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 EDITORIAL 
Dr. Fernando Lopes

* 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, fundada em 1518, é uma associação de fiéis, constituída na ordem 

jurídica canónica, com o objetivo de satisfazer carências sociais, segundo os princípios da Doutrina Social da 

Igreja. É, também, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social, e exerce a sua atividade no 

território geográfico delimitado pelo concelho de Mirandela. 

Durante séculos, as Santas Casas da Misericórdia foram instituições fundamentais nas sociedades no que con-

cerne ao auxílio e à proteção social. Apoiavam-se na caridade e esmolas dos mais afortunados para exercerem as 

suas atividades. Nos tempos modernos, com o advento da previdência e da segurança social, o campo de ação viu

-se levemente restringido, mas nem por isso o seu papel deixou de ter grande significado e alcance assistencial, 

sobretudo com o emergir de novas situações de carência e de pobreza. 

A Misericórdia de Mirandela, como instituição multissecular, encontra-se fortemente radicada e enraizada na 

sociedade mirandelense. Cumpriu durante séculos o papel assistencial, quer protegendo os mais desfavorecidos, 

quer prestando cuidados de saúde à população. A prestação destes inestimáveis serviços era suportada por bens 

patrimoniais que possuía, pela caridade cristã e sobretudo pelas doações com que esporadicamente era contempla-

da. Acresce a tudo isto, o trabalho voluntário com que espíritos altruístas sempre devotaram ao cumprimento dos 

seus objetivos, ou seja, ao pôr em prática o espírito das 14 obras de Misericórdia 

Em termos de situação atual, podemos caracterizar a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, como uma Ins-

tituição viva, que tem vindo a evoluir no sentido de criar, diversificar e consolidar valências de modo a amplificar 

o seu contributo para a solução dos problemas com que se debatem os diferentes grupos etários mais carenciados 

da população mirandelense. A criação de estruturas específicas e profissionalizadas tem sido um esforço constan-

te. Na atual fase da vida da SCMM, as valências existentes dão apoio diariamente a mais de 1200 utentes, enqua-

drados pelos diferentes níveis de ação e dispersos por áreas transversais que se estendem à Infância e Juventude 

(creche, pré-escolar e ATL e CAT), à Terceira Idade (lares, centros de dia, apoio domiciliário), ao Clube de Vida, 

ao Banco Solidário e Loja Social, às parcerias (Programa Escolhas e Programa para a inclusão e cidadania 

(PIEC), sem esquecer as empresas da Inserção Social (padaria, lavandaria, farmácia e horta). Nos domínios da 

empregabilidade e da criação de riqueza, a Misericórdia dá um contributo financeiro relevante à sociedade miran-

delense e à economia local, com a manutenção (no presente ano), de 315 empregos diretos, distribuídos por níveis 

de funções tão diferentes como sejam as de direção, técnicos superiores, docentes, técnicos de ATL, administrati-

vos, auxiliares de ação educativa, auxiliares de serviços gerais, ajudantes de lar, encarregados, cozinheiras e aju-

dantes de cozinha. 

A tendência da evolução futura, com base nas propostas da Mesa Administrativa, aprovadas nas respetivas As-

sembleias Gerais, pode sintetizar-se, em linhas gerais, nos seguintes parâmetros de orientação estratégica: gestão 

rigorosa dos recursos disponíveis numa perspetiva realista, nomeadamente nas despesas correntes e numa melhor 

gestão dos recursos humanos; manutenção e valorização dos postos de trabalho, desenvolvimento de ações de 

formação para todo o pessoal, com o duplo objetivo de melhorar o desempenho profissional e a certificação do 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela: 

passado, presente e futuro 
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sistema de gestão da qualidade nas respostas sociais; integração constante e sistemática das novas tecnologias na 

vida diária da Instituição; desenvolvimento do voluntariado e fortalecimento e consolidação da economia social e 

local. 

Apesar das muitas dificuldades enfrentadas, o presente ano de 2013, será o ano da concretização final do pro-

jeto da criação da Unidade de Cuidados Continuados, que embora inserido no Hospital da Terra Quente, pertence 

na totalidade à Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Com a entrada em funcionamento deste equipamento a 

curto prazo, projeto e obra dum investimento de grande porte, a SCMM retoma a valência saúde tão cara a esta 

instituição, no passado. Podemos afirmar que só uma instituição com a dimensão, a estrutura, a consolidação orga-

nizacional, a competência e a qualidade dos seus profissionais, como é a Santa Casa da Misericórdia de Mirande-

la, conseguiria conceber e pôr em funcionamento este inestimável equipamento de saúde. As exigências financei-

ras e o rigor de planeamento executado com a sua implementação, tornam-se ainda mais louváveis, se tivermos 

em linha de conta os tempos difíceis de incerteza e insegurança que correm, e a circunstância adversa da crise fi-

nanceira e económica que muito dificultou e atrasou, mas não inviabilizou, a concretização do sonho. Mas 2013 

será também o ano da conclusão das obras do Lar de idosos em São Pedro Velho, velha aspiração, que finalmente 

vê o funcionamento avançar. 

No futuro e a curto prazo, outro projeto desafia-nos prementemente e ao qual é impossível voltar costas: refe-

rimo-nos ao restauro de um dos ex-libris da cidade, a Igreja da Misericórdia, tanto no exterior, na sua bela facha-

da, como interiormente, nos altares e retábulos, na talha e pintura mural, expressão sublime de beleza religiosa que 

importa preservar no seu todo e no seu original e colocar ao serviço dos mirandelenses. Será um desafio que a Me-

sa Administrativa, em parceria e articulação com a autarquia, vai lançar e que muito desejaria concretizar a tempo 

de comemorar os quinhentos anos da fundação desta vetusta e secular instituição que é a Santa Casa da Misericór-

dia de Mirandela. A Instituição continuará, ainda, atenta a novas hipóteses ou oportunidades suscetíveis de desen-

volver e ampliar a sua capacidade de intervenção social adequadas aos seus Compromissos. Nesta perspetiva está 

em curso o pedido de concessão de funcionamento e a respectiva instalação de uma escola do 1.º ciclo, que a con-

cretizar-se, como se espera, será mais uma valência da Santa Casa da Misericórdia. No conjunto, são grandes as 

dificuldades que se nos deparam. Só as poderemos vencer com trabalho qualificado, competente e abnegado de 

todos os profissionais da Instituição, e também de voluntários, que será sempre bem-vindo. A todos queremos pe-

dir ajuda e incentivo e, desde já, deixar uma palavra de agradecimento. No nosso entender, a solidariedade só pode 

ser garantida com sustentabilidade e esta com trabalho e cooperação. Neste momento difícil que Portugal atraves-

sa e que a todos toca, é necessário que a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela seja apoiada, esteja atenta e in-

cremente todos os programas de apoio social, não abdicando da matriz e dos valores que a caracterizam e identifi-

cam. Com a concretização destes projetos, o tempo da realização física das obras de envergadura chegará ao fim.  

O desafio futuro será o de, sem diminuir a qualidade da prestação de serviços aos utentes, assegurar que a Insti-

tuição cumpra os compromissos financeiros assumidos, ultrapasse e adquira, no mais breve prazo possível, condi-

ções financeiras para prosseguir o combate pelo bem das pessoas mais carenciadas, consignado no cumprimento 

das 14 obras de misericórdia. Como sempre, compete-nos ser determinados em vencer as dificuldades, com o úni-

co propósito de servir os outros, dando preferência aos mais abandonados. 

 

 

 

 

* Vogal da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Pelouro da Educação 
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Unidade de  
Cuidados Continuados  

 

Convalescença e Longa Duração  
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Cuidados Continuados 
Santa Casa da Misericórdia 
de Mirandela  
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Intervir em Saúde 

Por RAQUEL ALVES* 

 

sta operação resulta do Plano de Acção 

"S.C.M.M. – U.C.C. – Convalescença e Longa 

Duração", aprovado no âmbito do Eixo Prioritário 

III-Equipamentos Sociais para a Coesão Local - "Unidade 

de Cuidados Continuados Integrados a Pessoas Dependen-

tes" pela Comissão Directiva do Programa Operacional 

Regional do Norte 2007-2013 em 26 de Junho de 2009. 

Para a execução desta obra, foi aprovado o montante de 

2.518.571,43 euros.  

 Com a criação deste equipamento social - Unidade 

de Cuidados Continuados de Convalescença e Longa Du-

ração - a SCMM pretende valorizar o concelho, oferecen-

do à sua população e aos visitantes um espaço urbano de 

saúde devidamente qualificado e aliado ao seu enquadra-

mento arquitectónico, de forma a tornar-se mais aberto e 

atractivo, no sentido mais acessível e mais cativante para 

os residentes e visitantes, dilatando a capacidade de atrair 

pessoas, aumentando a diversidade de serviços de saúde e 

de apoio à família.   

Pretende-se com esta Unidade contribuir para a eficiên-

cia dos gastos na saúde, quer procurando encontrar solu-

ções menos dispendiosas que as praticadas actualmente, 

nomeadamente na convalescença, limitando o tempo de 

estadia em unidades hospitalares (situações que geram ele-

vados custos financeiros) quer combatendo o aumento 

“natural” da despesa neste sector por via do envelhecimen-

to da população.  

A reformulação da rede hospitalar, a reorganização dos 

cuidados de saúde primários e a criação de uma rede de 

cuidados continuados integrados constituem sinais signifi-

cativos de uma nova abordagem do sistema de saúde por-

tuguês. Tais factos não deixaram de ser preocupação da 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, daí a elaboração 

desta candidatura ao Programa Operacional Regional do 

Norte (O.N.2), destinada à instalação de uma Unidade de 

Cuidados Continuados inserida na Edificação do Hospital 

da Terra Quente, SA (HTQ), com 43 camas licenciadas, 18 

para Unidade de Convalescença e 25 para Unidade de 

Longa Duração e Manutenção. É assim constituída por 19 

quartos duplos, compostos por 38 camas, e 5 quartos indi-

viduais, compostos por 5 camas.  

Unidade de  
Cuidados Continuados  

 

Convalescença e Longa Duração  

A criação da Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença e Longa Duração           

valoriza o concelho e oferece à sua população e aos visitantes um espaço urbano 

de saúde devidamente qualificado e aliado ao seu enquadramento arquitectónico 

E 

* Diretora da Unidade de Cuidados Continuados 
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Clube de Vida 

Agir para o  

bem estar da população 

Por JACINTA CARVALHO* 

 

pensar no bem estar e nas necessidades da 

população, a Santa Casa da Misericórdia 

de Mirandela, criou um espaço voltado 

para a busca e promoção da saúde e do bem estar 

físico e emocional denominado “Clube de Vida”. 

O “Clube de Vida” presta uma variedade de 

serviços, nomeadamente, Fisioterapia, Ginásio 

(cárdio), Ginástica Localizada, Hip-Hop, Danças 

de Salão, e ainda um programa de combate à obesi-

dade, designado por “Menos Peso, Mais Saúde”. 

O programa “Menos Peso, Mais Saúde” englo-

ba o Serviço de Nutrição, que se baseia na aprendi-

zagem de uma alimentação saudável e na avaliação 

do estado nutricional do utente, e o Serviço de Psi-

cologia, uma vez que o estado físico e psíquico do 

individuo estão relacionados, estando provado que o 

acompanhamento psicológico apoia a mudança do 

estilo de vida, facilitando o sucesso do programa. 

A actividade física é fundamental para o combate 

à obesidade e/ou perda daqueles “quilinhos a mais”, 

sobretudo para a época de verão, uma vez que esta 

proporciona o aumento da massa muscular, tornan-

do os corpos mais tonificados, diminui as inestéticas 

gordurinhas, ao reduzir a massa gorda, e mais im-

portante ainda, reduz os níveis das glicémias, coles-

terol, triglicerídeos e diminui a pressão arterial, 

afastando, desta forma, o médico de casa. Podemos 

assim dizer que gastamos em ginásio, mas pou-

pamos na farmácia. 

Noutro âmbito, temos, ao dispor de toda a comu-

nidade Mirandelense, o Serviço de Fisioterapia, que 

combate os excessos de gordura que podem levar a 

Qualidade e Empreendedorismo Social  
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Clube de Vida 

Agir para o  

bem estar da população 

alguns problemas de saúde que, facilmente, pode-

rão ser ultrapassados com a ajuda da fisioterapia. 

Frequentemente, alguns dos problemas encontra-

dos nos utentes, estão relacionados com algumas 

das seguintes situações: alterações posturais, le-

sões músculo-esqueléticas, limitações nas activi-

dades do dia a dia, retenção de líquidos e dores 

generalizadas. Para os combater através do servi-

ço de fisioterapia, usamos diversas técnicas co-

mo: Drenagem Linfática, Vacuoterapia, Criotera-

pia, Calor Húmido, Massagens, entre outras. 

Todos os serviços disponíveis podem ser ad-

quiridos em conjunto ou separadamente conforme 

as necessidades ou gostos de cada um.  

É com satisfação que aguardamos a sua visita 

no Clube de Vida. 

Saúde 

* Diretora do Hospitel 
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Por FERNANDO LOPES* 

 

omo é do conhecimento público, a Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela, como 

realidade e identidade, existe desde 1518, 

ano da sua fundação. Desde então para cá, tem desen-

volvido meritoriamente a ação no prosseguimento de 

três instâncias fundamentais: proteção social, saúde e 

educação. A valência educativa tem constituído uma 

área estratégica na ação, rumo e missão solidária da 

SCMM: os equipamentos educativos que atualmente 

dispõe (Creche e Jardim de Infância O Miminho, Cre-

che e Jardim de Infância O Arco Íris, CAT e CATL) 

envolvem mais de 400 utentes diários e dão trabalho 

a mais de uma centena de funcionários, entre os quais 

se contam educadores de infância, professores do 1.º 

ciclo, auxiliares da ação educativa e de serviços ge-

rais, porteiros, cozinheiras e auxiliares de cozinha, 

sem esquecer que nos quadros da rede educativa há 

ainda psicólogos, educadores sociais, e técnicos de 

informática. Convém, ainda, dizer que a SCMM 

mantém uma longa tradição no setor da educação, 

pois já no século XVIII, a Mesa Administrativa sus-

tentava, na então vila de Mirandela, uma aula pública 

de Gramática (Português), incumbindo os frades tri-

nos de prestarem este serviço aos filhos dos morado-

res desta terra. Por sua vez, em meados do século  

Santa Casa apo 

Criação de uma  

Escola do 1.º Ciclo  

do Ensino Básico  

é o próximo passo 

C 
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Intervir em Educação 

Santa Casa apo sta na educação 
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passado, a SCMM criou um “Azilo-Escola”, alojando 

crianças de tenra idade, onde a par de condições assis-

tenciais, desenvolvia aprendizagens significativas, 

contribuindo decididamente para o desenvolvimento 

integral das crianças desde concelho.  

Dando continuação a esta tradição, a atual Mesa 

administrativa aprovou um Plano de Orçamento e Ati-

vidades, onde consta a criação de uma escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, que será mais uma valência 

desta secular Instituição. A criação da escola tem sido 

sugerida e até exigida, frequentemente, por muitos 

pais/encarregados de educação dos alunos finalistas 

dos infantários da Santa Casa da Misericórdia de Mi-

randela. Mas o que justifica a criação da escola sob a 

tutela da SCMM, na opinião da atual Mesa Adminis-

trativa, será a sua individualidade, a sua identidade, 

alicerçadas nos compromissos da SCMM, com um 

projeto educativo próprio, com rosto à semelhança do 

ideário e valores da SCMM. Uma escola diferente, 

personalizada, segura e de proximidade, solidária, uma 

nova opção para os pais, na escolha da educação que 

querem para os seus filhos, na oferta educativa que 

existe em Mirandela. Para além do mais, será, tam-

bém, uma escola de continuidade, já que, em princí-

pio, os futuros alunos serão, entre outros, os finalistas 

dos infantários da SCMM. Haverá como que uma con-

tinuidade no desenvolvimento do projeto educativo 

iniciado nos infantários “O Miminho” e “Arco-Íris”. 

Uma escola, onde as atividades desenvolvidas consti-

tuam um todo voltado para o desenvolvimento e a for-

mação harmoniososa da criança, onde o esforço apli-

cado no aprender resulte no gosto de fazer, onde a 

A futura escola funcionará no complexo social Lar Nª Senhora da Paz, depois  da adaptação e obras do atual edifício do CAT 

 Será uma escola diferente, personalizada, segura e de proximidade, solidária, 

uma nova opção para os pais, na escolha da educação que querem para os seus   

filhos e na oferta educativa que existe em Mirandela. Para além do mais, será, 

também, uma escola de continuidade, já que, em princípio, os futuros alunos     

serão, entre outros, os finalistas dos infantários da Santa Casa 
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criança mantém e alimenta a curiosidade, a vontade de 

cooperar, e se pode tornar um ser autónomo e respon-

sável. Será, também, uma escola a tempo inteiro, com 

um horário muito alargado (das 07:30 às 19:00 horas), 

com atividades acopladas de ATL, com espaços para a 

aprendizagem curricular e extracurricular e para ativi-

dades lúdicas e formativas. Onde se efetive uma 

aprendizagem participada que inclua visitas de estudo 

e interação com a comunidade, espaços de descoberta, 

contato com a natureza e as tradições rurais da nossa 

região que queremos proporcionar na quinta pedagógi-

ca em concretização na SCMM, sem descurar a educa-

ção religiosa e outros valores identitários da SCMM, 

expressos nos seus Compromissos. 

Com a criação desta escola, a Mesa da SCMM pre-

tende dar cumprimento aos seguintes objetivos: contri-

buir para a consolidação da universalidade do ensino 

básico; colaborar para fortalecer a coesão social das 

famílias da cidade e do concelho; prevenir a exclusão 

social, através da supressão das situações de isolamen-

to e de quebra de inserção sócio-educativa das crian-

ças em ambiente familiar; garantir uma adequada com-

plementaridade de ofertas educativas disponíveis na 

cidade; promover o aumento da qualidade das aprendi-

zagens e o incentivo das mesmas ao longo da vida; 

combater o insucesso e o abandono escolar; responder 

aos desafios da sociedade da informação e do conheci-

mento; colaborar para a articulação das políticas edu-

cativas do município. 

Para terminar, resta acrescentar que para patrono 

desta escola, a Mesa Administrativa da SCMM esco-

lheu a ilustre benemérita desta instituição, D. Antónia 

Teixeira Beliz. Por essa razão, a futura escola, que ini-

ciará as suas atividades no ano escolar de 2014/2015, 

terá a seguinte designação: Escola do 1.º ciclo do En-

sino Básico D. Antónia Teixeira Beliz, da Santa Ca-

sa das Misericórdia de Mirandela. 

 

Intervir em Educação 

 

 

* Vogal da Mesa Administrativa da SCMM, Pelouro da Educação 

A futura escola, que iniciará as suas atividades no ano escolar de 2014/2015,    

terá a designação de Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico D. Antónia Teixeira   

Beliz, ilustre benemérita da Santa Casa das Misericórdia de Mirandela 
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Gestão                        

de STOCKS  

O objectivo da implementação da gestão de Stocks On-line é      

regularizar e evitar a ocorrência de anomalias, diminuindo as       

existências e trazendo maior fiabilidade da informação fornecida  

pelo sistema, controlar as entradas e saídas dos produtos, bem 

como saber as existências em tempo real de todas as valências da 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 
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processo de Gestão e Con-

trolo de Stocks da Santa 

Casa da Misericórdia apre-

sentava, ocasionalmente, diversas 

anomalias, resultando em desvios 

de Stock, e em aumento das existên-

cias, o que originava uma situação 

diferente da realidade da contagem. 

Neste sentido, o objectivo da imple-

mentação da gestão de Stocks On-

line é regularizar e evitar a ocorrên-

cia destas anomalias, diminuindo as 

existências e trazendo maior fiabili-

dade da informação fornecida pelo 

sistema, controlar as entradas e saí-

das dos produtos, bem como saber 

as existências em tempo real de to-

das as valências da Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela, possibi-

litando assim a diminuição de cus-

tos e possibilidade de renegociação 

de preços com fornecedores. 

A sua implementação iniciou-se 

no inicio de Janeiro de 2012, com 

um sistema em folhas de Excel, se-

guindo-se no mês de Maio a imple-

mentação da Gestão de Stocks Onli-

ne com o software da F3M 

(Pacarsoft). 

Os dados do mês de Maio e Ju-

nho são dados de referencia e inici-

ais, pois estávamos em fase de im-

plementação. Nos meses que se se-

guiram, foram registadas algumas 

descidas, devido às férias dos Infan-

tários, seguindo-se em Setembro/

Outubro uma ligeira subida decor-

rente das refeições para Infantários 

e novas refeições para o SAD 

(Serviço de Apoio Domiciliário). 

No final do ano, inicia-se alguma 

subida devido à introdução de mais 

famílias e, também, custos com 

energia (gasóleo de aquecimento), 

ferramentas, medicamentos e ou-

tros. O que podemos realçar é a re-

dução de  produtos comprados des-

de Janeiro. Neste momento, a ges-

tão de Stocks é uma ferramenta que 

nos ajuda a saber em tempo real o 

que se compra/consome e os stocks 

existentes, possibilitando o reajusta-

mento agora e no futuro com os 

nossos fornecedores e as nossas va-

lências. Actualmente, implementa-

mos também um novo sistema de 

gestão da frota automóvel, que nos 

irá ajudar a reorganizar e saber os 

consumos em tempo real de todas as 

viaturas, e a forma como as nossas 

valências as utilizam. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente implementamos também um     

novo sistema de gestão da frota automóvel,  

que nos irá ajudar a reorganizar e saber os         

consumos em tempo real de todas as viaturas  

e a forma como as nossas valências as utilizam 

 

 

 

Controlo e Gestão 

O 
Por CARLOS JACINTO* 

* Engenheiro Coordenador                      

do Departamento de Informática 
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Por MATILDE MACHADO* 

 

Lavandaria Sénior, no início do ano de 

2013, oficializou-se como valência da 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, 

pois, o contrato que detinha com o IEFP (Instituto 

de Emprego e Formação Profissional) para empre-

sa de inserção social, completou o seu ciclo máxi-

mo. Permanecemos com os serviços prestados aos 

equipamentos de toda a Santa Casa da Misericór-

dia de Mirandela, bem como, iremos completar o 

sector com mais duas fases de implementação de 

tratamento de roupa. Neste sentido, a reorganiza-

ção dos serviços é inevitável, para efectuar num 

primeiro passo a abertura ao exterior como Lavan-

daria Social, onde iremos abranger a comunidade 

mais desfavorecida e desprotegida da cidade e do 

concelho. 

Numa segunda fase, abrangeremos também as 

roupas provenientes da Unidade de Cuidados Con-

tinuados, ON2 - no âmbito da candidatura Norte – 

10 - 156 – FEDER – 000255.SCMM – USS – Con-

valescença e longa duração. 

Através desta candidatura, a Santa Casa da Mi-

sericórdia, conseguiu efectuar uma remodelação 

dos equipamentos existentes, tendo sido compradas 

duas máquinas de lavar e uma calandra industrial. 

A importância destes novos equipamentos é ful-

cral na estratégia de rentabilização de custos e re-

cursos humanos. Nesta valência, temos também o 

serviço de costura, essencial e complementar nos 

serviços prestados aos clientes. 

Face ao exposto, é imprescindível ter colabora-

dores motivados e capacitados para lidar com o 

público em geral, interno e externo, geradores e 

intervenientes em todo este sistema. Temos, tam-

bém, um processo de registo informatizado que nos 

permite definir os custos por peça e equipamento, 

importante para podermos definir uma tabela de 

preços. Conseguiremos, assim, um tratamento de 

roupa com mais eficácia, qualidade e eficiência. 

LAVANDARIA SÉNIOR  

                      Valência da Santa Casa  

A 

* Diretora da Lavandaria Sénior  
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Por MATILDE MACHADO  

 

apoio domiciliário é uma rede de cuidados de 

bens fundamentais ao serviço, do ser humano. 

Cuidadores somos todos nós (família e equipa), 

intervenientes no processo - rede é, um conjunto de enti-

dades e projectos que complementam o SAD, em benefí-

cio dos seus clientes. Neste sentido, cabe à família e ao 

SAD, prevenir aspetos menos positivos desta fase marcan-

te da história pessoal, criando condições para uma velhice 

bem sucedida e feliz. 

Tendo como ponto de partida o modelo de envelheci-

mento activo, que assenta na saúde, participação e segu-

rança das pessoas idosas, numa perspectiva de género e 

cultura, destacamos como factores essenciais, os aspetos 

psicológicos, a capacidade cognitiva, a saúde mental e as 

atitudes face ao envelhecimento, bem como os factores 

sociais, nomeadamente as redes sociais de apoio e a satis-

fação com os recursos e serviços da comunidade. 

Este modelo adotado, complementa-se com a missão 

da SAD - “Laços de Ternura” da SCMM, que consiste em 

atender e acolher indivíduos com idade superior a 65 anos, 

de ambos os sexos, cuja problemática biopsicossocial não 

seja passível de outra resposta social, garantindo serviços 

de carácter temporário ou permanente, adequados à satis-

fação das necessidades dos clientes.  

A Instituição privilegia, assim, os mais desfavorecidos, 

promovendo uma vida saudável e activa, um ambiente de 

convívio e de participação, gerador de bem-estar pessoal e 

social. Reforçamos os serviços prestados com a integração 

dos clientes da cidade no projecto, “Animação de Idosos 

da SCMM”, uma mais-valia que, futuramente pretende-

mos alargar á restante população idosa do concelho. Com 

a reorganização do apoio domiciliário, a SCMM conse-

guiu garantir maior qualidade de serviços prestados aos 

utentes, bem como, rentabilizar os seus  recursos.  

Para aumentar o desempenho e valorizar o capital hu-

mano, efectuaram-se diversas formações, para que os fun-

cionários possam exercer com mérito e excelência o seu 

papel como ajudantes familiares. 

Gostaríamos de partilhar com vocês, o nosso LAÇO, 

para que todos, consigamos entender como é importante o 

nosso papel, na VIDA. 
 

 

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário -

“Laços de Ternura” - SCMM 

 

 

Poema do SAD 

“Laços de Ternura”  
 

“Meu Deus! Como é engraçado. 

Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. 

Uma fita dando voltas.  

Enrosca-se, mas não embola. 

Vira, revira, circula e pronto, está dado o laço. 

É assim que é o abraço (…)  

Ah, então é assim o amor, a amizade de, 

tudo que é sentimento. 

Como um pedaço de fita. 

Enrosca, segura um pouquinho, 

Mas não se pode desfazer a qualquer hora, 

Deixando livre as duas bandas do laço. 

Por isso é que se diz:  

laço afectivo, laço de amizade. 

E quando alguém briga se diz: romperam-se os laços. 

Então o amor, a amizade são isso. 

Não prendem, não escravizam,  

não apertam, não sufocam. 

Porque quando virá nó, já deixou de ser um laço” 
 

 

Mário Quintana 

 

Social 

O 

* Diretora do SAD 
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Por FRANCISCO MENDONÇA* 

 

Banco Solidário de Mirandela tem 

estado, nos últimos meses, a proceder 

à criação de uma nova sede e, breve-

mente, irá ter em funcionamento o “Banco 

Alimentar”, um “Gabinete de Acompanha-

mento e Orientação aos Requerentes” e o 

“Banco de Materiais” de artigos doados. O 

novo espaço do Banco Solidário funcionará 

num dos baixos do bloco 21, do Bairro do 

Fundo Fomento, tendo sido cedido pela Câma-

ra Municipal de Mirandela.  

Com a conclusão e inauguração do novo 

espaço, que deverá acontecer já no próximo 

mês de Julho, o Banco Solidário de Mirandela 

passará a ter outra capacidade para colmatar as 

necessidades básicas de famílias desfavoreci-

das e mais carenciadas do concelho. A nova 

sede possibilitará ter em funcionamento cons-

tante o “Banco Alimentar”, para acudir a situ-

ações de carência alimentar e, ainda, um 

“Gabinete de Acompanhamento e Orientação 

aos Requerentes”, com a finalidade de apoiar 

as famílias ao nível pessoal, social e comunitá-

rio.  

Recordamos que o Banco Solidário tem em  

funcionamento, desde Março de 2011, uma 

loja social, situada na Praça do Mercado, mas 

esta revelou-se insuficiente para apoiar as fa-

mílias mais carenciadas, sen-

do esta uma das razões que 

levou os responsáveis do 

Banco Solidário a criar um 

novo espaço. Assim que este 

O apoio e a satisfação das necessidades básicas       

dos mais carenciados passará a ser efetuada de      

forma mais condigna e satisfatória 

 

Qualidade e Empreendedorismo Social  

Nova sede do                     

  Banco Solidário 

 edificará o apoio  

aos carenciados  

 
Está a ser criada, no bloco 21 do Bairro do Fundo Fomento, 

a nova sede do Banco Solidário, onde ficará alojado o 

“Banco Alimentar”, o “Banco de  Materiais” e o “Gabinete 

de  Acompanhamento e Orientação aos Requerentes”         

O 
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estiver em funcionamento o apoio e a satisfação 

das necessidades básicas dos mais carenciados 

passará a ser efetuada de forma mais condigna e 

satisfatória. Igualmente, os voluntários do Banco 

Solidário passarão, também, a dispor de melhores 

condições para colaborar, graças à criação desta 

estrutura, há muito aguardada e desejada.   

O Banco Solidário através destas valências 

(banco alimentar e banco de materiais) dará uma 

resposta social adequada, decorrente da emergên-

cia de novos processos de exclusão social e da 

persistência de fortes desigualdades sociais e ca-

rências no concelho, derivadas do agravamento 

do desemprego e outros problemas sociais. O pró-

ximo passo, após a inauguração, consistirá em 

organizar o “banco de materiais” que será consti-

tuído por bens usados ou novos, doados por quem 

assim o desejar, como mobiliário, eletrodomésti-

cos, material didático, brinquedos, roupa, calçado 

e alimentos não perecíveis. Para angariação de 

alimentos serão realizadas campanhas de solidari-

edade, em diversas alturas do ano, e contaremos 

com a colaboração dos Hipermercados de Miran-

dela, no aproveitamento de alguns desperdícios 

alimentares, para que seja possível ajudar quem 

mais precisa. 

Noutro âmbito, pretendemos alterar os Regula-

mento do Banco Solidário e aumentar as parceri-

as existentes de maneira a  tornarmos a solidarie-

dade mais efectiva e envolvente no concelho de 

Mirandela. 

Igualmente, tendo em conta que o Banco de 

Voluntariado já está em funcionamento, solicita-

mos a todos os interessados em colaborar com o 

Banco Solidário para se dirigirem à Loja Social 

da Praça do Mercado ou à Ação Social do Muni-

cípio para tomarem conhecimento de como pode-

rão participar como voluntários ou ainda como 

efectuar uma doação.  

* Coordenador do Banco Solidário de Mirandela 

Solidariedade 
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Por FRANCISCO MENDONÇA 

 

esde Agosto de 2012 que a Santa Casa 

da Misericórdia de Mirandela tem em 

funcionamento as cantinas sociais, ao 

abrigo do Programa de Emergência Alimentar 

(PEA), lançado pelo atual Governo. Este serviço 

de emergência social tem funcionado no Centro 

de Dia “Cantinho d´Avó” tendo já permitido a 

mais de uma centena de requerentes beneficiarem 

deste tipo de apoio alimentar.  

Ao longo dos últimos meses, o número de fa-

mílias a solicitar ajuda alimentar, por via das can-

tinas sociais, tem aumentado junto dos serviços 

de apoio do concelho, como sejam o Banco Soli-

dário de Mirandela, a Ação Social da Câmara 

Municipal de Mirandela, os serviços sociais da 

Santa Casa ou mesmo através de alguns técnicos 

da Segurança Social. Este constante e preocupan-

te aumento de situações de carência alimentar, 

em Mirandela, esteve na base do alargamento do 

número de refeições diárias das cantinas sociais. 

Inicialmente, foram protocoladas, entre o Minis-

tério da Solidariedade Social e a Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela, 65 refeições diárias 

tendo, este número, sido alargado em Janeiro, 

para 80 refeições. Durante o mês de Maio e face 

ao agravamento da precariedade e vulnerabilida-

de de muitas famílias, com o aumento de situa-

ções de desemprego e da redução dos valores dos 

subsídios e de outras prestações sociais, voltaram 

a ser alargados o número de refeições sociais, 

passando a ser servidas, a partir de 1 de Junho, 

100 refeições.  

Cantinas 

Sociais  

Uma resposta     

contra a pobreza     

e a exclusão social 

D 
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Solidariedade 

Recorde-se que, além da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Mirandela, as cantinas sociais estão, 

também, em funcionamento na Vila de Torre Do-

na Chama, através do Centro Social e Paroquial, 

sendo, à semelhança de Bragança, os únicos con-

celhos do distrito com mais de uma cantina soci-

al. Igualmente, está protocolado que cada refei-

ção é comparticipada pelo Instituto da Segurança 

Social, IP, em 2,5 euros, ficando a Santa Casa 

com a possibilidade de cobrar um euro por refei-

ção. Contudo e atendendo às carências verifica-

das, na grande maioria dos requerentes das canti-

nas sociais, não está a ser cobrado qualquer valor.  

As cantinas sociais, criadas durante o segun-

do semestre de 2012, têm possibilitado a várias 

dezenas de agregados familiares do concelho su-

prirem as suas carências alimentares, face às difi-

culdades socioeconómicas que enfrentam. Desta 

forma estamos a permitir às pessoas e/ou famílias 

que mais necessitam o acesso a refeições diárias 

gratuitas, tendo como prioridade os idosos com 

baixos rendimentos, as famílias desempregadas e 

com filhos a cargo e as pessoas com deficiência e 

com dificuldades em ingressar no mercado de 

trabalho. 

Poderão ainda beneficiar desta medida 

(refeições sociais), entre outros, famílias ou indi-

víduos com baixos salários e encargos habitacio-

nais fixos, com reformas e/ou pensões ou outro 

tipo de subsídios sociais baixos e famílias ou in-

divíduos com doença crónica.  

As refeições confecionadas são disponibiliza-

das em recipientes apropriados para consumo no 

domicílio das pessoas e/ou famílias. 
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Por RUTE TRIGO 

 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, 

no âmbito da Acção - TUAMIRANDE-

LA - REGENERAÇÃO URBANA DO 

CENTRO HISTÓRICO DE MIRANDELA com a 

Designação da Operação TuaMirandela - MIRAN-

DELA CRIATIVA, com o código: NORTE-10-

0241-FEDER-000470, vai proceder à recuperação 

e valorização da Igreja da Misericórdia e à instala-

ção de um Museu (núcleo museológico) de Arte 

Sacra. O valor base, aprovado pelo QREN foi de 

296.774,58€ (duzentos e noventa e seis mil euros e 

setecentos e setenta e quatros euros e cinquenta e 

oito cêntimos). A Santa Casa iniciou todos os pro-

cedimentos no ano de 2009, mas por falta de verba 

não foi possível arrancar com as obras. O projeto 

técnico foi enviado e aprovado pelo IGESPAR e as 

orientações deste organismo sugerem que os traba-

lhos de construção civil se iniciem ao mesmo tem-

po que os da recuperação da talha e da pintura mu-

ral. Para a concretização desta obra, foram solicita-

dos contactos de gabinetes credenciados para o 

restauro da talha e pintura mural e enviadas as res-

pectivas propostas ao IGESPAR, para apreciação 

das mesmas. 

Tendo em conta todo o trabalho já realizado, e o 

montante aprovado pelo QREN, é intenção da Mi-

sericórdia iniciar, no presente ano, os trabalhos de 

recuperação, pois a Igreja da Misericórdia de Mi-

randela é um monumento da cidade e classificada 

como de interesse concelhio. 

 Recuperação 

 e Valorização 

         da Igreja 

 da Misericórdia  

A Santa Casa pretende   

iniciar em 2013 os          

trabalhos de recuperação.     

A Igreja da Misericórdia 

de Mirandela é um monu-

mento da cidade e        

classificada como de      

interesse concelhio. 

A 
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Candidaturas  

Parafarmacia “+SAÚDE” da Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela 
 

Directora Técnica : Drª Anabela Carlão 

Serviços de Sáude: Medição de Peso, Tensão Arterial, Glicemia, 

Triglicerideos, Colesterol, PSA, Testes de Gravidez, Ácido Úrico 

 

Tel:278203250 – Fax:278203251  

E-mail: saude.scmm@hotmail.com 

 

 

 



Qualidade e Empreendedorismo Social  

 24   Julho de 2013    Boletim Informativo     

o dia 7 de Janeiro de 2013, no Tribunal 

Judicial de Mirandela, a Santa Casa de 

Misericórdia e os herdeiros de Delfim 

Trigo estabeleceram um acordo judicial, que se 

traduziu na rescisão do contrato de aluguer da 

loja comercial, situada no rés-do-chão da sede da 

Santa Casa e localizada na rua Simão Marques 

Pinheiro. Este acordo pressupõe a reinstalação do 

auditório conforme consta do projeto inicial e, 

também, da candidatura aprovada ao Programa 

ON2, mediante o pagamento de uma indemniza-

ção de oitenta mil euros, a liquidar em trinta e 

cinco prestações mensais. Esta resolução veio 

solucionar o problema da devolução da comparti-

cipação financeira, já recebida, e referente à 

construção do auditório, conforme consta da no-

tificação da CCDRN. 

Este processo arrastava-se nos tribunais desde 

2006, acarretando custos adicionais muito gran-

des, prejudicando principalmente candidaturas 

aos fundos comunitários e a utilização das referi-

das instalações para o funcionamento de ações de 

formação profissional contínua, nomeadamen-

te dos funcionários da Santa Casa. 

Acordo Judicial com os 

herdeiros de Delfim Trigo      

permite reinstalação do auditório     

na sede da Santa Casa  

N 
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Sustentabilidade 

Por Sérgio Ruivo*  

 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

tem efetuado uma enorme aposta no setor 

agrícola, mantendo em exploração mais de 

50 hectares, distribuídos por diversas culturas. Com 

este empreendimento são produzidos dezenas de mi-

lhares de quilos anuais de produtos hortícolas, sendo 

toda produção distribuída pelas diversas valências da 

Instituição, caminhando para a auto sustentabilidade 

alimentar.  

Em síntese, expomos alguns dados referentes às  

áreas e tipos de explorações agrícolas da instituição, 

bem como o total de produtos e quantidades produzi-

das nas últimas campanhas: 

- Olivicultura – O total da exploração é de cerca de 38 

ha de olival, dos quais 26 ha situam-se no casal de 

paradela e 12 ha localizam-se na quinta da raposeira, 

sendo estes de regadio com sistema de fertirrigação 

gota-a-gota. Na campanha oleícola, de 2012/2013, a 

produção de azeitona foi de 31036 Kg, dos quais se 

obtiveram 5750 litros de azeite, a que corresponde um 

rendimento médio de 18,52% em litros. 

- Frutos Frescos – A produção global obtida das fru-

teiras em bordadura, cerejeiras, figueiras, videiras, 

marmeleiros, ameixeiras, diospireiros e Kiwi foi de 

1864 Kg.  

- Frutos Secos – Neste setor, a área de exploração é de 

4,47 ha de cultura de amendoal com disponibilidade 

de rega gota-a-gota, na quinta da raposeira. Na campa-

nha de frutos secos, a produção foi de 820 Kg de 

amêndoa em casca, que foram britados por conta da 

Santa Casa, dos quais se obtiveram 170 Kg de miolo.  

- Setor Hortícola – O total de área de exploração deste 

setor é de 1,86 ha, dos quais 1,58 ha localizam-se no 

casal de paradela, 0,2 ha na quinta da raposeira e 0,08 

ha para culturas protegidas, no lar Nossa Senhora da 

Paz. Ainda no setor hortícola, a produção da campa-

nha de 2012, das diversas espécies hortícolas, foi de 

21681 Kg com predominância de couves, abóboras, 

cebolas, tomate, alface e feijão-verde. 

Setor Agrícola caminha para a    

auto sustentabilidade alimentar  

A 

* Responsável pelo Setor Agrícola da SCMM 
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Qualidade e Empreendedorismo Social  

Aumentar a qualificação   

profissional e digital, o       

empreendedorismo e a  

   dinamização comunitária são         

objetivos do Projeto Incentivar  

na 5.ª Geração do Escolhas 

Por FRANCISCO MENDONÇA* 

 

om a aprovação da candidatura à 5.ª 

Geração do Programa Escolhas, em No-

vembro de 2012, o Projeto Incentivar 

irá continuar a sua intervenção, na cidade de Mi-

randela, até Dezembro de 2015. Tendo como en-

tidade promotora e gestora, a Santa Casa da Mi-

sericórdia, este Projeto visa a intervenção social 

junto de crianças e jovens desfavorecidos, em 

situação de insucesso e abandono escolar, com 

medidas de promoção e protecção e crianças ins-

titucionalizadas ou com medidas tutelares educa-

tivas.  

Nesta nova Geração do Escolhas, além da 

continuidade dos parceiros anteriores, apostou-se 

em novas instituições, integrando o novo consór-

cio, a Câmara Municipal de Mirandela, o Agru-

pamento de Escolas de Mirandela, a Junta de 

Freguesia de Mirandela, a Fundação Salesianos - 

Salesianos de Mirandela, a Consultua, Ensino e 

Formação Profissional, Lda, o Centro de Empre-

go de Mirandela - IEFP, a Policia de Segurança 

Pública e ainda a Comissão de Proteção de Cri-

anças e Jovens em Perigo de Mirandela.  

Igualmente, tendo em conta a continuidade de 

algumas acções da geração anterior e o reforço 

de novas medidas do Programa Escolhas irão ser 

desenvolvidas novas actividades, destacando-se: 

o “Atelier de Apoio Escolar”, o “Atelier de Des-

porto”, a “Oficina de Artes e Expressões”, o 

“Gabinete de Apoio Psicossocial”, o “Clube da 

Parentalidade e Mediação Familiar”, destinado às 

Famílias, o “Programa de Competências Pessoais 

e Sociais”, o “Serviço de Orientação Escolar e 

Profissional”, para os alunos do 9º e 12º ano, o 

“Gabinete de Estágios e Emprego”, a “Colónia 

de Férias”, a “Educação para a Saúde”, a criação 

da “Associação Juvenil Incentivar” e ainda o 

“Clube de Apoio à Comunidade”.  

No âmbito da Medida IV, do Programa Esco-

lhas, destaque para a criação do CID@FORMA 

como prolongação do Espaço CID@NET, tendo 

como finalidade o aumento da formação e quali-

ficação no domínio das Tecnologias da Comuni-

cação e Informação (TIC), nomeadamente com o 

desenvolvimento das acções certificadas, como 

são exemplo: o DCB (Diploma Básico de Com-

petências), o Literacia Digital e o curso CISCO. 

Este último, com grande impacto e importância 

na empregabilidade dos jovens ao longo das ulti-

mas gerações do Escolhas. 

C 



 

                                           Boletim Informativo    Julho de 2013   27  

 

Aumentar a qualificação   

profissional e digital, o       

empreendedorismo e a  

   dinamização comunitária são         

objetivos do Projeto Incentivar  

na 5.ª Geração do Escolhas 

 

 

Projeto Incentivar 

Para o desenvolvimento das actividades a equipa de 

trabalho é composta por um coordenador, Francisco 

Mendonça, um monitor CID, Vitor Amadeu Mendes, 

um dinamizador comunitário, Alexandre Figueiredo e 

vários técnicos e monitores, na qual constam actual-

mente, as psicólogas Ema Pires e Marlene Teixeira, a 

Educadora Social Joana Salgado, o professor Vicente 

Rosa, na área do desporto e a professora Diana no Hip-

Hop.  

Como público-alvo a abranger, durante os três anos 

de implementação do Projeto Incentivar, estão defini-

dos, em candidatura, 260 participantes diretos (crianças 

e jovens) e 550 participantes indirectos (crianças e jo-

vens). Igualmente pretendemos envolver 120 famílias e 

cerca de 40 técnicos, nomeadamente educadores, pro-

fessores e auxiliares educativos, nas várias actividades 

propostas.  

Para finalizar, de referir que o público alvo prioritá-

rio do Projeto Incentivar: Faz a Tua Escolhas - E5G são 

crianças e jovens em situação de risco de abandono e 

insucesso escolar, sem ocupação escolar, com medidas 

de promoção e protecção e medidas tutelares educativas 

e provenientes de contextos e famílias socioeconómicos 

vulneráveis e desfavorecidos e sem qualquer apoio so-

ciocultural e educativo.  

* Coordenador do Projeto Incentivar: Faz a Tua Escolha - E5G 
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Animação de Idosos   

Dinamizar para promover    

o envelhecimento ativo     

e saudável  

Intervir com qualidade é pensar em cada 

uma das fases da vida e proporcionar 

respostas adequadas aos idosos e       

contribuir para o seu bem estar 

dmsdicas.blogspot.com  
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envelhecimento da po-

pulação é um fenómeno 

de amplitude mundial, 

que tem vindo a despertar inte-

resse dos respectivos países. De 

acordo com os dados estatísticos, 

a população idosa tem duplicado 

nos últimos anos. Este cresci-

mento representa o avanço da 

medicina e o desenvolvimento 

económico sobre as doenças e 

lesões que limitaram a vida hu-

mana durante muitos anos. Em 

Portugal, este fenómeno traduz-

se por um decréscimo da popula-

ção jovem e um incremento da 

população idosa.  

O envelhecimento é um pro-

cesso adaptativo, lento e contí-

nuo, que se traduz numa série de 

alterações, e no qual intervêm 

factores biológicos, psicológicos 

e sociais. Caracteriza-se pela de-

terioração corporal e funcional, 

diminuição da vitalidade e da 

capacidade de adaptação dos or-

ganismo às mudanças. Os aspec-

tos psicológicos que influenciam 

o envelhecimento evidenciam-se 

nas alterações do desempenho 

cognitivo, afectivo e mesmo so-

cial dos indivíduos.  

 Entre as várias e continuas 

adaptações às quais os idosos 

estão sujeitos, encontra-se o pro-

cesso de institucionalização, cada 

vez mais frequente e em crescen-

te situação de dependência. Esta 

fase acarreta grandes mudanças, 

já que implica o estabelecimento 

de novas relações, a adaptação a 

um ambiente novo e desconheci-

do, diminuição ou perda do papel 

que o individuo desempenha na 

família e sociedade, associado a 

sentimentos de abandono e inuti-

lidade.  

A institucionalização atual-

mente deve-se essencialmente a 

três grandes factores: i) a incapa-

cidade cognitiva do individuo, 

consequência das alterações cog-

nitivas, demências, sintomas de-

pressivos, problemas psiquiátri-

cos, incapacidade para tomar me-

dicação e menor capacidade para 

tomar decisões; ii) a incapacida-

de física, decorrente das limita-

ções da mobilidade, menor parti-

cipação nas atividades de vida 

diárias, menor capacidade funci-

onal física, maior número de do-

enças e lesões, doenças crónicas 

e incontinências; iii) e por últi-

mo, as condições socioeconómi-

cas e afectivas, que  englobam o 

aumento da idade, a solidão, a 

ausência de laços familiares e de 

apoio social, a viuvez, os baixos 

rendimentos, entre outros.  

Neste contexto teórico, a San-

ta Casa da Misericórdia  de Mi-

randela e no seguimento da sua 

missão de solidariedade e ajuda 

ao próximo, vem cumprindo com 

dedicação e empenho a sua ação 

no âmbito da assistência social, 

médica e hospitalar à terceira 

idade.  

Com uma visão centrada no 

acolhimento e acompanhamento 

biopsicossocial dos idosos com 

diferentes graus de dependência 

e incapacidades cognitivas e físi-

ca, a Santa Casa da Misericórdia, 

tem vindo a incidir cada vez mais 

a sua atenção na promoção da 

saúde e no aumento da qualidade 

de vida dos seus utentes, com um 

aumento de investimento físico, 

económico e humano ao nível da 

reabilitação física, psicomotora e 

saúde mental, quer para a popu-

lação institucionalizada, quer 

para a residente em casa, prestan-

do serviços cada vez mais diver-

sificados, promovendo a sua au-

tonomização, adiando a instituci-

 

 

 

O 

 

Animação de Idosos 

dmsdicas.blogspot.com  

O objetivo central do projeto “Animação de         

Idosos” é promover uma melhor coordenação 

de  um conjunto de atividades, umas já         

existentes, outras a criar, para desenvolver nas    

Estruturas Residenciais da Santa Casa 

 Por FÁTIMA PEREIRA* 

 

A Santa Casa da Misericórdia no              

seguimento da sua missão de solidariedade 

e ajuda ao próximo, vem cumprindo      

com dedicação e empenho a sua ação        

no âmbito da assistência social, médica      

e hospitalar à terceira idade 
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onalização e o isolamento social, a 

que muitos deles (idosos) se en-

contram votados, pela ausência da 

retaguarda familiar e em muitos 

casos social também, já que assis-

timos a um crescente abandono 

das aldeias e desertificação dos 

concelhos transmontanos. Neste 

sentido, tem sido, cada vez mais 

uma aposta da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Mirandela o desen-

volvimento de atividades ludico-

culturais e animação social com 

vista à ocupação dos tempos livres 

e à promoção da saúde física e 

mental, garantindo o envelheci-

mento ativo e melhorando a quali-

dade de vida de todos os utentes 

da instituição.  

Surge assim, durante o ano de 

2012, o projeto “Animação de 

Idosos”, criado com o objetivo de 

promover uma melhor coordena-

ção de um conjunto de atividades, 

umas já existentes, outras a criar, 

para desenvolver nas Estruturas 

Residenciais da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Mirandela. Inserido 

no Gabinete/Serviço de Apoio e 

Acompanhamento Psicossocial, o 

projeto pretende constituir-se co-

mo uma conjugação de recursos, 

no sentido de promover, de forma 

organizada e estruturada, ativida-

des e iniciativas, contribuindo, 

igualmente, de forma significati-

va, para o reforço das relações 

interpessoais e a ocupação dos 

tempos livres entre os idosos.  

Organizado em torno de cinco 

grandes áreas de intervenção; pro-

moção da saúde, educação-

formação, atividades ocupacio-

nais, lazer e atividades de vida 

diária, tem, essencialmente, como 

finalidade a melhoria da qualidade 

de vida e bem estar dos utentes, 

que se pretende, conseguir ao:  

- Estimular a cognição dos idosos, 

atenuando a deterioração cogniti-

va;  

- Promover um envelhecimento 

saudável e dinâmico, concedendo-

lhes a oportunidade de realizarem 

atividades prazenteiras e satisfató-

rias conforme as suas preferên-

cias; 

- Aumentar a motivação dos ido-

sos para uma participação ativa no 

ambiente que os rodeia; 

- Favorecer o clima relacional sa-

tisfatório entre os idosos, potenci-

ando a empatia e a entreajuda.  

Neste contexto, a planificação 

de atividades, consiste na ocupa-

ção do utente e no seu envolvi-

mento nas iniciativas, proporcio-

nando-lhes uma vida mais ativa e 

mais criativa, fortalecendo e me-

lhorando as relações e a comuni-

cação inter e intrapessoal, promo-

vendo uma melhor e maior partici-

pação na vida da instituição e de-

senvolvendo a autonomia pessoal.  

Estão já em pleno funciona-

mento, nos lares Senhora da Paz, o 

Bom Samaritano e Santa Ana, as 

sessões semanais de Animação 

Física e Motora, Ginástica Geriá-

trica, o Programa de Estimulação 

Cognitiva, Alfabetização/treino de 

Escrita e Oficinas de Expressão 

Plástica e Artes, com o Projeto 

Eco-Idades, a Formação Religiosa 

e Espiritual, o Atelier Culinária e 

as Tardes Culturais, com cinema, 

dança e saídas aos exterior. Estas 

são iniciativas mensais que assen-

tam numa perspetiva de reforçar o 

contato e envolvimento com a co-

munidade e a própria sociedade 

civil.  

Os bons resultados alcançados 

bem como a satisfação dos uten-

tes, ao longo da implementação do 

projeto. animam e reforçam em 

todos os intervenientes e, na pró-

pria equipa multidisciplinar que 

acompanha os mesmo, a vontade 

de continuar. Importa, pois, conti-

nuar a desenvolver atividades que 

promovam o envelhecimento ati-

vo, sempre com o respeito pelas 

reais necessidades ao nível biopsi-

cossocial dos utentes, e atendendo 

aos recursos humanos e materiais 

disponíveis.  

 

* Coordenadora da Equipa Multidisciplinar       

do Projeto de Animação de idosos 
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Farmácia Central 
 

Cont. nº 168 933 470 

Tel.: 278 262 551 / Fax: 278 203 094 

5370-347 Mirandela 

D. Técnica  

Maria da Conceição Vale das Neves 
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Infância 

Atividades nas Crech es e nos Infantários 

 
 
O Centro de Infância “O Miminho” encerrou mais um ano letivo com uma festa,     

tendo por tema as “Marchas Populares”.  

Os nossos meninos, mais uma vez, brilharam no palco, com as coreografias e os    

adereços elaborados nas salas, com a participação das Educadoras e das Auxiliares. 

Contamos, também, com a participação de um grupo alargado de pais que            

contribuiu para abrilhantar ainda mais a festa. 
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Infância 

 
O Infantário “Arco Iris”, no encerramento do presente ano lectivo, realizou uma fei-

ra medieval, como planificado no projeto Educativo. Como todas as feiras medievais 

não faltou o artesanato, os jogos tradicionais, a música e as danças apresentadas pe-

las crianças desde os 2 até aos 5 anos. O inicio da feira deu-se pelas 16h30 e prolon-

gou-se até ao jantar, onde foram servidos pratos com carne grelhada, pão, vinho, su-

mo e sardinhas. Estes foram feitos por todas as colaboradoras do jardim e pago pe-

los pais. Embora a tarde não estivesse muito convidativa, por causa da temperatura, 

correu tudo bem e foi uma tarde recreativa em que os pais e filhos conviveram. 

No dia 28 de Junho, realizou-se a festa de finalistas, onde o grupo dos 5 anos se     

despediu do jardim de infância para iniciar a sua vida escolar. O objetivo desta ceri-

mómia foi propiciar a estas crianças um dia diferente, em ambiente de jardim de in-

fância. A missa este ano foi celebrada pelo Sr. Padre Manuel Mendes, seguindo-se a 

queima simbólica das fitas e o almoço convívio com os pais. Estes são momentos que 

ficam para sempre. Assim terminaram as festas deste ano e iniciamos a colónia de 

férias, que se vai realizar com atividades variadas e passeios. 
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Santa Casa da Misericórdia de Mirande-

la vai inaugurar, durante o mês de Agos-

to, o Lar para Idosos “Envelhecer em 

Casa”, sedeado na aldeia de S. Pedro Velho. Esta 

é mais uma estrutura, criada pela instituição que 

visará o apoio à população idosa do concelho e 

terá a capacidade para acolher 20 utentes, em re-

gime de internato. 

A criação desta estrutura (Lar de Idosos) con-

tou com a preciosa ajuda, não só financeira, da 

Câmara Municipal  de Mirandela mas, também, 

nos arranjos exteriores, que englobam jardina-

gem, parque de estacionamento, alargamento e 

correção da rua pública. Relativamente ao equipa-

mento básico, foi elaborado um Pedido de Apoio 

ao PRODER para equipar e adaptar com equipa-

mento ergonómico, no valor de 154.135,67€ 

(cento e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e 

cinco euros e sessenta e sete cêntimos) no edifício 

já existente. A comunicação de decisão foi de teor 

favorável em 04/06/2013 e no montante de 

97.533,32 € (noventa e sete mil, quinhentos e 

trinta e três euros e trinta e dois cêntimos), com 

uma taxa de financiamento de 75%, que se traduz 

em 73.150,00 € (setenta e três mil e cento e cin-

quenta euros).  

De salientar que este equipamento só foi possí-

vel ser concluído devido ao acordo estabelecido 

entre a Santa Casa da Misericórdia e o empreitei-

ro, Sr. Humberto Carraca, que aceitou o plano de 

pagamento dos autos de medição faseados ao lon-

go de três anos.   

O Lar de Idosos funcionará, também, como 

base de apoio ao Serviço de Apoio Domiciliário, 

das aldeias circundantes a S. Pedro Velho, e en-

trará em funcionamento até ao final do ano de 

2013. Com a criação de mais esta valência, a San-

ta Casa da Misericórdia aumentará a sua capaci-

dade de institucionalização e de proximidade à 

população idosa, nomeadamente daquela zona do 

concelho, que carece de algumas respostas soci-

ais. 

Lar de S. Pedro vai ser inaugurado  

 

A
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SIC Esperança em parceria com a Vitalis lança 

a terceira edição da Bebida Solidária, um pro-

jeto que visa a criação de bolsas escolares que 

permitirão a crianças e jovens do 1.º e 2.º ciclo do ensino 

básico, em situação de carência económica comprovada, 

terem acesso aos livros e material escolar necessário para 

começarem mais um ano letivo. 

O projeto Bebida Solidária nasceu em 2011 e na pri-

meira edição conseguiu um resultado bastante positivo. 

Com uma verba angariada de 50.000€, e depois de rece-

ber 398 candidaturas, a SIC Esperança atribuiu 391 bol-

sas de material escolar a crianças carenciadas, do primei-

ro ciclo, em todos os distritos nacionais, incluindo a regi-

ão autónoma da Madeira. Na segunda edição, entre 1208 

candidaturas foram atribuídas 500 bolsas escolares por 

todo o país, a crianças do 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Em Mirandela, e através das candidaturas apresentadas 

pelo Banco Solidário, foram atribuídas, pela SIC espe-

rança, 24 bolsas escolares no ano de 2011 e no ano de 

2012 foram financiadas 14.   

 Para tornar este projeto uma realidade, a SIC Espe-

rança contará com uma rede de parceiros a nível nacio-

nal. Cada distrito ou região autónoma do país terá um ou 

mais representantes que se encarregarão de identificar os 

potenciais beneficiários desta iniciativa, sendo também 

possível receber candidaturas de famílias. Neste sentido, 

a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, através do 

Banco Solidário, voltará a associar-se a este projeto, na 

qual irá efectuar candidatura a bolsas escolares para as 

famílias mais carenciadas, com filhos que estejam a fre-

quentar o 1º ou 2º ciclo. Em equação está também a acei-

tação da proposta endereçada à instituição para ser par-

ceira da SIC Esperança, na Terceira Edição da Bebida 

Solidária, em representação do distrito de Bragança. 

 

Em Agenda 

Candidatura à 3ª Edição da Bebida Solidária - SIC Esperança                 

visará a criação de Bolsas Escolares 

ara melhor racionalização de custos e recursos 

humanos, a Santa Casa da Misericórdia de Mi-

randela tem em marcha um plano para concen-

tração das cozinhas. Durante as últimas semanas proce-

deram-se aos trabalhos de requalificação e ampliação da 

cozinha do Lar da Nossa Senhora da Paz, de maneira a 

permitir a concentração das refeições dos três lares da 

cidade e, ainda, do apoio domiciliário. 

    Quanto às outras cozinhas, espalhadas pelos vários 

equipamentos da cidade de Mirandela, terão outras fina-

lidades. A cozinha do ATL será destinada a confecionar 

a alimentação para crianças e jovens, nomeadamente dos 

infantários, do CAT e o próprio ATL. Mantém-se, tam-

bém, em funcionamento a cozinha do Cantinho da Avó, 

que tem a seu cargo o Plano de Emergência Social, espe-

cificamente as cantinas sociais, que servem 100 refeições 

diárias. 

    Este é um processo moroso, que requer ponderação e 

equilíbrio, de forma, a evitar constrangimentos. Prevê-

se, com esta medida, a redução de 4 cozinhas. 

Santa Casa    

procede à        

centralização de 

cozinhas para 

racionalizar   

custos e recursos 

humanos 

A

P
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ra uma vez uma aldeia, São Pedro Velho, velha de 

nome mas jovem e dinâmica no espírito. Há dias 

cruzei-me com o “Ti António”, pessoa sábia e 

muito apreciada na aldeia. Vive no Porto, com os filhos e 

é sempre um prazer reencontrá-lo. Mal me avistou, ainda a 

cumprimentar-me, lá vem a pergunta mais ouvida nos últi-

mos dias, aqui na aldeia:  

- Então, quando é que abre o Lar? 

- Ó  “Ti António”, está quase, em princípio vai ser no mês 

de Maio. Mas diga-me, o senhor está tão bem, com os seus 

filhos, porquê essa vontade de voltar?  

Olhou para mim (como quem diz, não percebes nada dis-

to) e mandou-me sentar, ali no banco do jardim.  

- Quero voltar, porque quero ouvir as carroças a passar 

ainda de noite. Quero jogar uma “suecada” com o meu 

parceiro de sempre aqui no jardim. Quero, sempre que me 

apetecer, entrar na minha casa, onde partilhei 50 anos de 

felicidade com a minha mulher, onde vi crescer os meus 

filhos. Quero ao fim do dia cheirar o pão do Amândio, 

molhar a côdea no azeite, quando o lagar estiver a laborar. 

Quero ao Domingo ouvir o sino chamar por mim, poder 

ajoelhar na igreja, no meu lugar de sempre, rezar por ti e 

por todos aqueles que me são queridos. Quero poder visi-

tar a minha amada no cemitério sempre que bater a sauda-

de, falar, desabafar. Quero divertir-me na Feira do Moran-

go, nas Festas da aldeia, na Sardinhada do São Pedro, be-

ber um copo com velhos conhecidos, recordar, rir, chorar. 

Entendeste agora?  

 Não chorei, mas emocionei-me, limitei-me a acenar 

com a cabeça. Em poucas palavras disse tudo, retratou 

uma vida e o que lhe ficou na memória. Esta inauguração 

não vai ser uma inauguração qualquer, vai ser o início de 

uma nova vida ou vida nova, como queiram. Atrevo-me a 

dizer, talvez de forma utópica que o lar vai contribuir para 

a sobrevivência da nossa aldeia. Tudo o que esta casa en-

volve além do regresso do “Ti António” e de tantos outros, 

os postos de trabalho, a economia local, os produtos dos 

nossos agricultores, com ou sem fatura (se a Troika dei-

xar), as visitas diárias dos familiares. Tudo isto vai trans-

formar a nossa aldeia em “São Pedro Novo”. 

Regresso a casa  

Por CARLOS PIRES 

 Opinião 

E 
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Contatos: 

Estrada Nacional 221 

6300-035 ARRIFANA/GUARDA 

PORTUGAL 

Tel.: 271 223 424 

 

 

Fornecemos e instalamos: 
·  Equipamento e Mobiliário Geriátrico; 
·  Equipamento de Lavandaria; 
· Cozinhas; 
· Frio Industrial 

“Condições especiais para IPSS” 
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Por RAQUEL ALVES* 

 

m toda e qualquer empresa 

ou instituição a Qualidade 

assume um papel fulcral 

como fator gerador do seu desempe-

nho. Sendo um fator estruturante do 

desenvolvimento e crescimento das 

organizações, a Qualidade é a pre-

missa base para a competitividade, e 

independentemente da natureza ou 

fins de qualquer instituição, esta in-

terfere na produtividade, visto que 

não é possível desenvolver estraté-

gias empresariais ou organizacionais 

baseadas em  produtos ou serviços 

que não correspondam às necessida-

des ou expectativas dos consumido-

res, dos utilizadores ou dos utentes. 

Neste sentido, a Mesa Adminis-

trativa da Santa Casa da Misericór-

dia de Mirandela assume a Qualida-

de como um factor determinante 

para a intervenção na Comunidade. 

No seguimento da candidatura 

realizada pela União das Misericór-

dias Portuguesas, ao projecto finan-

ciado pelo POPH, medida 3.1, a 

Santa Casa da Misericórdia de Mi-

randela foi uma das 25 misericór-

dias, a nível nacional, a ser seleccio-

nada (cerca de 180 horas por miseri-

córdia). 

O projecto visa o processo de 

certificação EQUASS Assurance 

(Euro-pean Quality in Social Servi-

ces), nível I (certificação da qualida-

de nos serviços sociais). Já está defi-

nida a equipa do projecto, grupo re-

presentativo das diversas áreas da 

Organização, assim como as respos-

tas sociais a incluir. O Manual para 

a implementação da qualidade da 

EQUASS Assurance rege-se por 10 

princípios, 50 critérios e 100 indica-

dores de desempenho, necessários 

para a Implementação e Certificação 

da Qualidade na Misericórdia. O 

EQUASS - European Quality in So-

cial Services é uma iniciativa da 

EPR - Plataforma Europeia de Rea-

bilitação. A Certificação da Qualida-

de dos Serviços Sociais (EQUASS 

Assurance) é um programa de certi-

ficação para garantia da qualidade e 

controlo de qualidade nos serviços 

sociais. 

Este setor é cada vez mais, nos 

tempos que corre, de vital importân-

cia. A certificação da qualidade tem 

como principal finalidade melhorar 

a eficiência e eficácia da instituição, 

e como principal meta, a melhoria 

contínua dos cuidados e da presta-

ção de serviços aos utentes e aos 

cidadãos. 

A Santa Casa da Misericórdia 

conta com todos os que nela traba-

lham, com a população, com os par-

ceiros sociais, para um esforço pró-

activo que fará evoluir a  Instituição, 

torná-la mais humana, mais dinâmi-

ca e mais presente. 

A Qualidade  

no serviço aos outros 

Implementar um Sistema de Gestão e Qualidade 

nas Respostas Sociais é o grande desafio das      

instituições na área da intervenção social 

E 

 

 

 

* Diretora da Unidade de Cuidados Continuados 

O Sistema de Gestão da Qualidade pretende       

estimular a melhoria das respostas sociais e       

garantir patamares de qualidade mínimos nos    

serviços prestados aos utentes e aos cidadãos 

 Qualidade 
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Uma história de sucesso 

 

Desde 1986 que crescemos de forma                  
sustentável, acompanhando os desejos e           
necessidades dos nossos clientes,                      
proporcionando-lhes os  melhores  produtos e  
serviços, gerando valor e criando riqueza. 
 

As conquistas alcançadas e o dinamismo da      
Lusiaves tornam-na hoje, numa referência do 
sector avícola e agro-industrial em Portugal e   
internacionalmente. 
 

Olhamos para o futuro com confiança e temos 
muito orgulho no trabalho que desenvolvemos 
ao longo  destes anos. 

 

 

 

 

 

Rua Combatentes da 
Grande Guerra 

Tel.: 278 990 032 

 

Produtos biológicos e      
de grande qualidade!  
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o dia 2 de Julho de 2013, realizou-se a 26.ª reu-

nião plenária da Comissão Local de Ação Soci-

al (CLAS), no auditório da Santa Casa, contan-

do com cerca de 40 entidades concelhias. Foram apresen-

tados e aprovados, por unanimidade, os instrumentos de 

planeamento social realizados no âmbito do programa 

Rede Social pelo CLAS de Mirandela, nomeadamente o 

Plano de Desenvolvimento Social (2013-2015)/Plano de 

Ação 2013 e Plano de Ação do CLDS + de Mirandela. 

    Trata-se de instrumentos que integram em si metodolo-

gias de planeamento estratégico pressupondo um proces-

so participativo pelos vários agentes sociais e que tem 

como objetivo promover o desenvolvimento social con-

celhio e combater a pobreza e exclusão social reforçando 

o trabalho em parceria. 

    O plano integra cinco eixos de intervenção: grupos 

sociais desfavorecidos (sub-eixo: terceira idade); empre-

gabilidade; educação e formação ao longo da vida (sub-

eixo: abandono escolar); igualdade e respostas sociais 

(sub-eixo: consolidação da Rede Social) e o eixo dos 

equipamentos sociais que integra o sub-eixo da capacita-

ção das instituições. 

    O plano de ação do CLDS+ integra o P.D.S., sendo a 

equipa local do Programa a executora dos eixos da em-

pregabilidade e dos equipamentos sociais, no que concer-

ne à criação de um centro cívico e, ainda no sub-eixo da 

capacitação das instituições, através da criação de coope-

rativas e criação e/ou revitalização de associações. 

    Na reunião, foram prestadas informações relativas à 

implementação do Banco Local de Voluntariado, cujo 

protocolo entre a Câmara Municipal de Mirandela e o 

Conselho Nacional de Promoção de Voluntariado foi as-

sinado dia 5 de julho de 2013. Após a assinatura do mes-

mo, realizou-se uma ação de sensibilização, no dia 6 de 

Julho, onde os voluntários seleccionados, após entrevista, 

participaram numa ação de formação com a duração de 7 

horas. 

    Foram ainda apresentados os resultados do Programa 

de Apoio e Qualificação da Medida PIEF (Programa In-

tegrado de Educação e Formação) no concelho de Miran-

dela e informações da medida: atividade socialmente útil. 

om a alteração da legislação relativamente ao 

Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a 

Carenciados (PCAAC), o Centro Distrital da 

Segurança Social deixou de fazer a seleção das famílias 

carenciadas, passando esta para as instituições. Foram 

aprovados novos critérios que passam a reger a elegibili-

dade dos beneficiários do PCAAC, no que se refere às 

Instituições. 

A Santa Casa, uma vez que já era polo de armazena-

mento/distribuição, manifestou intenção de ser Institui-

ção Mediadora. Assim sendo, tem a responsabilidade de 

elaborar as listas de beneficiários e fazer a respetiva dis-

tribuição dos géneros, na zona geográfica circundante. O 

aprovisionamento geral funciona no armazém do lar N.ª 

Sr.ª da Paz e tem, também, à sua responsabilidade a ar-

mazenagem e distribuição dos géneros alimentares forne-

cidos pela U.E. (União Europeia). 

De salientar, que, tendo já sido efetuada a selecção 

das famílias a abranger no PCAAC e as respectivas can-

didaturas, irá ser efetuada a primeira distribuição dos gé-

neros alimentares, de 2013, durante o mês de Julho.  

Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) 

 

C.L.A.S. de Mirandela 

 Comunidade 

N 

C 
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                                           Boletim Informativo    Julho de 2013   45  

 

Comunidade 

Por MANUEL ARAÙJO* 

 

Mesa Administrativa da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Mirandela solicitou à Unidade 

Pastoral de Mirandela, mais concretamente 

à Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, na qual 

está inserida, a organização das cerimónias da Se-

mana Santa uma vez que continua com a sua Igreja 

encerrada ao culto, pelo que se torna cada vez mais 

difícil dar resposta condigna, às tradicionais procis-

sões da Semana Santa. 

No dia 29  de Março de 2013, realizou-se a pro-

cissão do “Encontro” entre Nossa Senhora das Do-

res e Nosso Senhor dos Passos, que culminou junto 

à rotunda Luciano Cordeiro, onde um orador sagra-

do proferiu um sermão alusivo ao momento. 

Em seguida, a procissão continuou o seu percurso 

pela Rua da República que estava devidamente en-

galanada com símbolos e motivos alusivos à quadra 

Pascal. 

A procissão terminou, no largo em frente à sede 

da Junta de Freguesia, tendo sido distribuídas, a toda 

a população presente, lembranças inerentes a esta 

cerimónia, que foi muito concorrida. 

Tal como foi planeado pela Equipa Pastoral, 

a  Via Sacra de Sexta Feira Santa iniciou-se no adro 

da Igreja de S. João Bosco, percorrendo de seguida 

as ruas 16 de Maio, Força Aérea, Rotunda da Geo-

grafia, 25 de Maio, Rotunda do Emigrante, Avenida 

das Amoreiras, D. Afonso III, D. Manuel II, até jun-

to à estátua do Beato João Paulo II, onde se realizou 

a décima terceira estação – a Morte do Senhor – 

com a presença de uma enorme multidão de fiéis.  

De seguida, a procissão do Enterro do Senhor 

prosseguiu pelas ruas de Santo António, Alexandre 

Herculano, República, D. Afonso III, Ponte Velha e 

terminou no Santuário de Nossa Senhora do Ampa-

ro, procedendo-se à décima quarta estação que cul-

minou numa das grutas, com o Enterro do Senhor. 

Todo este cerimonial decorreu sempre em pro-

fundo silêncio, iluminado por milhares de luzes de 

velas.  

As diferentes estações da Via Sacra foram orga-

nizadas liturgicamente pela Equipa Pastoral das três 

paróquias da cidade de uma forma muito empenha-

da. As celebrações da Semana Santa tiveram uma 

alteração significativa tanto quanto à forma, como 

ao percurso efetuado, consolidando-se a ideia de que 

todos os eventos tenham âmbito geral, unindo assim 

a população da cidade. 

A Equipa Pastoral de Mirandela está de parabéns. 

Semana Santa 

A 

 

* Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 
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o âmbito do convite endereçado ao Município 

de Mirandela pelo Instituto da Segurança So-

cial, IP para dinamizar na área do Município, 

um Contrato Local de Desenvolvimento Social – 

CLDS+, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

foi escolhida como Entidade Coordenadora Local da 

Parceria (ECLP).  

    Os CLDS+ são protocolos celebrados entre os muni-

cípios, instituições de solidariedade social e o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. As verbas serão 

destinadas à aplicação de medidas de aumento da empregabilidade e de combate articulado contra a pobreza crítica, 

tendo em mente a aposta num superior desenvolvimento local e uma especial atenção na concretização de medidas 

que promovam a inclusão ativa das pessoas.  

    Os CLDS+ têm o objetivo de contribuir para o aumento da empregabilidade, para um combate articulado contra a 

pobreza crítica, em especial garantindo uma maior proteção às crianças, aos jovens e aos idosos, tendo em mente a 

aposta num superior desenvolvimento local e enfoque na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa 

das pessoas.  

    Ao CLDS+ de Mirandela está reservada uma verba de 300.000,00€ para um período de 2 anos, a qual se-

rá  potenciada através da Rede Social que, enquanto plataforma que envolve e articula os parceiros sociais, renova a 

intervenção social e conjuga os seus esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de desemprego, pobreza e 

de exclusão.  

    Para formalização do CLDS+, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela esteve no dia 7 de junho 

no Centro João Paulo II, em Fátima, na cerimónia de assinatura dos protocolos de compromisso que contou com a 

presença do Ministro da Segurança Social. 

 

GAEE – Protocolo de Colaboração para a Gestão do Gabinete 

de apoio à Empresa e ao Empreendedor de Mirandela 

 

o dia 30 de Maio de 2013 foi assinado o Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Mirandela, 

a Associação Comercial e Industrial, a Direção Regional de Agricultura e Pescas, o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto Jean Piaget e a Santa Casa, tendo 

como objetivo geral proporcionar serviços de apoio e informação aos empresários. O protocolo estabelece, por um 

lado, interfaces específicos com as diferentes áreas municipais e, por outro lado, interfaces de articulação com as di-

ferentes entidades do concelho e da região intervenientes no domínio empresarial. 

Protocolo de Colaboração com a Associação de                   

Deficientes das Forças Armadas  

 

o dia 15 de Junho foi assinado um protocolo ente a Santa Casa e a Associação de Deficientes das Forças 

Armadas, representada pelo Sr. Presidente da Direção Nacional, José Eduardo Gaspar Arruda, tendo como 

principal objetivo a admissão dos seus associados e familiares, residentes no distrito de Bragança, nos equi-

pamentos e respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia. 

 Protocolos 

Ainda no âmbito do CLDS+ foi celebrado um Contrato de Comodato entre a Santa 

Casa e o Município de Mirandela pela período de 10 anos, prorrogado por iguais   

períodos tendo em vista a Criação, Desenvolvimento e Dinamização de um Centro 

Cívico que visa apoiar toda a comunidade mirandelense. 

N 

N 

N 
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Higitotal - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda. 
    Rua Vale da Cerdeira 
    Mirandela 
    5370-565 MIRANDELA 
 

    Telefone: 278 203 533      Fax: 278 262 913   


