temos acordado com
os fornecedores pagamentos a 90 dias, o que de um
modo geral, tem sido cumprido.
Foram medidas dessas que permitiram uma redução do passivo da Misericórdia, durante o ano de
2015, de cerca de um milhão de euros. Temos consciência de que a dívida não poderá continuar a diminuir a esse ritmo, dado que a maioria das medidas
necessárias estão já implementadas e já deram frutos,
mas estamos no bom caminho.
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela é
uma grande empresa, à escala da nossa região,
empregando mais de 350 pessoas e apoiando mais
de um milhar de utentes e famílias no concelho. O
grande problema da Instituição é a sua sustentação financeira?
Sem dúvida, e é esse aspeto que mais me preocupa e terá de continuar a preocupar qualquer Mesa
Administrativa que nos venha a suceder.
Uma instituição como esta tem de ter credibilidade e ser respeitada por todos, e tal não poderá acontecer se não for economicamente sustentável e não
honrar os compromissos e obrigações assumidas.
Terá de continuar a ser esse o nosso principal
objetivo. Conseguir o saneamento financeiro da Santa Casa e manter as contas equilibradas é, e será sempre, um aspeto fundamental a ter em conta.
Considera, neste momento, que os problemas financeiros decorreram dos cortes ao “estado social” e/ou dos apoios que a Santa Casa recebe da
administração central ou que, realmente, houve

“Conseguir o saneamento financeiro da Santa Casa e manter as contas
equilibradas é, e será sempre, um aspeto fundamental a ter em conta”
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Entrevista
Solidariedade
“Penso que é reconhecido pela grande maioria dos
nossos clientes e seus familiares que a qualidade dos
serviços prestados não tem sido afetada pelas medidas
tomadas para diminuir as despesas e promover a
sustentabilidade financeira da Instituição”
uma má gestão das Mesas Administrativas anteriores?
Não me parece que os chamados cortes ao
“estado social” ou nos apoios recebidos de entidades públicas sejam a causa das dificuldades financeiras com que nos debatemos, apesar de considerar
que os apoios estatais ficam muito aquém de desejável e até das obrigações que, constitucionalmente,
competem ao Estado.
Também não vou embarcar nas críticas que
apregoam uma má gestão de anteriores Mesas Administrativas. Admito que tenha havido investimentos avultados num período de tempo curto, eventualmente desajustados das condições económicas do
momento em que foram realizados, sem que se tenham conseguido os apoios públicos esperados e/ou
prometidos. Mas esses investimentos foram feitos,
são úteis para as populações do concelho e até da
região, agora há que assegurar a sua rentabilização.
Não é fácil, mas com trabalho, ponderação e colaboração de todos, vamos conseguir.
Fala-se muitas vezes que a Santa Casa tem demasiados colaboradores para os serviços prestados. Como provedor considera que essa situação
corresponde à verdade?
Não. Considero que os Recursos Humanos consomem uma parte significativa do orçamento da
Santa Casa, pois correspondem a cerca de 66% deste, incluindo remunerações, seguros e todos os encargos sociais. Mas há que ter em conta que exercemos um trabalho muito específico que, na sua maioria, não é possível nem desejável mecanizar ou
automatizar.
Cuidar convenientemente de idosos, muitos dos
quais debilitados e com problemas de demência,
requer tempo, presença e carinho e isso não se consegue sem meios humanos suficientes.
Aliás, para além de considerar que, de um modo

geral, não há pessoal em excesso para garantir a
qualidade dos serviços prestados, mesmo sendo ultrapassados os rácios exigidos pela Segurança Social, quero aqui louvar e reconhecer publicamente o
profissionalismo e esforço da grande maioria das
nossas colaboradoras, pelo seu espírito de missão e
pelo trabalho árduo que desenvolvem diariamente
com os nossos clientes.
O rigor da gestão que têm levado a cabo não tem
trazido problemas a outros níveis, nomeadamente, de qualidade ou de insuficiências?
Penso que é reconhecido pela grande maioria
dos nossos clientes e seus familiares que a qualidade dos serviços prestados não tem sido afetada pelas medidas tomadas para diminuir as despesas e
promover a sustentabilidade financeira da Instituição. Mesmo que alguns sacrifícios tenham de ser
feitos, penso que deverão ser assumidos como necessários e suportados, desde que garantam a continuidade dos serviços prestados a quem deles precisa, assim como a manutenção dos postos de trabalho dos colaboradores.
Para além dos problemas financeiros já referidos, que outros desafios difíceis lhe são colocados
pelo tempo presente na provedoria da Santa Casa?
A gestão dos Recursos Humanos. Já anteriormente foi referido que a SCMM tem cerca de 350
colaboradores. Trata-se de um contingente considerável, e todos sabemos que onde há pessoas há também conflitos, que por vezes exigem uma intervenção atempada e adequada, mas também difícil.
Por alguma razão os Recursos Humanos são, em
qualquer organização, e sem considerar o setor financeiro, o departamento mais difícil de gerir. Mas
com bom senso e colaboração, quase todos os problemas têm sido resolvidos a contento das partes.
Boletim Informativo
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“Cuidar convenientemente de idosos, muitos dos quais debilitados e
com problemas de demência, requer tempo, presença e carinho e isso
não se consegue sem meios humanos suficientes”
Relativamente à Unidade de Cuidados Continuados,
esta constitui-se como o maior problema para a sustentabilidade da Santa Casa?
A UCC apresenta problemas, em especial resultantes
da não possibilidade de utilização das 13 camas instaladas, mas não contratualizadas com o Estado. De referir
que, apesar de não terem sido celebrados acordos com a
ARS-Norte e com o ISS-EP para a sua utilização, a capacidade instalada de 43 camas na UCC foi o número proposto pela ARS, considerando a procura e consequente
necessidade de oferta existente à época da autorização de
instalação da Unidade.
A possibilidade de utilizar esses espaços para outros
fins (por exemplo Lar Residencial para Idosos sem acordos de cooperação) não é possível, apesar da concordância da ARS e do ISS, dado que tal implicaria a devolução
da totalidade dos Fundos Comunitários recebidos do
QREN/ON2 para a aquisição e equipamento do 4º piso
do edifício do HTQ, unicamente destinado à instalação
de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados. O
espaço poderia ser utilizado como UCC privada, o que é
inviável pelos elevados custos de funcionamento que
acarretaria e que teriam de ser suportados exclusivamente
pelos clientes. Aliada a esse facto há ainda que considerar o pagamento do crédito que, à época, foi contraído
para a compra do espaço, crédito esse recentemente
transferido para outra instituição bancária com condições
francamente mais vantajosas para a Santa Casa.
Respondendo diretamente à sua questão: a UCC constitui um problema financeiro, mas infelizmente não é o
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único, como se poderá verificar no Plano de Atividades e
Orçamento para 2017, assim como no Relatório e Contas
de 2015.
Está otimista relativamente ao alargamento dos protocolos num horizonte próximo? Visto que capacidade
de ocupação da UCC não está preenchida.
Costuma dizer-se que esperança deverá sempre ser a
última a morrer. Continuaremos a tentar desbloquear a
situação...
Apesar do período de contenção e de austeridade que
necessariamente estão a ser seguidos, que projetos
estratégicos ou iniciativas gostaria de ver concretizados neste mandato?
Foram já realizadas e/ou concluídas algumas obras de
recuperação / manutenção de alguns equipamentos. Refiro em concreto o termo das obras de restauro da Igreja da
Misericórdia, tão querida para a maioria dos mirandelenses, e que se constitui a Jóia da Coroa” da Instituição.
Iremos intervir de modo profundo no edifício Hospitel, que apesar de ser um dos mais recente no património
imobiliário da SCMM é também o que apresenta maior
estado de degradação. Estaremos igualmente atentos a
outros equipamentos, dado que a manutenção preventiva
é sempre mais barata que a curativa.
No início do seu mandato referiu que a prioridade
desta Mesa Administrativa seria o lado humano e o
apoio social aos mais necessitados. Tem sido assim?

Entrevista
Solidariedade
Tudo temos tentado para cumprir essa máxima a que
nos propusemos. Acho que não devo ser juiz em causa
própria. Julgar os resultados, deverá ser feito pelos destinatários dessa mensagem.
Numa atual conjuntura social e económica difícil, como conseguem responder às necessidades que surgem
continuamente?
Com muita dificuldade, trabalho e imaginação, mas
também com muitas dores de cabeça.
Considera, atualmente, que as Misericórdias ainda devem manter uma prática de intervenção relacionada
com realidades de um passado assistencialista, conotado com a caridade/solidariedade e o apoio aos mais
desfavorecidos?
Vou responder-lhe com outra pergunta: Se assim não
pensasse, qual teria de ser a minha posição perante o cargo
que ocupo? Parafraseando, com uma ligeira adaptação no
tempo verbal, o General Humberto Delgado durante a
campanha presidencial de 1958, “Obviamente, demitir-me
-ia”.
Não voltando as costas ao passado e à missão da Santa
Casa, como acha que pode uma instituição como esta
alinhar-se com a modernidade e as exigências atuais?
Penso que as Misericórdias terão de enveredar por uma
linha de inovação, que poderá abranger diversas áreas,
desde a comunicação com os clientes e seus familiares, à
melhoria do Apoio Domiciliário com a inclusão de outros
serviços, nomeadamente a comunicação digital entre os
idosos e as respetivas famílias. Mas muitas mais medidas
poderão e deverão ser tomadas. Contudo toda essa inovação não poderá esquecer a necessidade das relações humanas de proximidade com os clientes, em todos os serviços,
no respeito pleno pelas 14 Obras de Misericórdia, assim
como a Missão, Visão e Valores que norteiam os procedimentos da Instituição.
A aposta na eficiência dos serviços e a requalificação
de equipamentos foram certamente necessidades identificadas, onde podemos especificar a frota de viaturas.
Que mudanças já foram introduzidas?
A questão das viaturas tem sido objeto de reflexão.
Quando iniciamos funções deparamo-nos com uma frota
automóvel em considerável estado de degradação, a exigir
reparações caras e frequentes, muitas das quais já não se
justificavam. A fatura de oficina era exageradamente elevada. Algumas viaturas foram já dadas para abate, adquiriram-se cinco viaturas novas em regime de leasing, e prevê

-se no ano de 2017 a compra de mais cinco para serviço
do SAD. Está também a ser equacionada a aquisição de
uma viatura de nove lugares para o transporte de passageiros, já que a existente está próximo do final do período de
utilização autorizado para o transporte de crianças. Foi
também implementado um regime de gestão mais eficiente da frota automóvel, com a introdução de um sistema de
controle por GPS que permite, em tempo real, monitorizar
a utilização, consumos e localização de todas as viaturas.
Recentemente foi inaugurada a requalificação da Igreja da Misericórdia. Na sua opinião, quais poderão ser
as mais-valias da reabertura deste monumento para o
futuro da Santa Casa?
Já atrás referi esse acontecimento. Trata-se duma valência emblemática da Santa Casa que, para além do inegável valor arquitetónico, cultural e simbólico que possui,
vai permitir cumprir também a Missão espiritual que compete à Instituição, e que passa a ter um local próprio para o
cumprimento das obrigações religiosas que constam do
Compromisso, nomeadamente as celebrações da Semana
Santa.
Para além disso, e como sempre aconteceu, a Igreja
estará aberta à população para atos e cerimónias religiosas, sempre em colaboração com a Unidade Pastoral. Será
celebrada, todos os domingos, uma Eucaristia Dominical
na Igreja da Misericórdia, havendo ainda a possibilidade
de celebração à quarta-feira à tarde.
A Misericórdia vai celebrar brevemente 500 anos. Que
mensagem gostaria de deixar aos Irmãos em particular, e aos Mirandelenses em geral, nesta oportunidade?
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela foi fundada
no tempo do Rei D. Manuel I, em 1518, pensa-se que por
influência do Marquês de Távora. Em 2018 completará
cinco séculos de serviços a fazer o bem ao povo de Mirandela, na assistência e apoio aos mais necessitados e aos
doentes. Quero aproveitar este momento para relembrar a
todos a ação meritória que a Misericórdia desenvolveu no
concelho ao longo de todos estes anos e tudo o que presentemente representa no apoio social as populações e na
economia local. Pela minha parte farei tudo o que esteja
ao meu alcance para o engrandecimento desta Instituição,
e para melhorar os serviços prestados a todos aqueles que
deles necessitem, mas para isso é necessária a colaboração, o empenho e a participação de todos os Irmãos na
vida da Santa Casa. Apelo ainda aos mirandelenses para
que se tornem membros desta Irmandade, participando nas
suas atividades e iniciativas, numa demonstração de apoio
e carinho para com a Instituição.
Boletim Informativo

janeiro de 2017 23

Rigor e Gestão Sustentável

Clube de Vida
A saúde e o bem estar
ao dispor dos clientes
e Irmãos da Santa Casa
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Clube de Vida

Por JOÃO FERNANDES*

O

Clube de Vida é um equipamento da Santa Casa da
Misericórdia de Mirandela
que tem como primordial objetivo a
saúde e o bem estar dos utentes da
instituição, bem como da população
da cidade onde está inserida. Localiza-se no mesmo edifício do Lar
Bom Samaritano, também conheci-

de artes teve alguns dos trabalhos
expostos no Átrio do Auditório Municipal. Muitos visitantes da Exposição ficaram admirados com o pormenor, a cor e alegria que os desenhos continham. Foi muito positivo
poder mostrar à comunidade que a
idade e algumas limitações físicas e
mentais não são impeditivas da par-

O Clube de Vida procurará sempre
pautar-se pelos seus objetivos essenciais:
reabilitar e manter a saúde dos seus
clientes, bem como proporcionar-lhes
uma melhor qualidade de Vida
do por Hospitel e compõe-se das
seguintes valências: Fisioterapia e
Psicomotricidade, Ginásio e Aulas
de Grupo, sala de Snoezelen que
contempla a estimulação cognitiva
dos idosos, Animação Sociocultural
e Psicologia. Do quadro de pessoal
constam dois fisioterapeutas, quatro
técnicos da área do desporto, reabilitação e de Snoezelen, duas animadoras sociais e uma psicóloga. Há
ainda mais duas funcionárias que
apoiam na parte da receção e na
limpeza.
A ginástica geriátrica e a ginástica infantil são aplicadas nos respetivos equipamentos.
A fisioterapia e psicomotricidade
também é efetuada nos lares em
tempo e horário estabelecido.
A animação sociocultural consiste numa Oficina de Artes e num leque variado de outras atividades. No
Passado mês de Setembro, a Oficina

ticipação neste tipo de trabalhos.
Nas restantes atividades referidas
incluem-se, nomeadamente, oficinas de memória, atividades motoras,
como as caminhadas, cinema, jogos
diversos e saídas ao exterior para
comemoração de datas festivas (S.
João, dia do idoso e magusto). Os
objetivos destas atividades são primordialmente atenuar a deterioração
cognitiva, promover um envelheci-

mento saudável e fomentar o respeito mútuo e a entreajuda.
A psicologia processa-se em cada equipamento de acordo com as
capacidades de cada utente, estimulando neles as suas possibilidades
criativas e psicológicas. Neste sentido, a gradual implementação do
Serviço de Psicologia e Apoio Psicossocial nas ERPI’s tem-se vindo a
consolidar. Procura-se responder a
esta necessidade, promovendo um
serviço de intervenção centrado no
bem-estar emocional e psicológico
do cliente, num contexto de trabalho
multidisciplinar.
Passam anualmente pelo Clube
de Vida centenas de pessoas, que
procuram a sua reabilitação ou manutenção física, frequentando os
serviços de fisioterapia e o ginásio,
na qualidade de Irmão e cliente da
Santa Casa.
O Clube de Vida procurará sempre pautar-se pelos seus objetivos
essenciais: reabilitar e manter a saúde dos seus clientes, bem como proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida.
* Coordenador do “Clube de Vida”

Muitos visitantes da exposição ficaram
admirados com o pormenor, a cor e alegria
que os trabalhos continham. Foi muito
positivo poder mostrar à comunidade que
a idade e algumas limitações físicas e
mentais não são impeditivas da
participação neste tipo de trabalhos
Boletim Informativo
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O “Clube de Vida” da Santa
Casa tem a funcionar uma Sala
de Snoezelen, na sequência da
distinção obtida na segunda
edição do Movimento Mais para
Todos, promovido pelo LIDL
Portugal e SIC Esperança
O novo espaço serve os utentes das nossas Estruturas Residenciais para Pessoas
Idosas e outros clientes que em casa não possuam qualquer apoio de reabilitação
cognitiva nem beneficiem de acompanhamento psicossocial. Com a nova Sala de

Snoezelen a equipa multidisciplinar da Instituição tem ao seu dispor uma nova
ferramenta para intervir de forma diferenciada na estimulação neurocognitiva e
reabilitação multissensorial de idosos com demências.
26 janeiro de 2017 Boletim Informativo

Atividades Clube de Vida
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Centro de
Acolhimento
Temporário
“Raio de Sol”
Esta resposta social surge no âmbito das problemáticas das
crianças, jovens e famílias em situação de perigo. Garante o
acolhimento imediato dessas crianças e jovens proporcionando-lhes
condições para a definição do seu projeto de vida e adequado
encaminhamento.

Por ANA LOPES*

O

Centro de Acolhimento Temporário da
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, situado na Rua 16 de Maio, em Mirandela, iniciou o seu funcionamento a 1 de julho de 2004. É um equipamento social que tem
por finalidade o acolhimento urgente e transitório de crianças e jovens de ambos os sexos, com
idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos.
Esta resposta social surge no âmbito das problemáticas das crianças, jovens e famílias em
situação de perigo. Garante o acolhimento imediato dessas crianças e jovens proporcionandolhes condições para a definição do seu projeto
de vida e adequado encaminhamento.
Desde a sua abertura que o CAT “Raio de
Sol” tem capacidade para acolher 14 crianças/
jovens, todos com acordo de cooperação com a
Segurança Social, oriundas de todos os pontos
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do País. No ano findo, a taxa de ocupação deste
equipamento situou-se nos 100% atingindo permanentemente a sua capacidade máxima (14
clientes). A média de idades, situa-se atualmente
nos nove anos.
No CAT “Raio de Sol” é dada especial atenção à ocupação dos tempos livres, tendo sempre
em conta os ganhos e benefícios que essas atividades poderão proporcionar aos clientes. Os
programas são organizados em conjunto com as
crianças, para assim darmos uma melhor resposta às necessidades e interesses de cada um.
Todas as crianças e jovens estão inseridas em
algum desporto ou associação recreativa da cidade. Temos crianças e jovens a praticar futebol,
outros frequentam o ginásio, e todos têm aulas
de natação. Semanalmente, as crianças entre os
cinco e os doze anos têm também aulas de Yoga
kids. Temos ainda uma jovem inserida no Rancho Folclórico de Mirandela.

Infância
Infância

Estas atividades realizam-se numa base regular
semanal, através da formulação específica de um plano anual de atividades que conta também com sugestões e com a participação ativa das crianças na sua
elaboração. Realizam-se atividades de grupo, mais
esporádicas, nas quais todas as crianças e jovens participam em aulas de grupo de zumba, visitas a locais
emblemáticas de Mirandela e visitas à Quinta Pedagógica “Entre Pontes”, entre outras. No período de
Verão algumas crianças/jovens do CAT integram-se
nas atividades das Colónias de Férias do CATL
“ABC” com saídas às piscinas, albufeiras e parques
aquáticos, e participam em workshops de cozinha e
encontros intergeracionais, entre outras atividades.
No CAT respeitamos as crenças religiosas das
crianças/jovens e das suas famílias, permitindo-lhes a
possibilidade de continuarem a praticar a sua religião, tal como sempre o fizeram.
Para uma intervenção mais efetiva, rápida e eficaz, pensamos ser necessário trabalhar não só com as

crianças mas também com as suas famílias. Nesta
área fazemos sessões de treino parental individual,
de acordo com as necessidades e especificidades de
cada família. No mês de Novembro de 2016 a Equipa Técnica iniciou a implementação de um projeto
de grupo de formação parental com as famílias de
todos os utentes em contexto de CAT, que terá a duração de um ano.
Todas estas diligências são necessárias para assegurar o bem-estar dos clientes, bem como, para promover a estimulação que lhes possibilite um desenvolvimento equilibrado e adequado.
Acreditamos que, quer a Equipa Técnica do CAT
quer todas as colaboradoras, estão responsavelmente
envolvidas numa intervenção sistémica que engloba
famílias e crianças, numa educação holística e integral, com amor, carinho e atenção individualizada,
que permita o completo e mais perfeito desenvolvimento dos jovens e crianças a nosso cargo.
* Diretora Técnica do CAT “Raio de Sol”
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Unidade de
Cuidados Continuados
Santa Casa da
Misericórdia de Mirandela
Longa e Média Duração
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Respostas Sociais

Unidade de Cuidados Continuados (UCC)
Caraterização
A Unidade de Cuidados Continuados (UCC), pertencente
à Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, pretende valorizar o concelho, oferecer à sua população e aos visitantes um espaço urbano de saúde devidamente qualificado,
aumentando a diversidade de serviços de saúde e de apoio
à família. No quarto piso do Hospital Terra Quente, as
instalações da UCC estão repletas dos melhores e mais
avançados equipamentos, com 10 quartos/20 camas de
Longa Duração e Manutenção; 6 quartos/10 camas de Média Duração e Reabilitação e 7 quartos/13 camas fechados
por falta de acordos.
Para que serve?
A Unidade de Média Duração e Reabilitação visa responder a necessidades transitórias, promovendo a reabilitação
e a independência, em situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de
processo crónico, cuja previsibilidade de dias de internamento se situe entre 30 dias e 90 dias. A Unidade de Longa Duração e Manutenção têm por finalidade proporcionar cuidados que previnam e/ou retardem o agravamento
da situação de dependência, otimizando o status do estado
de saúde, num período de internamento em regra superior
a 90 dias. Pode proporcionar o internamento, por período
inferior, em situações temporárias, decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou necessidade de descanso do
principal cuidador, até 90 dias por ano.
Serviços da UCC – Média Duração e Reabilitação:
Cuidados de enfermagem permanentes; Cuidados médicos
diários; Gestão terapêutica (prescrição e administração de
fármacos); Alimentação, higiene e conforto; Apoio Psicossocial; Exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e radiológicos; Serviço de Fisioterapia; Terapia
da fala; Terapia Ocupacional; Convívio e lazer e Apoio à
Espiritualidade.
Serviços da UCC – Longa Duração e Manutenção:
Internamento; Serviço de Fisioterapia; Terapia Ocupacional; Prestação de cuidados de enfermagem permanentes;
Cuidados médicos diários; Gestão terapêutica; Alimentação, higiene e conforto; Apoio Psicossocial; Exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e radiológicos;
Animação sociocultural; Apoio no desempenho das atividades de vida diária; Apoio nas atividades instrumentais

de vida diária; Atividades de manutenção e de estimulação e Apoio à Espiritualidade.
A quem se destina?
Utentes que se encontrem em situação de:
1. Dependência que os impossibilite de desenvolver as
atividades instrumentais e básicas da vida diária, na sequência de episódios de doença aguda e ou com presença
de síndromes geriátricos, nomeadamente, desnutrição,
deterioração cognitiva, problemas sensoriais;
2. Doença crónica, com episódios frequentes de reagudização e que necessitem de seguimento e acompanhamento
prolongados, nomeadamente, doença pulmonar obstrutiva
crónica, doença neurodegenerativa, insuficiência cardíaca,
diabetes, hepatopatia;
3. Doença grave, progressiva e incurável, sem possibilidades de resposta favorável a um tratamento específico, com
sintomas intensos, múltiplos, multifatoriais e instáveis,
com prognóstico de vida limitado e que provoca um grande impacto emocional ao doente e família.
4. Necessidade de continuidade de tratamentos que contribuam para a reabilitação na sequência de episódio de doença aguda ou manutenção preventiva de agudizações.
Admissão nas Unidades
1. A admissão de utentes nas unidades e equipas é precedida de proposta de referenciação da Equipa de Gestão de
Alta e/ou da equipa referenciadora dos cuidados de saúde
primários.
2. A Equipa Coordenadora Regional determina a admissão do utente em unidade ou equipa da RNCCI, preferencialmente, de acordo com a unidade indicada pelo utente,
na medida dos recursos/vagas existentes.
3. A unidade ou equipa da RNCCI deve efetivar a admissão do utente no prazo de 48 horas ou solicitar a reavaliação à equipa da RNCCI.
4. Para efeitos de admissão nas unidades e equipas domiciliárias é necessário obter o prévio consentimento informado por parte do utente.
5. Para além do documento referido no número anterior, a
admissão nas unidades de internamento carece ainda da
assinatura do termo de aceitação das situações de comparticipação do utente, e da tomada de conhecimento da necessidade da celebração de contrato de prestação de serviços, no momento da admissão, em conformidade com a
legislação aplicável.
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Intervir com qualidade é pensar em cada
uma das fases da vida e proporcionar
respostas adequadas aos utentes e
contribuir para o seu bem estar

Unidade de Cuidados
Continuados (UCC)

João Paulo II
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Estudo e Investigação

Proveniência, Destino Pós-Alta dos
Doentes e Taxa de Ocupação da
Unidade de Cuidados Continuados –

João Paulo II: dois anos de atividade
Palavras-chave: Cuidados de Saúde, Unidade, Doentes, Alta, Admissão.

Introdução

A

sociedade contemporânea procura cada vez
mais cuidados de saúde em virtude do aumento da esperança média de vida, envelhecimento da população, cobertura dos seguros, entre
outros fatores (Alves & Nunes, 2013). O Decreto-Lei
nº 101/2006 criou a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Esta resposta destina-se a pessoas
em situação de dependência suscitada por doença,
aguda ou crónica, sendo importante traduzir estatisticamente a proveniência, o destino pós-alta destes doentes e a taxa de ocupação de uma Unidade em concreto. Com base numa tipologia de respostas adequadas, assentes em parcerias públicas, sociais e privadas
a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela inaugurou
a 1 de Setembro de 2014 os Cuidados Continuados –
João Paulo II, constituídos por 10 quartos e 20 camas
de Longa Duração e Manutenção e 6 quartos e 10 camas de Média Duração e Reabilitação.

3. Comparar a taxa de ocupação em função dos dois
anos de atividade da Unidade de Cuidados Continuados.

Metodologia
O presente estudo é retrospetivo, de natureza quantitativa e engloba uma amostra de 223 doentes internados
entre 1 de setembro de 2014 até 1 de setembro de
2016. Trata-se de um estudo de estatística descritiva
com recurso ao programa SPSS V. 24 e Excel V.
Windows 8.1. Os dados foram recolhidos no aplicativo informático Gestcare CCI e no arquivo dos processos clínicos dos doentes (Ferreira, Fernandes, Vilares,
& Nogueira, 2012). As variáveis dependentes referem
-se à taxa de ocupação, proveniência e destino pósalta dos doentes. A variável independente afere-se aos
anos de atividade dos Cuidados Continuados.

Objetivos
1. Caracterizar a proveniência dos doentes
admitidos na Unidade de Longa Duração
e Manutenção e na Unidade de Média
Duração e Reabilitação;
2. Identificar o destino pós-alta dos doentes
que estiveram internados na Unidade de
Longa Duração e Manutenção e na Unidade de Média Duração e Reabilitação;

Esta resposta destina-se a pessoas em
situação de dependência suscitada por
doença, aguda ou crónica, sendo
importante traduzir estatisticamente a
proveniência, o destino pós-alta destes
doentes e a taxa de ocupação...
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Resultados
1. Total da Amostra:

Frequência Percentagem
Válido Altas Longa
Altas Média
Óbitos Longa
Óbitos Média
Total

77
92
40
14
223

34,5
41,3
17,9
6,3
100,0

Percentagem
Válida
34,5
41,3
17,9
6,3
100,0

Percentagem
Cumulativa
34,5
75,8
93,7
100,0

Entre 1 de setembro de 2014 e 1 de agosto de 2016 foram admitidos nas duas tipologias da Unidade 223 doentes, o que significa que foram preparadas 77 altas na Unidade de Longa e 92 altas na Unidade de Média, sendo
que os restantes foram óbitos.
2. Proveniência:

Observou-se que 28,70% provêm de outras Unidades de Cuidados Continuados, 17,04% advêm da Unidade Hospitalar de Mirandela, 16,59% dos Hospitais do distrito de Vila Real (Régua, Chaves e Vila Real) e
só depois aparece o Domicilio com 10,31%. Contudo, existiram doentes provenientes de outras Unidades
Hospitalares, referentes aos distritos de: Bragança; Porto; Braga; Coimbra.
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3.1. Taxa de Ocupação – Unidade de Longa Duração e Manutenção:

Nos últimos 4 meses do ano 2014 a média da Taxa de Ocupação para a Unidade de Longa Duração e Manutenção foi 86,49%, no entanto, tal resultado deve-se ao mês de abertura da Unidade, mês de setembro, que teve
uma taxa de 62%.
No ano 2015 a média foi de 96,23%, realçando o mês de fevereiro com 100% de Taxa de Ocupação.
No ano 2016, apesar da análise se reportar apenas até ao dia 1 de setembro de 2016 a média já se encontra nos
96,36%.

3.1. Taxa de Ocupação – Unidade de Média Duração e Reabilitação:

No ano 2014 a média da Taxa de Ocupação para a Unidade de Média Duração e Reabilitação foi 79,72%, devido ao 1º mês de funcionamento da Unidade, onde se obteve apenas uma Taxa de Ocupação de 36,33%.
No ano 2015 a média foi de 96,16%, realçando o mês de fevereiro com 100% de Taxa de Ocupação.
No ano 2016 a média até ao mês se setembro foi de 93,89%. Neste ano a Unidade de Média Duração e Reabilitação voltou a apresentar uma Taxa de Ocupação de 100%, no mês de junho.
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Taxa Ocupação - UNIDADE DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO VS
Taxa de Ocupação - UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO
No geral, a média da Taxa de Ocupação nestes dois anos de atividade foi de 92,66% na tipologia de Média Duração
e Reabilitação e 94,64% na tipologia de Longa Duração e Manutenção.

4. Destino Pós-Alta:

No que se refere ao destino pós-alta verifica-se que a maioria regressa ao Domicílio (29,60%) ou são transferidos
para outras Unidades da Rede (22,42%), não obstante que 24,22% traduzem ocorrências de óbitos. As Estruturas
Residenciais para Idosos (ERPI’s) têm também grande relevância com 17,04%. Sendo que 17,04% representam 38
doentes. Destes, 6 foram integrados em Vagas Reservadas à Segurança Social.

Conclusões
A Rede Nacional de Cuidados Continuados considera o critério de proximidade ao domicílio do doente, contudo,
não sendo possível, este pode ser admitido em qualquer Unidade da Rede a nível nacional.
O presente estudo evidência que a maioria dos doentes provêm de outras Unidades de Cuidados Continuados e
têm como destino pós-alta outras Unidades da Rede, ou seja, existem muitos doentes colocados em Unidades distantes do seu domicílio a pedirem transferência por proximidade.
A média da Taxa de Ocupação da Unidade, nos dois anos de atividade é de 93,65%, refletindo a elevada procura
dos cuidados continuados pela população. Os Cuidados Continuados de Mirandela têm na atualidade 13 camas fechadas, por falta de acordos com o Ministério da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social, que poderiam ajudar a colmatar esta elevada procura de cuidados.
Autor:
- Raquel de Oliveira Alves, Diretora Técnica da UCC - João Paulo II, SCMM, E-mail: raquel@scmm.pt, telem.:926597321.

Co Autores:
- Paula Alexandra Parente Queridinha, Técnica Superior de Serviço Social, SCMM, E-mail: paula.queridinha@scmm.pt, Tel.:278268000.
- Sónia Alexandra Cortinhas Carvalho, Psicóloga, SCMM, E-mail: sonia@scmm.pt, Tel.: 278268000.
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Avaliação da Satisfação dos Clientes
Unidade de Cuidados Continuados – João Paulo II
Trimestre: Julho, Agosto e Setembro 2016
Por RAQUEL ALVES*

A

Unidade de Cuidados Continuados – João
Paulo II, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, manteve-se em
funcionamento no quarto piso do Hospital Terra
Quente S.A., durante o ano de 2016, com acordos
celebrados (ARS e S.S.) para 10 camas de Média e
20 camas de Longa, sendo ainda existem 13 camas
fechadas por falta de acordos com o Ministério da
Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social.
Neste âmbito é objetivo desta Unidade a realização/avaliação da satisfação dos clientes, familiares e colaboradores.
O presente estudo explana os resultados obtidos dos Inquéritos de Avaliação da Satisfação para
clientes, familiares e colaboradores distribuídos entre 1 de Julho de 2016 e 21 de Setembro de 2016.
Sendo que o total de clientes inquiridos foram 11, o
total de familiares inquiridos foram 19 e o total de
colaboradores inquiridos foram 13.
1.

pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito, totalmente satisfeito, não se aplica e s/resposta. A tabela
apresentada diz respeito à última pergunta do inquérito, que tem o intuito de o cliente de uma forma
geral classificar qual o seu grau de satisfação com a
Unidade de Cuidados Continuados. Conclui-se que
de uma forma geral 18% dos clientes estão muito
satisfeitos, 18% estão totalmente satisfeitos e a maioria (55%) não respondeu a esta pergunta.
2.

Resultados: “Inquérito de Avaliação da Satisfação dos Familiares” - Trimestre: Julho, Agosto e Setembro 2016

Resultados: “Inquérito de Avaliação da Satisfação dos Clientes” - Trimestre: Julho, Agosto
e Setembro 2016

O inquérito realizado aos familiares dos clientes admitidos na Unidade é constituído por 21 questões
com a opção de: nada satisfeito, pouco satisfeito,
satisfeito, muito satisfeito, totalmente satisfeito, não
se aplica e s/resposta. A tabela apresentada diz res-

peito à última pergunta do inquérito, que tem o intuito do familiar de uma forma geral classificar o
seu grau de satisfação com a Unidade de Cuidados
Continuados. Conclui-se que 42% dos familiares se
O inquérito realizado aos nossos clientes é constituído por 27 questões com a opção de: nada satisfeito,
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encontram totalmente satisfeitos, seguidos de 32%
satisfeitos e por fim 26% estão muito satisfeitos.

Satisfação dos clientes

3.

Resultados: “Inquérito de Avaliação da Satisfação dos Colaboradores” - Trimestre: Julho,
Agosto e Setembro 2016

O inquérito realizado aos colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela a laborar na Unidade
de Cuidados Continuados é constituído por 28 ques-

tões com a opção de: nada satisfeito, pouco satisfeito,
satisfeito, muito satisfeito, totalmente satisfeito, não
se aplica e s/resposta. A tabela apresentada diz respeito à última pergunta do inquérito, que tem o intuito do
colaborador avaliar de uma forma geral o seu grau de
satisfação com a Instituição onde trabalha. Conclui-se
que 54% se encontram satisfeitos, 23% muito satisfeitos e por fim 23% estão totalmente satisfeitos.
Conclusão
A satisfação dos nossos clientes, familiares e colaboradores é de extrema importância para melhorarmos a
qualidade dos serviços prestados. Esta unidade pretende afirmar-se como entidade prestadora de cuidados continuados de excelência numa perspetiva de
qualidade. Assim continuará a aplicar inquéritos de
avaliação da satisfação 4 vezes por ano (1-Janeiro,
Fevereiro e Março; 2-Abril, Maio e Junho; 3-Julho,
Agosto e Setembro e 4-Outubro, Novembro e Dezembro) com o objetivo da melhoria continua dos serviços prestados.

* Raquel de Oliveira Alves, Diretora Técnica da Unidade de Cuidados Continuados - João Paulo II,
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Portugal, Rua 25 de maio, nº119, 5370-535, Mirandela,
E-mail: raquel@scmm.pt, contato móvel: 926597321
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Cantina Social da Santa Casa de Mirandela
forneceu mais de 43.700 refeições em 2016
Por RUTE TRIGO*

A

Cantina Social desenvolve-se a partir do
Centro Dia “Trigo de Negreiros”, por
estar localizado no centro da cidade e
por forma aproveitar um conjunto sinergias que se
desenvolvem tendo em consideração as pessoas, os
colaboradores, a estrutura e o funcionamento, que
resulta de um conjunto de intervenções pautadas
por critérios de qualidade, tendo sempre em linha
de conta as necessidades e interesses dos beneficiários.
A Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia
de Mirandela foi criada no 3.º trimestre do ano de
2012 e integra o Plano de Emergência Alimentar,
para apoiar as famílias mais carenciadas. O protocolo de colaboração foi inicialmente elaborado
com base na comparticipação de 65 refeições diárias sendo aumentado para 80 refeições diárias a
partir de Janeiro de 2013 e para 100 refeições a
partir de Junho de 2013.
Os beneficiários da cantina são sinalizados por
várias vias. Procura direta, encaminhados pela
equipa do RLIS, pela Segurança Social e por outras
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entidades, nomeadamente pelos Serviços Sociais
da Câmara Municipal. Na sua grande maioria os
utentes são beneficiários do RSI, em situação de
desemprego e de grande carência financeira e social.
No ano de 2016 foram servidas mais de 36.500
refeições comparticipadas pela Segurança Social e
7.200 sem qualquer comparticipação (numa média
de mais 20 refeições diárias), de modo a poder responder, de imediato, a todas as solicitações de
emergência, mas que se traduz num esforço financeiro suplementar considerável da parte da Instituição.
* Diretora Técnica do “Cantinho d`Avó”

Comunidade
Banco Solidário de Mirandela lança novo Sistema
Informático de Gestão dos Apoios Sociais de Mirandela

O

Banco Solidário de Mirandela está a implementar, desde o inicio do ano
de 2017, uma nova Plataforma de
Gestão de Apoios Sociais partilhável com várias instituições de Mirandela, que prestam ajudas diversas à população mais vulnerável e
desfavorecida. Esta nova ferramenta terá a designação de SIGAAS Sistema Informatizado de Gestão
Articulada de Apoios Sociais, e
visa introduzir uma forma diferenciada e inovadora no trabalho efetuado em rede pelas instituições de
Mirandela.
Ao longo dos anos, o Banco So-

lidário de Mirandela tem pautado a
sua intervenção numa proximidade
e interligação com os parceiros e
com este novo sistema, pretende
formalizar e articular o apoio social, efetuado em Mirandela, de forma transparente e sem sobreposição de apoios e ajudas atribuídas
às famílias, pelas várias entidades
existentes.
A introdução da SIGAAS vai,
ainda, possibilitar à Rede Social de
Mirandela, que integra mais de 80
entidades, reforçar o seu papel de
proximidade e articulação com todas as entidades que a suportam,
através da partilha de informação

sobre as ajudas atribuídas. Esta é
mais uma resposta que visa uma
mudança de intervenção nas instituições, tendo em vista combater o
problema da pobreza e vulnerabilidade de muitas famílias.

Rede Local de Intervenção Social (RLIS) - Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)

O

Serviço de Atendimento
e Acompanhamento Social (SAAS) da Rede
Local de Intervenção Social
(RLIS) surgiu na sequência de uma
candidatura, elaborada pela Santa
Casa da Misericórdia de Mirandela, à operação POISE-38-2015-09
– Rede Local de Intervenção Social
(RLIS), Eixo 03 – Promover a inclusão social e combater a pobreza
e a discriminação.
A RLIS iniciou atividade dia 04
-02-2016. A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela visa com esta
operação desenvolver uma nova
intervenção que garanta melhores
respostas de proximidade à população alvo.
Os atendimentos e acompanhamentos da RLIS funcionam por
marcação, quer por via telefónica,

quer por via email ou mesmo presencialmente e neles realiza-se um
aprofundado diagnóstico da realidade social desse cidadão.
O serviço de atendimento e
acompanhamento social funciona
das 09h00 às 16h00, de segundafeira a sexta-feira, no centro da cidade de Mirandela, Rua Cabo da
Vila nº12 5370-310 Mirandela,
sendo que paralelamente existem
visitas domiciliárias aos cidadãos/
beneficiários do SAAS-RLIS.
O SAAS-RLIS assegura o atendimento e o acompanhamento de
pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade e exclusão social,
bem como emergência social, no
sentido de apoiar, informar, aconselhar e encaminhar para respostas,
serviços ou prestações sociais adequadas a cada situação, prevenir

situações de pobreza e de exclusão
sociais, em todo o concelho de Mirandela.
Na atualidade todos os setores
de atividade exigem que a SCMM
esteja atenta e invista em áreas que
poderão ser uma mais-valia para
compensar as franjas etárias da sociedade mais frágil e desprotegida.
Assim, pretendemos reforçar as
atividades no capítulo da ação social, promovendo a integração social
e combatendo a pobreza e qualquer
discriminação.
Boletim Informativo
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Igreja da Misericórdia
Inaugurado um dos símbolos
religiosos mais significativos
da cidade de Mirandela
Relíquia da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
aberta de novo à população e ao culto religioso todos os domingos às 18h15
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Igreja da Misericórdia

N

o passado dia 18 de junho de 2016 a Santa
Casa da Misericórdia de Mirandela realizou, em cerimónia religiosa, a inauguração das obras de restauro e da reabertura ao público
da Igreja da Misericórdia.
A inauguração foi presidida por Sua Exª Reverendíssima Dom José Cordeiro, Bispo da Diocese
de Bragança-Miranda, estando presentes o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, os Senhores Deputados Dr. José Silvano e Dr.ª Júlia Rodrigues, membros dos Órgãos Socias da Instituição,
o ex-Vogal do Conselho Executivo do ON2, Engº
Carlos Duarte , representantes do clero e de várias
instituições civis e militares, Provedores de várias
Misericórdias dos distritos de Bragança e de Vila
Real, Irmãos, clientes, colaboradores da Santa Casa
e população em geral, a quem agradecemos a sua
presença.
Dom José Cordeiro enalteceu o esforço considerável da Instituição e considera que esta é uma boa
forma de iniciar as comemorações dos cinco séculos de existência que a Santa Casa vai assinalar em
2018. “Serve também de pórtico para o jubileu dos
500 anos que a Misericórdia vai celebrar em 2018 e
abrimos aqui essa porta. Não só olhando para o passado, mas construindo o presente e projetando o
futuro, o desafio é dar continuidade a esta obra, não
só no aspeto físico mas também no bem, na paz e
na misericórdia”, sublinha o bispo diocesano.
Para o autarca local, Eng.º António Branco, tratou-se de um momento importante e até comovente,
pela enorme complexidade nesta intervenção, atendendo ao facto de se tratar de um imóvel classificado. António Branco também entende que esta obra
vai ajudar a dinamizar o centro histórico. “Esta é
uma igreja que diz muito à história mirandelense, e
quando se deu o seu encerramento foi um vazio que
foi criado, mas foi também um processo de recuperação muito difícil devido à dimensão das questões
técnicas, que envolveram a Câmara Municipal, a
Associação de Municípios, a Direção Regional de
Cultura do Norte, o Arquiteto responsável pelo projeto e até voluntários”, explica o edil.
Para o Provedor da Santa Casa da Misericórdia

de Mirandela este foi um momento marcante e que
veio colmatar uma enorme lacuna na área da cultura
e do culto religioso, dentro do âmbito e Missão das
Misericórdias. Adérito Gomes relembrou que esta
não foi uma obra fácil, considerando a complexidade da intervenção e as condicionantes impostas,
nomeadamente pela Direção Regional de Cultura
do Norte, mas com a determinação do projetista,
António Figueiredo, dos técnicos da Autarquia e da
Associação de Municípios da Terra Quente Transmonta, bem como do anterior Provedor, foi possível
concretizar esta tão ansiada recuperação. Espera-se
que a Igreja da Misericórdia venha também a servir
para a realização de atividades culturais, estando já
perspetivada a assinatura de um protocolo com a
Esproarte, no sentido do espaço ser utilizado para
concertos periódicos, uma vez que esta Igreja apresenta ótimas condições acústicas. Acrescentou que
“há uns anos que estávamos impedidos de prestar o
serviço religioso à comunidade, mas a partir de
agora a Igreja irá estar aberta ao culto sempre que
tal se entenda necessário…”
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Recordar a Inauguração da Igreja
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Centro de Dia
“Trigo de Negreiros”
Modernidade, proximidade e capacidade
de propiciar convívio aos seus clientes
Por RUTE TRIGO*

O

Centro de Dia é outra das respostas sociais
dinamizada pela SCMM. Está localizado na
Rua Combatentes da Grande Guerra, e funciona acoplado com a padaria/pastelaria “Cantinho da
Avó” e a Cantina Social.
O Centro de Dia procura dar resposta às necessidades das pessoas idosas, particularmente as residentes
na área do concelho de Mirandela, e funciona numa
perspetiva de abertura e apoio aos idosos, em ligação
com a comunidade. Este tem acordos de cooperação
para 20 utentes e tem capacidade máxima de 30 utentes, estando totalmente preenchido, atualmente.
Ao longo do ano foram desenvolvidas inúmeras
atividades de animação com os utentes do nosso Centro de Dia, que tiveram como principais objetivos favorecer o desenvolvimento pessoal, promover o convívio e fomentar a qualidade de vida dos idosos, prevenindo assim o isolamento. Estas atividades passaram essencialmente pela realização ateliers ocupacionais e de atividades lúdicas, organização de festas
para celebrar dias especiais como o Natal ou o Carnaval, e passeios, entre outras. É ainda de particular importância a atividade de desporto/manutenção física
na terceira idade, realizada duas vezes por semana
sob a orientação de um técnico especializado. Todas
as atividades referidas são dinamizadas pela Equipa
Multidisciplinar, que integra vários técnicos de diferentes áreas de formação.
* Diretora Técnica do Centro de Dia
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Terceira Idade

Lar da Nossa Senhora da Paz
Um Lugar de Afetos...
Por CIDÁLIA PAULOS*

O

Lar Nossa Senhora da Paz é uma valência da Santa Casa da Misericórdia de
Mirandela, em funcionamento desde os
anos 80, mais precisamente a 31 de dezembro de
1983 é uma referência na cidade. Muito mais do
que um equipamento social, o Lar da Nossa Senhora da Paz tem-se revelado uma segunda habitação quer para clientes, quer para as suas colaboradoras, onde reina o clima familiar e a união.
A proximidade e o relacionamento entre a diretora da infraestrutura, as colaboradoras e sobretudo os clientes são duas peças fundamentais nos
bons resultados obtidos diariamente, pois “quando
a velhice chegar, aceita-a e ama-a. Ela é abundante
em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão
gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas
alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda
reservam prazeres”.
Diariamente somos colocadas à prova com uma
série de novos desafios e muitas vezes até algumas
dificuldades, onde o fato de haver uma forte cooperação entre todos, permite ultrapassar esses obstáculos. Para isso em muito contribui o bom desempenho das colaboradoras e a boa relação entre
estas, onde o empenho pessoal de cada um ajuda a
solidificar a nossa instituição de solidariedade social.
Nos últimos tempos duas colaboradoras, desta
grande família, reformaram-se. Aqui lhes expressamos o nosso agradecimento sincero pelo serviço
prestado e pelo bom desempenho dedicado a esta
Instituição, durante largos anos.
Durante o ano é preocupação de quem dirige e
de quem aqui trabalha, desenvolver e criar um ambiente familiar. Prova disso mesmo são as celebrações das alturas festivas, com especial destaque
para o Natal, uma vez que temos utentes cuja única retaguarda familiar é a própria Instituição. Na
última quadra Natalícia, mais uma vez o esforço

das funcionárias tornaram o dia diferente, com
muita alegria, animação, patenteada pela representação de uma peça de teatro. Ao longo do ano
festejam-se mensalmente os aniversários dos clientes, pois todos são tratados como uma família.
Não podemos esquecer ainda realização de atividades por parte da equipa multidisciplinar, em prol
do bem-estar físico e mental dos clientes, sendo
constante a sua participação nas atividades.
Muito mais do que um lar, o Senhora da Paz é
uma casa, uma família e um lugar de afetos para
aqui está e trabalha…
* Diretora Técnica do Lar de Nª. S.ª da Paz

A Santa Casa da
Misericórdia de
Mirandela agradece
o serviço,
dedicação e
desempenho das
ex-colaboradoras
Serafina Pires e
Fernanda Correia,
que se aposentaram
recentemente
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Rodrigues & Barreiras, Lda
CAIXILHARIA EM ALUMINIO, FERRO E AÇO INOX
VIDROS – DIVISÓRIAS – TECTOS FALSOS – ESTORES
Zona Industrial – Rua A – Pav. Nº 5
Tel. e Fax. 278 264 364
E-mail – rodriguesbarreiras@oninet.pt
Contribuinte nº 501 278 923

PUBLICIDADE

5370 – 297 Mirandela

Capital Social 350. 000,00 €
Matrícula nº 181 C.R.C. de Mirandela

RODRIGUES & BARREIRAS, LDA
Uma Empresa de Vanguarda…

PUBLICIDADE
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Olhar do Cliente
“O que influenciou a escolha do Centro de Infância “O MIMINHO” para os nossos filhos, foi a sua proximidade
com o nosso emprego, facilitando uma rápida assistência se assim for necessário, bem como as boas instalações e
condições para o desenvolvimento adequado dos meus filhos. Equipa multidisciplinar de qualidade e excelência,
sempre disponíveis e recetivas a opiniões e atividades”
Visão de um Encarregado de Edução do “O Miminho”
A criança tem necessidade de ser acarinhada, de sentir ternura à sua volta, pois, só na medida em que ela recebe
o amor, aprenderá a amar…
Já lá vão alguns anos desde que fiz uma das mais importantes opções que devemos tomar na vida escolar dos
nossos filhos: escolher a Instituição para as acompanhar no seu percurso escolar. Inicialmente com a minha filha e atualmente com o meu filho, que já se encontra no 4º ano.
De facto, esta instituição (CATL “ABC”) tem sido o meu grande pilar na formação e educação dos meus filhos. Desde sempre que senti um ambiente seguro e estável, em que todos os elementos da Instituição têm contribuído para que as crianças, através da sua aprendizagem, exprimam a sua sensibilidade e caráter. Nesta instituição, aprendi que a palavra “acolhimento” tem um sentido verdadeiramente único, repleto sempre de atenção
e boa disposição, desde o primeiro minuto em que o meu filho entra até que termina o seu dia escolar.
Com uma direção que aqui enalteço, na pessoa da prof. Marisa, pelo profissionalismo que a caracteriza e pela
simplicidade e simpatia com que nos acolhe, passando pelas Professoras e Auxiliares, às quais não posso deixar
de salientar todo o trabalho que desenvolvem com as nossas crianças e louvar a dedicação com que as envolve e
nos envolve, todo o carinho e empenho que muito tem contribuído para o bom ambiente e boa formação, fazendo com que as crianças ultrapassem os seus medos e angustias, enriquecendo o seu crescimento, fazendo com
que se sintam mais confiantes, desejadas e acima de tudo…felizes! Um grande bem-haja para todas.
Não posso deixar aqui de sublinhar uma velha frase (de um autor desconhecido) que traduz bem a vital necessidade de um bom ambiente escolar para que os nossos filhos cresçam em segurança e melhor formação.
Tudo isto tenho encontrado nesta Instituição. “Os bons professores não preparam o caminho para os seus
alunos, preparam sim os seus alunos para o caminho…”.
Lurdes Valentim

O motivo pelo qual inscrevi as minhas filhas neste infantário/creche (Arco Iris), numa fase inicial, foi apenas pelo facto de ter sido o único que dispunha de vagas para as duas. Com a continuidade (nestes 4 anos) posso dizer
que foi muito bom para nós (pais) terem ficado nesta instituição.
Um dos pontos mais importantes são, sem duvida, os recursos humanos. A simpatia, o carinho, a amizade e a
cumplicidade que é notória à entrada nesta escola entre crianças e profissionais. O profissionalismo, o rigor e a
disciplina também está presente, no entanto, apesar de ser de extrema importância , no meu entender as relações interpessoais que tem por base o afeto, são mais saudáveis.
Mas como nada é perfeito saliento aqui a abertura que sempre demonstraram para discutir os aspetos menos
positivos que foram surgindo, que a seu tempo foram resolvidos com quem de direito.
Muito Obrigada!
Marisa Caseiro Esteves

No infantário “O MIMINHO”
entrego o meu coração
confiança e dedicação
encontro naquele cantinho.”
Encarregados de Educação: Abel & Alexandra

Tenho muito que agradecer ao Banco Solidário de
Mirandela. Tive muitos dias difíceis e se não fossem
eles a ajudar tinha passado muita fome. Ajudaramme quando mais precisava.
Requerente do Banco Solidário de Mirandela
Boletim Informativo
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C

riados pela Portaria 296/2007 de 2 abril e
alterados pela Portaria 285/2008 de 10 de
abril, os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) contemplam um modelo de
gestão que prevê o financiamento induzido de projetos selecionados, privilegiando territórios identificados como mais vulneráveis, definidos por despacho
do membro do governo responsável pela área da Segurança Social.
O CLDS 3G de Mirandela procura implementar
uma estratégia de combate contra os flagelos do desemprego, da exclusão social e do abandono escolar,
da pobreza infantil e da solidão e isolamento. Esta
estratégia é baseada em parcerias sólidas e pragmáticas que permitam potenciar de forma objetiva a criação de emprego, a inclusão social, o aumento da qualificação escolar e profissional e diminuição da solidão e isolamento das populações. O seu plano de
ação foi criado com base nos instrumentos de planeamento concelhios, designadamente o Diagnóstico Social e/ou o Plano de Desenvolvimento Social.
A equipa do CLDS 3G de Mirandela é composta
por cinco elementos, um coordenador técnico do projeto, um gestor, um economista, uma animadora sociocultural e uma educadora social, que interagem nas
diversas ações a realizar nos 3 eixos propostos no pla-

no de ação. O CLDS 3G de Mirandela encontra-se
em funcionamento no Ninho de Empresas de Mirandela e no Centro Cívico de Mirandela. O Gabinete de
Apoio à Empresa e ao Empreendedor (GAEE) e o
Gabinete de Apoio à Inserção (GAI), ambos com horário de funcionamento das 9:00 às 17:30 de segunda
a sexta-feira, nas instalações do Ninho de Empresas
de Mirandela, assim como as restantes atividades do
eixo 1 e 3. No Centro Cívico de Mirandela, são promovidos os atendimentos do Gabinete de Apoio à
Família (GAF) e outras atividades enquadradas no
eixo 2.
O ano de 2016 marcou um período mais intenso de
atividades, após um ano de 2015 com apenas dois
meses de execução.
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