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Editorial

TEMOS EM NÓS TODOS OS SONHOS DO MUNDO!

No dia 6 de Janeiro de 2012 tomaram posse os novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela com algumas saídas e caras novas relativamente ao mandato anterior. O ato formal de posse decorreu na Igreja de Nossa Senhora da
Encarnação, tendo também sido acolhidos novos irmãos.
Nessa cerimónia os membros dos órgãos sociais da SCM de Mirandela assumiram os seus destinos, de forma altruísta, inteiramente voluntária e gratuita. Aceitaram cumprir as 14 Obras de Misericórdia e os Compromissos e dedicar-se de corpo e alma a
uma missão de inefável significado humanista: ajudar quem precisa! Os tempos são difíceis! Há pessoas e famílias a sofrer e a
SCM procurará acudir a todos através das suas várias valências e equipamentos, definindo prioridades e realizando opções
acertadas. A nossa gestão terá de ser transparente e rigorosa porque os recursos são escassos, as dificuldades aumentam e não
poderemos hipotecar o futuro.
No que aos idosos diz respeito, urge respeitar a sua individualidade como sujeitos de direitos, a sua identidade, a sua autonomia, e os seus hábitos, interesses, expetativas e necessidades. A SCM saberá também transmitir-lhes um clima de segurança
afetiva, física e psíquica com o envolvimento e a responsabilidade dos seus familiares. Entendemos que a institucionalização
será o último recurso e que é melhor para eles a sua permanência no seu meio de vida. Como tal, apostaremos no reforço do
apoio domiciliário e estaremos atentos a novas respostas, como as cantinas sociais ou os centros de noite.
No setor da educação, a SCM vai definir uma Rede Educativa com uma nova organização, sempre no intuito de contribuir de
forma positiva e saudável para a socialização das crianças e jovens.
O futuro exige gestão rigorosa, maximização de recursos e contenção a nível dos recursos humanos mas não apaga outros sonhos na concretização de projetos essenciais para a nossa população como, por exemplo, a Unidade de Cuidados Continuados
Integrados que funcionará no Hospital Terra Quente S.A., mas que só terá pernas para andar, com a garantia absoluta da realização de acordos com o Ministério da Saúde, porque só assim se pode pensar na sua sustentabilidade e viabilidade económicofinanceira. Não queremos que as nossas asas de cera derretam por queremos alcançar o Sol!
2012 é o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. A SCM não pode deixar fugir essa oportunidade para refletir sobre esse facto para que os idosos possam envelhecer bem, partilhem as suas experiências, continuem a
desempenhar um papel ativo na sociedade e usufruam de uma vida o mais saudável e gratificante possível num clima de saudável solidariedade intergeracional.
(Cont.)
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Os órgãos da SCM só conseguirão atingir os seus objetivos com o apoio e envolvimento direto dos dirigentes, dos técnicos e dos demais trabalhadores, sem esquecer o papel e as expetativas dos pais e encarregados de educação. Eles são o
rosto mais visível da instituição. O sucesso e cumprimento da sua missão dependem também e, sobretudo, deles a quem
iremos dar o devido e justo valor, investindo também na sua formação pessoal e profissional.
É nosso desiderato respeitar também os vários parceiros sociais com que temos forçosamente de interagir, num trabalho
de efetiva parceria de que os nossos utentes só ficarão a ganhar. Na área social, tudo tem a ver com tudo e ninguém pode atuar isoladamente e de olhos fechados ao ambiente circundante e daí o nosso envolvimento ativo na Rede Social e
em vários concelhos e comissões municipais.
É ponto de honra para nós apostar também em novas formas dinâmicas de gestão da qualidade para aumentar os níveis
de satisfação dos utentes e familiares, para justificar os apoios da Segurança Social e para melhorar o desempenho global da SCM como uma organização.
A vida é uma constante renovação e este Boletim Informativo é prova disto, expressando uma palavra de afeto para todos aqueles que possibilitaram a sua elaboração, mantendo uma tradição já longa da SCM de Mirandela. Através dele
cumpre-se a obrigação de prestar contas pelo que andamos a fazer no dia a dia, constituindo-se num documento histórico que perpetua pessoas, atividades, sonhos e realidades!
A nossa Casa terá de ser Santa, aberta a todos, acolhedora e defensora da misericórdia para que, todos os dias, a nossa
ajuda transforme rostos fechados em sorrisos abertos de alegria e de Fé no futuro por mais sombrio que ele pareça!
Dr. Rui Magalhães

Vice-Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
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Eleição dos Órgãos Sociais - Triénio 2012/2014
Para cumprir o mandato no triénio 2012-2014, realizaram-se no passado dia 17 de Dezembro do ano findo, as
eleições para os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Como é do conhecimento geral, as
eleições decorreram na Sede Social da Santa Casa da Misericórdia, situada na Praça 5 de Outubro desta cidade
de Mirandela e ao ato eleitoral apresentou-se apenas uma lista de candidatura.
A lista de candidatura “Afetos”, classificada com a letra
A, foi sufragada pelos irmãos com a seguinte votação:
número de Irmãos votantes: 179 (cento e setenta e nove); votos nulos: 22 (vinte e dois); votos brancos: 9
(nove); votos validamente expressos: 148 (cento e quarenta e oito). O decurso da votação correu com toda a
normalidade e findo o ato eleitoral, não se tendo verificado qualquer reclamação ou protesto, o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral proclamou eleita a lista vencedora, que apresentava a seguinte composição:

Colectivamente assumem o compromisso de tudo fazer para
engrandecer a Santa Casa, criar as condições necessárias
para que os idosos possam usufruir do conforto, comodidade, bem-estar, tranquilidade e as crianças e os jovens de um
desenvolvimento harmonioso, físico e pedagógico, intelectual e humano. As reformas que o governo está a introduzir
em todos os sectores de actividade exigem que a Mesa Administrativa esteja atenta e invista em áreas que poderão ser
uma mais-valia para compensar as franjas etárias da sociedade mais frágil e desprotegida.

Assembleia Geral: Presidente: José Baltazar
Gomes Aguiar. Vogais: José Alexandre Neves Milheiro
de Oliveira e Teresa de Jesus Catalão Marques Torres.
Conselho Fiscal: Presidente: António João de
Almeida Lima. Vogais: José Pereira Barros e Luís Albano dos Santos Carvalho. Suplentes: Artur Horácio
Gomes Assis, António Alexandrino Pinto e José Joaquim Ribeiro.
Mesa Administrativa: Provedor: Manuel João
Morais Araújo. Vice-Provedor: Rui Fernando Moreira
Magalhães. Vogais: António Joaquim Figueiredo, Alzira Augusta Ferreira da Costa Ramos, António Venâncio
Ribeiro de Castro, Albino Henrique Rodrigues Costa e
Fernando dos Santos Lopes. Suplentes : Agostinho José
Costa, Manuel da Conceição Mateus e Alfredo José
Silva.
Pode dizer-se que a lista vencedora, quer quanto à composição quer quanto ao programa de acção, é uma lista
de continuidade. No que à composição diz respeito, todos os elementos transitaram da anterior mesa, com a
única exceção do vogal efectivo Dr. Fernando Lopes,
que assume, pela primeira vez, lugar na nova Mesa Administrativa.
Programa de Acção:
No que concerne ao programa de acção, a nova mesa
propõe dar continuidade ao meritório trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido nos últimos mandatos do atual
provedor e que carecem ainda de aplicabilidade e desenvolvimento.

Assim, propõem-se reforçar as actividades do Banco Solidário e da Economia Social, implementar um Sistema de Gestão e Certificação da Qualidade dos diferentes serviços, para
a qualificação e valorização de todos os funcionários, adquirir o 4º piso do Hospital Terra Quente para instalar a Unidade de Cuidados Continuados e apostar na celebração de
acordos com o Ministério da Saúde para a viabilidade do
pleno funcionamento desta Unidade.
A lista vencedora promete ainda uma execução orçamental
dos próximos anos com muito rigor e eficácia de modo que
o controlo das despesas correntes e gestão de recursos humanos, contribuam para a sustentabilidade e desenvolvimento de todas as valências da Santa Casa da Misericórdia
de Mirandela.
F.L.

Boletim Informativo da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela

5

Posse dos Órgãos Sociais da SCMM
Em ato público solene, antecedido por uma Eucaristia, decorreu no passado dia 6 de Janeiro, na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, a cerimónia da posse dos novos órgãos sociais da SCMM.

Sempre é Bom Saber!
1 - Obras de MISERICÓRDIA:
Pilares da Santa Casa da Misericórdia

Como estabelecem os Compromissos, a tomada de posse, perante o Presidente
A fundação, em 15 de
da Assembleia Geral, terá lugar na primeira quinzena do ano civil imediato ao
Agosto do ano 1498, da
das eleições. Assim, de facto, aconteceu.
Confraria da MisericórFinda a eucaristia alusiva à Epifania do Senhor, vulgarmente conhecida por
dia de Lisboa, a primeira
dia de Reis, presidida pelo capelão da Santa Casa, Cónego José Vaz, o senhor
a ser criada em Portugal,
Presidente da Assembleia Geral, Eng.º José Baltazar Aguiar deu posse aos
deveu-se à rainha D. Lemembros dos diferentes órgãos sociais, desta Irmandade: Assembleia Geral,
onor, mulher de D. João
Conselho Fiscal e Mesa Administrativa. Sem qualquer protocolo especial, os
II, o Príncipe Perfeito, e
D. Leonor
diferentes membros, efectivos e suplentes, foram chamados um a um, para
à importante contribuição
numa mesa ao lado do altar-mor da Igreja matriz de Mirandela, sob o olhar do seu confessor, o Frei Miguel de Contreiras.
O objectivo desta Irmandade assentava em granatento da Senhora da Encarnação, assinarem a respectiva ata de posse.
des pilares que são a concretização das catorze
obras de Misericórdia: as sete Corporais (1-dar de
comer a quem tem fome; 2-dar de beber a quem
tem sede; 3-vestir os nus; 4-dar pousada aos peregrinos; 5-assistir os enfermos; 6-visitar os presos;
7-enterrar os mortos) e as sete Espirituais (1-dar
bom conselho; 2-ensinar os ignorantes; 3-corrigir
os que erram; 4-consolar os tristes; 5-perdoar as
injúrias; 6-suportar com paciência as fraquezas do
nosso próximo; 7-rogar a Deus por vivos e defuntos).

2 - 500 Anos da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela

No final da cerimónia, o Presidente da Assembleia Geral dirigiu a todos os
presentes, palavras de circunstância cheias de valor, para enaltecer o significado do ato. Referindo-se especificamente aos membros recém eleitos e agora
empossados, agradeceu-lhes a disponibilidade para exercer os cargos, em espírito de missão solidária, e pediu-lhes que com sabedoria, coragem e esperança se dediquem ao engrandecimento desta multissecular instituição, quiçá a
mais antiga e prestigiada do concelho de Mirandela. Alertando que se esperam
tempos difíceis e é em crise, que as vontades têm que se unir para que mais
fortes e coesas saibam vencer a indiferença e o egoísmo tão fortemente instalados na sociedade dos nossos dias. Acredita que a utopia e os ideais que norteiam a vida dos novos eleitos produzirão seguramente bem-estar, solidariedade e afetos, para todos os utentes da Santa Casa. São estes os objectivos supremos da SCMM, que consubstanciados nas catorze Obras de Misericórdia, que
elencou e comentou, são, ainda hoje metas difíceis, mas não impossíveis de
satisfazer. Daí que, falando de pessoas e da satisfação das suas necessidades e
carências sociais e porque de Misericórdia se trata, reafirmou que é tempo de
ação, unindo esforços e mobilizando boas vontades. F.L.

Talvez não saiba, mas no próximo ano de 2018, a
Misericórdia de Mirandela fará 500 anos de existência. Com efeito, Mirandela foi das poucas vilas
de Trás-os-Montes que logo no início do século
XVI tiveram Casa da Misericórdia, cuja fundação,
no dizer unânime dos historiadores, data de 1518,
reinava D. Manuel I, em Portugal.

Compromissos SCMM

Neste sentido, é altura de começar a programar
com dignidade as comemorações de tão importante efeméride, para Mirandela.
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Cargos da Mesa Administrativa
Na sua primeira reunião, aos nove dias do mês Janeiro do presente ano, a Mesa Administrativa, por indicação do senhor Provedor, como se estabelece no artigo 38º dos Compromissos, distribuiu os seguintes cargos pelos novos mesários eleitos:

Eng.º Manuel João Araújo (Provedor): Além das funções expressas nos Compromissos, assume a Economia
Social, Património, Sistema de Gestão Certificação da
Qualidade e a UCC integrada no Hospital da Terra
Quente, S.A.
Dr. Rui Fernando Moreira Magalhães (Vice-Provedor):
é substituto legal das funções do Provedor, nas suas
ausências ou impedimentos, assumindo, ainda, na área
dos Serviços Administrativos: o Expediente, Gestão de
Pessoal e Utentes, Contabilidade e Apoio Domiciliário.

Sempre é Bom Saber!
3 - Século XVIII: Aula Pública de Gramática em Mirandela
Sabia que em 1732, a Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela fez um contrato com os frades
trinos, desde 1717 instalados na casa do Hospital
por eles convertido em hospício, obrigando-se os
religiosos, por uma escritura, a fazerem todo o serviço religioso da Santa Casa e a ensinarem Gramática aos filhos dos moradores desta vila em aula pública.

Frades Trinos, Séc. XVIII

Arq. António Joaquim Pereira Figueiredo (vogal): tem
a seu cargo o Sector de Manutenção, Aprovisionamen- 4 - Unidade de Cuidados Continuados
A Mesa Administrativa está fortemente empenhada
to, Projectos e Planeamento.
Dr.ª Alzira Augusta Ferreira da Costa Ramos (vogal): é
responsável pelos lares São Sebastião, Sr.ª da Paz, Santa Ana e Hospitel que engloba o Lar Bom Samaritano, a
Unidade de Apoio Integrado e o Clube de Vida.
Venâncio Ribeiro de Castro (vogal): exerce as funções
inerentes ao movimento da Tesouraria e acumula o
Aprovisionamento.

em levar por diante o processo de instalação da
UCC integrada no edifício do HTQ SA, de Mirandela. Será extremamente importante para a população do concelho de Mirandela o concretizar desta
iniciativa não só pela importância que representa
como hospital de retaguarda, mas também pelo elevado número de empregos técnicos que proporciona
para os jovens da região.

Henrique Rodrigues Costa (vogal): assume a responsabilidade de Transportes.

Dr. Fernando Santos Lopes (Vogal): tem a seu cargo as
valência CAT e CATL, os Centros de Infância Miminho e Arco-Íris e o Sector Cultural. É o representante
da SCMM na Comissão de Protecção de Menores em
Risco, Programa Escolhas, PIEC, no Conselho Municipal de Educação e no Conselho Geral da Escola Secundária de Mirandela.

Face à presente conjuntura económica adversa que o
país atravessa, a concretização deste objectivo tem a
ver com muitas variáveis que estão a ser convenientemente ponderadas a diversos níveis. A mais importante tem a ver com a situação financeira interna
da SCMM e com os apoios que se conseguirem
agregar ao projecto. O estudo de viabilidade económico e financeiro deste magno empreendimento
para a SCMM aponta para a sua viabilidade e sustentabilidade, desde que seja possível celebrar acordos com o Estado.

F.L.
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Hospital Terra Quente S.A

- Unidade de Cuidados Continuados
Em Portugal verifica-se, como em toda a Europa, uma evolução
demográfica e epidemiológica que se reflecte num progressivo
envelhecimento da população. Com isto surgiu, pelo Decreto-Lei
n.º 101/2006 de 6 de Junho, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). O desenvolvimento da Rede é um
processo de evolução gradual com 3 fases pré-definidas, que se
estendem até 2016. Desta forma, o ano de 2016 é o marco que
antecipa a sua plena concretização. Atualmente, o número de profissionais da Rede situa-se nos 5.238. A Rede tem portanto, um
grande impacto a nível laboral, porque permitirá até ao ano de
2016 a criação de mais de 20.000 empregos (Guerreiro, s/d).

Os serviços prestados pela RNCCI são (i) Unidades de Internamento (convalescença, média duração e reabilitação, longa duração e manutenção e cuidados paliativos); (ii) Unidade de Ambulatório (unidade de dia e de promoção de autonomia); (iii)
Equipa Hospitalar (equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos) e (iv) Equipas Domiciliárias (equipas de cuidados continuados integrados e equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos).
Entre 2006 e 2008 a RNCCI aumentou em mais de 200 % o número de lugares
(Guerreiro, s/d). As Misericórdias estão integradas na RNCCI sendo, de todos os
prestadores, o que detém o maior número de camas e de Unidades. Estamos pois
em presença de um sistema de nível intermédio, centrado no doente, procurandose preencher o hiato existente entre o tratamento hospitalar e a ida para o domicílio (UMCCI, 2008).
Uma boa gestão da Rede implica uma correta referenciação dos utentes para garantir o internamento tecnicamente adequado. Para isso foi concebido um circuito
de referenciação que se inicia no Hospital através da EGA (Equipa de Gestão de
Alta) ou no Centro de Saúde através da ECL (Equipa Coordenadora Local). Adicionalmente, as ECL validam a referenciação das EGA, fazem a pesquisa local de
vaga e admissão na unidade. Às ECR (Equipa Coordenadora Regional) compete a
pesquisa regional de vaga, quando esta não existe na área de domicílio do utente, e
a coordenação regional de todo o processo de referenciação (UMCCI, 2008).
Pretende-se com a RNCCI contribuir para a eficiência dos gastos na saúde. O Presidente da União das Misericórdia, Manuel
Lemos lembra que “os cuidados de um doente num hospital custam 400 a 700 euros por dia…” (Diário de Notícias, 2012). A
RNCCI presta cuidados adequados às necessidades da população alvo da Rede, a um custo médio muito mais baixo que o hospitalar.
Tais factos não deixam de ser preocupação da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, daí que elaborou uma 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, S.A. (HTQ) com 43 camas licenciadas, 18 para Unidade de Convalescença e 25
para Unidade de Longa Duração e Manutenção. Para além deste facto, já obtivemos resposta por parte da ARS-Norte com
intensão de celebrar acordos durante o ano de 2013.
Dra. Raquel Alves
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U. Cuidados Continuados

Conversa com Dr. José Silvano
Sempre é Bom Saber!

Em conversa com Dr. José Silvano (Agência de Desenvolvimento Regional Entre o Douro e Tâmega) existe
uma importância decisiva do Hospital Privado Terra
Quente S.A para o concelho de Mirandela, e é ainda
maior porque tem integrada uma Unidade de Cuidados
Continuados, pertencente à Santa Casa da Misericórdia
de Mirandela. Devido às extensas listas de espera nos
hospitais públicos nesta área especifica o Dr. José Silvano diz ainda estar mais convencido, que é fundamental
esta Unidade principalmente para a população do concelho de Mirandela. Perante tais factos a ARS Norte não deixará de celebrar acordos de cooperação
entre o Ministério da Saúde e Santa Casa, o que tornará esta Unidade viável
financeiramente e satisfará as aspirações e anseios da população do concelho
de Mirandela.

5 - Plano de contenção de Despesas e aumento de Receita
A mesa administrativa, numa das suas reuniões ordinárias mensais, aprovou um plano de contenção
de despesa e aumento de receitas, que fez chegar a
todos os responsáveis dos diversos serviços, com
vista à sua implementação. É do conhecimento público, que a SCMM, tal como acontece com a maioria das IPSS´s, está a passar dificuldades financeiras. Este desequilíbrio financeiro, considerado preocupante mas não asfixiante, pretende ser corrigido a
médio e a longo prazo, com as medidas aprovadas
no plano de contenção de despesas e aumento de
receitas, já em vigor.

Com a Unidade de Cuidados Continuados integrada no Hospital Privado faz- 6 - SCMM em números, ano 2011
se muito com pouco, pois existe uma unidade médica, uma especialidade médica que pode atender todos os utentes, inclusive os da Unidade, que caso conA SCMM é uma instituição multissecular que atua
trário teria de procurar esses serviços e especialidades fora o que tornava a no concelho de Mirandela. Em linhas gerais, a visiUnidade mais debilitada em termos de quadros técnicos.
bilidade da instituição manifesta-se com o contribuQuanto à importância da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela ser parte
integrante neste Hospital Privado e assumir a Unidade, reside no facto de o
concelho estar todo a ser coberto em termos sociais e em termos de cuidados
através de equipamentos de qualidade pertencentes à Santa Casa, portanto
pela sua experiência, conhecimento e “know how”, ninguém melhor que esta
instituição para gerir esta Unidade de Saúde.
Podemos concluir que existe um
benefício mútuo, onde ganham as
duas partes, o Hospital Terra Quente, SA e a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, mas também ganha a população do concelho de
Mirandela com este grande investimento, que vai trazer consigo a
dinamização do próprio concelho e
a geração de qualidade de vida e a
criação de mais postos de trabalho.
O Hospital Terra Quente, SA e a
Unidade de Cuidados Continuados
nele integrado é pois uma grande
mais-valias para todos nós.
Dra. Raquel Alves

to que fornece para o bem -estar, coesão e riqueza
do concelho. Apresenta-se, de forma geral, números
extraídos do último Relatório de Atividades:
-Equipamentos: Edifício Sede; Lares: Nossa Senhora da Paz, Hospitel, Santa Ana e S. Sebastião, S.
Pedro; Centros de Dia: Trigo de Negreiros, Abreiro
(Dr. Adérito Rodrigues); Centros de Infância: ArcoÍris e Miminho; CAT (Raio de Sol); CATL (ABC);
Transportes e Manutenção; Lavandaria; Padaria;
Horta; Aprovisionamento; Serviço Religioso e Serviço Jurídico.
-Valências: Lar, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Creche, Jardim de Infância, ATL, Internato
(Cat), Lavandaria, Padaria, Horta.
-N.º de utentes diários: 1027 (Infância, juventude e
terceira idade).
-Funcionários: 320 trabalhadores.
-Avenças: 19 profissionais.
-Frota automóvel: 24 viaturas.
-Produção de azeite: 62484 Kg de azeitona (12780
Litros de azeite).
-Produção de amêndoa: 2200 Kg de amêndoa em
casca.
-Estágios profissionais em diferentes áreas: 30
estagiários.
-Produção de Produtos hortícolas: 19 837Kg.
F.L.
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Plano de Formação 2012
Continua a ser uma estratégia da Instituição, a aposta na qualificação dos funcionários, para
desta forma responder melhor aos interesses dos seus clientes. Fazer a adaptação da formação
às novas exigências nacionais.

A Santa Casa continua apostar na valorização e actualização dos seus funcionários segundo a diversidade de funções.
O objectivo fulcral é a aquisição de competências favoráveis, à diversidade de qualificações e à valorização técnica e
pessoal dos funcionários.
Para o ano de 2012, ainda não estão programadas acções de formação, porque se procedeu apenas à sua candidatura à
empresa Viana soft.
No que diz respeito aos estágios profissionais, estão a decorrer 12 estágios nas áreas:
 Técnicas de Animação sócio – cultural, nível 4;
 Técnicas de acção educativa, nível 4;
 Agente em geriatria, nível 2.
Procedeu-se também a uma candidatura a uma licenciatura em Psicologia, nível 7, encontrando-se neste momento em
fase de análise.
Dra. Cristina Rouxinol

Formações ministradas na Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
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Carnaval - Actividades por Valências
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (SCMM) à
semelhança de anos anteriores programou com outras
Instituições da cidade de Mirandela a realização de um
desfile de Carnaval, que contou com a colaboração preciosa, da Polícia de Segurança Pública (P.S.P) na orientação do trânsito, de três carros alegóricos com as crianças
e do comboio turístico com os idosos da SCMM.

O desfile iniciou-se às 10h30 minutos na Reginorde em
direcção à rotunda do Emigrante, avenida das Amoreiras,
rua da República até ao Tanque, no dia 17 de Fevereiro de
2012.
Ao longo das ruas, familiares, encarregados de educação,
comerciantes e a população em geral, aplaudiam estas crianças e idosos vestidos com trajes típicos da época carnavalesca, em muitos deles foram utilizados materiais reciclados.
Muitas câmaras de vídeo e máquinas fotográficas, além
dos fotógrafos profissionais quiseram perpetuar os momentos mais alegres destas crianças e idosos.

O Provedor - Eng.º Manuel João Araújo

Participantes no Desfile
Instituição

Equipamento

Idosos Crianças Técnicos Auxiliares

SCMM

C.D. Trigo Negreiros

4

-

-

1

SCMM

Lar S. Sebastião

5

-

-

1

SCMM

Hospitel

6

-

-

2

SCMM

Lar N. Sª da Paz

12

-

4

2

SCMM

Infantário Miminho

-

140

6

11

SCMM

Infantário Arco-Íris

-

94

4

10

Piaget

Nuclisol

-

68

4

9

S. Franciscanas

C. N. Sª Amparo

-

106

4

5

Público

Infantário da Praça

-

45

3

7

Público

Escola Central

-

90

7

3

Total

10

27

543

32

51
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Lar S. Pedro Velho

Actividades por Valências

Dia 19 de Outubro de 2008, a população de S. Pedro Velho viveu momentos de muita alegria com o lançamento da 1ª pedra de
um novo equipamento que engloba centro de dia com apoio
domiciliário e lar de idosos.
Decorridos três anos e quatro meses a obra ainda não está
concluída, pois não foi obtida nenhuma comparticipação do
Estado, embora tenham sido elaboradas três candidaturas.
Sem a colaboração da Câmara Municipal de Mirandela e da
Junta de Freguesia de Mirandela e sem a compreensão do
empreiteiro, Sr. Humberto Carraca, não seria possível nesta
data estar completamente concluído o espaço reservado à
cozinha, despensa, lavandaria, salão de convívio e refeitório.
Estamos, portanto, em condições de nos próximos meses
transferir as instalações provisórias de Vale de Salgueiro
para S. Pedro Velho. O lar, por sua vez, está quase concluído
e pretendemos celebrar com o empreiteiro um protoloco, com vista ao escalonamento da dívida, possibilitando assim a admissão dos primeiros idosos no último trimestre de 2012.

A Câmara Municipal de Mirandela assumiu o compromisso de adjudicar os arranjos exteriores, pois a grande maioria do terreno compreende a construção de uma baía de estacionamento para carros ao longo da via pública.
Se estas parcerias se concretizarem podemos ainda este ano celebrar este grande acontecimento de inauguração de mais um
equipamento social fundamental para a população idosa.
O Provedor - Eng.º Manuel João Araújo
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Projecto Incentivar - Actividades por Valências
O Projecto Incentivar, desenvolvido no âmbito do Programa Escolhas de 4ª Geração,
está implementado em Mirandela há cinco anos. A Santa
Casa da Misericórdia, como
entidade gestora e promotora,
tem mantido com sucesso a
aposta neste programa de intervenção social de combate
ao insucesso escolar e à exclusão social de crianças e jovens
mais vulneráveis e desfavorecidos.
Durante estes dois últimos anos da 4ª Geração do Escolhas, o Projecto Incentivar tem incidido a sua intervenção no
contexto escolar e na qualificação dos jovens, no âmbito das Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC). Face à
falta de recursos humanos nas escolas, nomeadamente ao nível do apoio psicossocial às crianças e jovens, o Projecto
tem assegurado e implementado diversas actividades, possibilitando assim um acompanhamento mais individualizado
aos seus destinatários e a construção do seu projecto de vida. Ao longo deste período (2anos) foram acompanhados
mais de 800 jovens nas diferentes actividades desenvolvidas em contexto escolar. O “Serviço de Orientação Vocacional, Escolar e Profissional”, destinado a todos os jovens do 9º e 12º ano da Escola Secundária de Mirandela; o
“Gabinete de Apoio Psicossocial”, que tem permitido o acompanhamento de crianças e jovens desde o 1º ciclo ao ensino secundário; o “Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais, destinado aos jovens dos cursos CEF,
PIEF e Cursos Profissionais; a “Educação para a Saúde”, que abrange todas as turmas do 7º e 8º ano e além de estar
integrada na Saúde Escolar do concelho de Mirandela é o único programa efectivo de educação sexual a ser desenvolvido nas escolas de Mirandela, são o exemplo de algumas actividades bem sucedidas e abrangentes do Projecto Incentivar. Salientamos ainda outras acções pontuais, como o “Clube de Apoio à Comunidade” e outras actividades lúdicopedagógicas, desportivas e culturais desenvolvidas com sucesso. Além do apoio às crianças e jovens o projecto tem,
também, apoiado as famílias, disponibilizando semanalmente um “Gabinete de Acompanhamento e Orientação às Famílias” e desenvolvido no âmbito do “Clube da Parentalidade” várias acções para os pais e encarregados de educação.
(Cont.)
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Relativamente ao Espaço CID, a funcionar no Centro Social e Paroquial S. João Bosco, salientamos as várias acções formativas
desenvolvidas até ao momento. O CISCO, o DCB (Diploma Básico de Competências) e o Literacia Digital têm sido os cursos
implementados com sucesso e têm-se revelado como instrumentos fundamentais para as crianças e jovens desenvolverem as suas
competências no âmbito das TIC e, mais importante ainda, têm possibilidade uma verdadeira qualificação e uma inclusão digital
nos participantes. Não poderemos deixar de mencionar também a importância do Curso CISCO, que ao longo destes anos possibilitou a 3 jovens do projecto obterem um emprego na área das tecnologias.
Noutro âmbito salientamos o apoio dado pelo projecto Incentivar às crianças e Jovens dos “Currículos Alternativos” da Escola
EB Luciano Cordeiro, na qual dispõem de um Atelier de Desporto e de um Atelier Sócio-Ocupacional, para o seu enriquecimento
pessoal, social, nomeadamente através da educação não formal.
Face ao exposto, torna-se mais que evidente a importância do projecto Incentivar no concelho de Mirandela, sendo este reconhecido pelas entidades e instituições locais como uma mais-valia na intervenção efectuada com a população infanto-juvenil. Este
facto é atestado pelo elevado número de parcerias formais e informais que o projecto tem criado ao longo dos últimos anos. Além
dos parceiros formais como a Câmara Municipal de Mirandela, a Escola Secundária de Mirandela, o Agrupamento de Escolas
Luciano Cordeiro, O Centro Juvenil Salesiano, o Centro Social e Paroquial S. João Bosco, a Associação Juvenil 31 de Janeiro, a
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo e a Consultua – Ensino e Formação Profissional, Lda, temos vindo a
alargar as parcerias informais. Referimos as várias acções e actividades desenvolvidas com outras entidades, destacando o CAMIR, os Centros de Saúde I e II, no âmbito da saúde escolar, a PSP, nomeadamente a Escola Segura, as Associações de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Secundária de Mirandela e da Escola EB Luciano Cordeiro, o IPB, a Comunicação Social,
entre outros. Certamente que a energia Escolhas tem contagiado todos os intervenientes e esta é uma das razões fundamentais
para a continuidade do Projecto, numa altura que se vai falando de uma nova Geração do Programa Escolhas para o triénio 20132015.
Dr. Francisco Mendonça
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Organograma - Santa Casa da Misericórdia de Mirandela

(Cont.)
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Dra. Maria João Afonso

Coordenadora de Serviços/
Administrativos.

Dra. Cristina Rouxinol

Coordenadora de Serviços Técnico-Sociais.

Dra. Rute Trigo

Directora da Padaria/Pastelaria Cantinho
D’Avó; Órgãos Sociais; Sector Cultural.

Dra. Cidália Pires

Directora do Lar Nossa Senhora da Paz.

Dra. Jacinta Carvalho

Directora do Lar Bom Samaritano/
Hospitel.

Dª. Isabel Quintas

Directora do Lar Santa Ana.

Dra. Marla Canteiro

Directora do Lar S. Sebastião e S. Pedro.

Dra. Ana Catarina

Directora do C.A.T. e C.A.T.L.

Dra. Joana Paiva

Directora do Centro de Infância Arco-Íris.

Dª. Deolinda Gonçalo

Directora do Centro de Infância Miminho.

Dra. Anabela Carlão

Directora do Parafarmácia “+Saúde”.

Dra. Matilde Machado

Directora do Serviço de Apoio Domiciliário
(SAD - Laços de Ternura) e Lavandaria
Sénior.

Eng.º Sérgio Ruivo

Director do Sector Agrícola - ”Horta”.

Dr. Francisco Mendonça

Coordenador do Programa Escolhas ”Projecto Incentivar”.
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Sector Agrícola

Actividades por Valências
Olivicultura – A exploração da Santa Casa dispõe de uma área de cerca de
38 ha de olival, dos quais 26 ha pertencem ao casal de Paradela e 12 ha ficam
localizados na quinta da Raposeira, sendo estes de regadio com sistema de
fertirrigação gota-a-gota.
Frutos Secos – Neste sector a área de exploração é de 4,47 ha de amendoal
com disponibilidade de rega gota-a-gota, na quinta da Raposeira.
Sector Hortícola – A área de exploração deste sector é de 1,86 ha, dos quais
1,58 ha ficam no casal de Paradela, 0,2 ha na quinta da Raposeira e 0,08 ha
para culturas protegidas no lar Nossa Senhora da Paz.

Na campanha oleícola de 2011/2012 a produção de azeitona foi de 62484 kg,
dos quais obtivemos 12779 litros de azeite, a que corresponde um rendimento
médio de 20,41% em litros.
Na campanha de frutos secos a produção foi de 2208 kg de amêndoa em casca, dos quais 1697 kg foram entregues à cooperativa Coopaços e 511 kg foram britados por conta da Santa Casa (tinham a 1ª casca), dos quais obtivemos 129 kg de miolo. Este miolo foi distribuído na quantidade de 65 kg aos
equipamentos da Santa Casa e 64 kg foram vendidos à empresa que efectuou
a britagem.
Quanto ao sector hortícola, a produção da campanha de 2011 das diversas
espécies hortícolas foi de 19838 kg com predominância de couves, aboboras,
cebolas, tomate, alface, feijão-verde e espinafres.
Eng.º Sérgio Ruivo
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Clube de Vida: -Peso +Saúde Combate à Obesidade
O Clube de Vida foi criado com o objetivo de integrar e
fornecer serviços que contribuam para um estilo de vida
saudável e um maior bem-estar da comunidade.

A saúde é mais do que a simples ausência de doença, sendo as iniciativas de promoção
da saúde planeadas para aumentar o número de anos de boa saúde com a redução de doenças, deficiências e mortes prematuras.
O Clube de Vida engloba Ballet, Danças de Salão, Yoga, Fisioterapia, Hidroterapia, Ginásio e o programa “Menos Peso, Mais Saúde”.
A Fisioterapia e a Hidroterapia abrangem um conjunto de técnicas que visam reabilitar e
intervir ao nível de: alterações posturais, lesões derivadas de sobrecarga das estruturas
músculo-esqueléticas, alterações biofisiológicas, limitação nas AVD´s (actividades da
vida diária), dores generalizadas, entre outros. A Hidroterapia cria facilidades de movimento diferentes das possíveis no ginásio de recuperação física, aumentando as perspectivas e alargando as opções de tratamento.
A questão da saúde está geralmente ligada à prática da actividade física. Cada vez mais
os ginásios são procurados, quer como forma de desenvolvimento e manutenção da sua
condição e aptidão físicas, quer como alívio do stress da vida diária. O sedentarismo
constitui um importante factor de risco para a saúde, representando significativos custos
sociais e económicos. A prática de actividade física, se de forma regular, promove benefícios na saúde do indivíduo, nomeadamente: diminuição do peso corporal, aumento da
massa muscular e diminuição da massa gorda, redução nos níveis de glicemia, colesterol e triglicerídeos e diminuição da pressão arterial.
O Clube de Vida proporciona assim a realização de programas de recuperação, prevenção e promoção da saúde, visando benefícios a nível do bem-estar físico, social e psicológico e melhoria na qualidade de vida da população.
(Cont.)
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A obesidade é uma doença não transmissível em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afectar a saúde. Inserido no Clube de Vida, projecto que nasce com o intuito de promover a
saúde e o bem-estar da comunidade em geral, o programa “Menos Peso,
Mais Saúde” visa a redução do peso nas pessoas obesas.

A elevada prevalência da obesidade e a sua taxa de crescimento anual, a
morbilidade e mortalidade que, directa ou indirectamente, a acompanham, a diminuição da qualidade de vida e os elevados custos que determina, bem como a dificuldade do seu tratamento, fundamentam a neces-

sidade de programas de combate à obesidade.
“Menos Peso, Mais Saúde” conta com uma vasta equipa de profissionais
de saúde que determina o peso recomendado e planifica programas de
actividade física e recomendações alimentares ajustadas às necessidades,
disponibilizando ainda técnicas de Crioterapia, Vacuoterapia e Drenagem
Linfática bem como acompanhamento psicológico.

O local de funcionamento é no Clube de Vida, inserido no Hospitel – Rua Martinho Teixeira
Homem de Brederode, 5370-461 Mirandela, onde se deverá dirigir para se inscrever. Ter-se-á
em conta patologias associadas, profissão e disponibilidade, de modo a encontrar o melhor
horário de intervenção. A mensalidade é de 35€ sendo que os irmãos da S.C.M.M. têm um
desconto de 10% na 1ª mensalidade. Encontram-se já distribuídos pela cidade alguns panfletos
e cartazes. Para mais informações pode contatar através do telefone 278201310 ou pelo email
geral-scmm@sapo.pt.

Dr.ª Mariana Rosa
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Gestão de Stocks

e

Aprovisionamento
A Gestão de Stocks assume nas empresas modernas um papel fundamental, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (SCMM) não é
excepção por isso a gestão de stocks é uma preocupação da nossa parte.
A manutenção de um nível adequado de stockagem é um desafio que é
colocado aos gestores, já que é necessário minimizar os custos de stockagem, não pondo em risco a operacionalidade de toda a logística das
empresas.
Um stock é um conjunto de artigos que esperam uma utilização mais
ou menos próxima. A gestão de stocks é, dito de forma simplificada, o
conjunto de acções que visa manter o stock ao mais baixo nível em
termos quantitativos e de custo. Assim, a gestão de stocks tem como
objectivo definir quais os produtos a encomendar, qual a altura em que
devem ser encomendados e em que quantidade (Morgado, 2002).

Do ponto de vista competitivo é cada vez mais importante assegurar que “os produtos certos, na qualidade e quantidade certa e
ao preço certo, estejam no lugar certo, e no momento certo”. É igualmente neste sentido que, a logística é um importante instrumento de gestão. A logística procura resolver programas de abastecimentos ou aprovisionamento do sector produtivo ou
operacional, por um lado, e de distribuição de produtos acabados ou mesmo serviços por outro (Morgado, 2002). Considerando dois extremos da cadeia logística, temos do lado dos abastecimentos os problemas relacionados com as fontes de aprovisionamento (diversidade, preços, custos de transporte, qualidade, etc.) a política de gestão dos stocks, os meios de transporte utilizados, entre outros. Do lado oposto, que trata do produto acabado, semi acabado ou mesmo do fornecimento de serviços, os
principais problemas de logística dizem respeito à armazenagem, processamento de pedidos, transferência, distribuição, entre
outros.
Relativamente ao aprovisionamento, é também algo que é envolvido pela gestão de stocks e pela logística em si e tem vindo
cada vez mais a destacar-se pela sua importância e necessidade. Desta forma, para garantir a disponibilidade de existências no
momento certo, 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 da empresa. O aprovisionamento compreende, assim, as
funções de compras e de gestão e organização: recepção qualitativa e quantitativa e a gestão física, administrativa e económica
dos stocks (Morgado, 2002).
Gerir melhor. Fazer mais com menos recursos. Optimizar a gestão dos activos foram os desafios que
nos foram colocados enquanto SCMM, nesta área. Para tal procedemos à integração na instituição de
uma aplicação para gestão de stocks, e assim tornar a instituição mais eficiente, mais transparente e
mais produtiva. A WinSEC, é a aplicação para gestão de stocks, economatos, cozinhas e lavandarias,
adquirida pela SCMM no presente ano, esta
aplicação foi desenvolvida especificamente para
instituições públicas e privadas ligadas à Economia Social. Pretendese que a gestão de stocks, economatos, cozinhas e lavandarias seja,
com a ajuda da WinSEC, mais organizada, clara e fácil de utilizar.
Esta nova aplicação adquirida é um tipo de gestão integrada multiposto via internet pelo servidor da SCMM, o que permite a qualquer
equipamento pertencente à SCMM através do servidor on-line aceder
à aplicação WinSEC.
Dra. Raquel Alves
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Reorganização da Rede Educativa

A área educativa é uma valência estratégica de entre os sectores de atividade a que se dedica a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Importa dizer que os equipamentos educativos constituídos pelos Jardins de Infância, pelo CATL e
CAT envolvem mais de 400 utentes diários (bebés/crianças/jovens), dando trabalho a cerca de 90 trabalhadores, entre
os quais se contam educadoras de infância, auxiliares de ação educativa e auxiliares gerais. Nos quadros da rede educativa há ainda psicólogos, educadores sociais, técnicos de informática, cozinheiras e auxiliares de cozinha. Em termos de
massa salarial pode dizer-se que este sector contribui com uma larga percentagem do total dos vencimentos pagos pela
Santa Casa.
Neste sentido, a atual Mesa Administrativa aprovou um plano de reorganização do setor que entrará em vigor no início
do próximo ano letivo, de modo a agilizar e uniformizar processos nos diversos equipamentos que constituem a rede
educativa da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. O plano tem em vista dotar os equipamentos com uma gestão
comum responsável por todo o setor educativo adaptada à legislação vigente em vigor nos níveis de ensino, a que se
dedica a Santa Casa, sem desvirtuar os objetivos sociais expressos nos seus Compromissos de irmãos. Outro dos objetivos desta reorganização é fazer participar cada vez mais os pais e encarregados de educação na vida educativa dos equipamentos, conferindo-lhes direitos que a lei prevê a todos os níveis de participação na definição da educação que querem para os filhos. A educação
pré-escolar e a ocupação de tempos livres têm características próprias que
as distinguem dos outros níveis de ensino, desde logo, pela não existência
de um currículo ou de conteúdos programáticos formais. Daí que as opções educativas devam ser pensadas, definidas e construídas com a participação efetiva de toda a Comunidade Educativa. Por outro lado, a futura
reorganização atende e contempla as recomendações que a Segurança Social tem vindo a fazer à Santa Casa no sentido de proceder a mudanças
tendo em vista as melhorias educativas nos diversos equipamentos.
Sendo a educação pré-escolar a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, ou seja, o alicerce do edifício educativo individual da pessoa, a mesa administrativa pretende, também, com
esta reorganização contribuir para a qualidade e sustentabilidade desta valência educativa vital na sociedade da cidade e concelho de Mirandela.
F.L.
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Admissão de Novos Irmãos
Dia da Epifania do Senhor, 6 de Janeiro de 2012, também conhecido por dia dos Reis, foi realizado na
Igreja da Nossa Senhora da Encarnação, em cerimónia pública, a admissão de Irmãos conforme consta do
artigo 6º dos Compromissos da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.
O Senhor Presidente da Assembleia Geral depois da entrega dos Compromissos e do Cartão de Irmão, dirigiu uma palavra
amiga de parabéns a todos os irmãos admitidos, salientando a importância de integrarem esta Irmandade de Solidariedade Social, vital e indispensável para apoiar os mais necessitados e carenciados do Concelho, tendo sempre presente as catorze Obras
de Misericórdia, no estrito cumprimento dos seus deveres e direitos.

Os Irmãos admitidos
Ana Lúcia Barbosa Montanha;

João Pedro Esteves Coelhoso;

António José Araújo Faria Pires;

Lucinda da Conceição Quental Silva;

Augusto José Ferreira;

Maria Fernanda Borges Cateto;

Carlos Manuel Oliveira Pereira;

Maria João Almeida Lima Sequeira Rodrigues;

Domingos João Moreira Pires;

Raquel de Oliveira Alves;

Fernanda Maria Sarmento Mesquita;

Raúl José de Almeida Lima Sequeira Rodrigues;

Jaime Nascimento Pires;

Rita Barbara Pires Messias.

João Maria Casado Figueiredo;

Apelamos a todos, que nos enviem o seu correio electrónico para assim receberem mais e melhor informação desta nossa
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.
O Provedor - Eng.º Manuel João Araújo
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Colecção de Selos

O benemérito Sr. João Luís Belo, utente do Lar Nossa
Senhora da Paz e dirigente da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela durante muitos anos, doou à SCMM
uma valiosa colecção de selos. Tendo-se dedicado com
muito entusiasmo, durante a maior parte da sua vida, na
organização desta colecção de selos oriundos dos mais
variados países do mundo, constituindo assim um acervo
muito interessante que poderá ser admirado e observado
em pormenor por todas as pessoas que nos visitam.

A maioria dos selos foi classificada de acordo com a
emissão dos respectivos países, por vezes e sempre que
possível, de acordo com temas. Foram também digitalizados para que o visitante e acima de tudo o estudioso
os possam consultar e ver minuciosamente sem ter necessidade de os manipular.
Foi um trabalho muito moroso e de grande persistência, mas que a partir do mês de Maio pode estar à disposição dos irmãos e do público em geral.

O Provedor - Eng.º Manuel João Araújo
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Recuperação e Restauro da Igreja da Misericórdia
A Santa Casa da Misericórdia possui uma valiosa Igreja que está classificada como monumento de
interesse concelhio, e neste momento, encontra-se encerrada ao público por perigo eminente de ruína.

Ao longo do ano de 2012 é intenção da Instituição abrir concurso público para iniciar as obras de restauro e recuperação a nível do arco, dos
caixotões do tecto da capelamor e do telhado, também
está previsto colocar os tirantes no corpo central
da igreja, pintá-la, restaurar o altar-mor e
altares laterais, construção da capela do
santíssimo e da sacristia. Para a realização de todos estes trabalhos foram solicitadas propostas a alguns gabinetes especialistas nas áreas de
restauro e pintura
mural e submetidas à
consideração
do
IGESPAR, que elaborou um mapa comparativo emitindo um
parecer favorável
sobre os que apresentavam melhores propostas e técnicas para a
recuperação e restauro.
Para fazer face aos elevados custos de restauro e recuperação deste edifício de vital importância para a Instituição e
população do concelho a SCMM candidatou-se ao Programa Regional Novo Norte ON.2 – recuperação e reabilitação
da Igreja da Misericórdia integrada na candidatura - Mirandela Criativa.
Dra. Rute Trigo
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Lavandaria Sénior

A “Lavandaria Sénior” é uma empresa de inserção social criada
com o objectivo primordial de servir convenientemente os utentes
dos diferentes equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

Um dos objectivos para tornar esta valência sustentável e competitiva, é abrir num primeiro passo para o exterior como uma
“Lavandaria Social”, abrangermos assim a comunidade mais desfavorecida e desprotegida.

A reorganização dos serviços pressupõe desenvolver diversas acções
de sensibilização dirigidas aos quadros dirigentes, técnicos e colaboradores no sentido de racionalizar os serviços e aumentar a qualidade dos mesmos.

A gestão pressupõe seguir um caminho de inovação e progresso, conquistando novos clientes, aumentando a qualidade e até quem sabe, criar novos postos de trabalho.

É na gestão, no empenho e motivação de todos os colaboradores que poderemos aumentar as receitas.

Colaboradores mais felizes trazem maior produtividade à instituição.

É importante gerir o bem, bem.
Dra. Matilde Machado
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SAD

Laços de Ternura

É verdade que as Misericórdias não têm fins lucrativos, mas nem por isso estas organizações deixam de ter fins.
Aliás, para bem acentuar este aspeto, em vez da expressão “organização sem fins lucrativos”, como geralmente
se diz, melhor seria utilizar a designação positiva “organização com fins não lucrativos”. Acaba por ser ligeiramente diferente mas, não deixa de ter significado verdadeiro da realidade atual. Neste momento de crise económica
e social serve para que todos nós façamos uma reflexão cuidada e cada vez mais atenta ao próximo, reorganizando
os serviços prestados, envolvendo colaboradores e cada vez mais voluntários nesta missão de todos nós “ajudar o
próximo”.
Como medida estratégica a S.C.M.M. criou um equipamento denominado de SAD - “Laços de Ternura” que aglutinou os serviços prestados pelos centros de dia que foram desativados pouco a pouco. Os serviços do SAD, são uma resposta social emergente da atualidade mas também do futuro, para a população que cada vez mais está envelhecida e dependente, é pois, uma resposta
adequada como primeira etapa de um processo de envelhecimento digno e saudável.
A missão desta valência consiste em atender e acolher indivíduos com idade superior a 65 anos de ambos os sexos, cuja sua problemática biopsicossocial, não seja passível de outra resposta social, garantindo serviços de carácter temporário ou permanente,
adequados à satisfação das necessidades dos seus clientes.

A Instituição privilegia os mais desfavorecidos, promovendo uma vida saudável, ativa e feliz, um bom ambiente de convívio e
de participação, gerador de bem-estar pessoal e social.
Os nossos serviços foram concebidos para ir de encontro às necessidades de quem não consegue lidar com as exigências da vida
diária, mas que, com algum auxílio, adquirem uma melhor qualidade de vida, uma vez que as necessidades dos utentes diferem
de caso para caso. Personalizámos os nossos serviços para satisfazer a diversidade de carências dos nossos utentes, por mais diferentes que sejam.
Trabalhamos no sentido de proporcionar aos nossos utentes, serviços altamente personalizados e adequados às suas reais necessidades da vida quotidiana. Procuramos ir de encontro às especificidades de cada um, não esquecendo os seus traços individuais.
(Cont.)

Uma mão amiga, um sorriso, competência e
profissionalismo, esta é a imagem de marca
dos nossos serviços.
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“…é na riqueza dos afetos que o idoso vai buscar
a energia e a motivação para continuar a existir” (Erikson)

Serviços Prestados mediante a elaboração de um Plano Individual

Distribuição de refeições com apoio, e vigilância na medicação;
Cuidados de higiene, imagem e conforto pessoal diários – Posicionamentos e transferências;
Transporte para higiene pessoal;
Pequenas reparações no domicílio e aconselhamento sobre ajudas técnicas que permitam mais segurança e conforto ao cliente;
Lavandaria e arranjos de roupa (costura);
Limpeza habitacional;
Marcação de consultas, transporte e acompanhamento dos clientes ao Centro de Saúde ou Hospital;
Articulação e contacto com familiares e outros organismos (especialmente de saúde);
Apoio na realização de actividades administrativas (Reforma, R.I.S., Complemento de reforma e outros solicitados;
Assegurar apoio psicológico;
Apoio à aquisição de bens e serviços (pagamentos de água, luz, telefone e outros)
Serviço de atendimento no caso de urgência;
Plano de Actividades de Animação Sociocultural, artesanais e desportivas;
Serviço de Teleassistência.

Preços especiais, para pessoas especiais…
*Preços individuais e por casal; Preços por serviço; Pacote económico.
Contactos - Serviços Gerais – 925480795 / 278201030

Dra. Matilde Machado
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Campanha EDP e Santa Casa

Oferta de lâmpadas economizadoras!
A EDP Serviço Universal presenteou a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela com 7.000 mil lâmpadas economizadoras.
Esta iniciativa, da EDP, prevê a distribuição de 1.000.000 de lâmpadas economizadoras às instituições e às famílias por elas
apoiadas, por todo o país.
O seu objectivo passa por sensibilizar a população para a eficiência
energética e ajudar na poupança na factura de electricidade, contando
neste caso específico com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela para fazer chegar, às famílias, a oferta de lâmpadas
economizadoras.
Ao instalarem as novas lâmpadas, que consomem menos 80% de
energia que as incandescentes, podendo durar até 8 vezes mais, tanto
a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela como as famílias abrangidas irão reduzir os custos da sua factura de energia.
A Santa Casa decidiu privilegiar famílias carenciadas do concelho, idosos, crianças e os funcionários da instituição. Com a
ajuda e colaboração da Câmara Municipal e do Banco Solidário distribuiu, no passado dia 30 de Maio entre as 14h30 e as
17h00 na Praça 5 de Outubro, nº16 e 17 em Mirandela, pacotes de 4 lâmpadas economizadoras aos contemplados, contra a entrega de um formulário, previamente distribuído.
Dra. Raquel Alves
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Convívio em Caravelas

Foi num ambiente de alegria que se realizou o Convívio em Caravelas da SAD “Laços de Ternura”.

O sorriso invadiu o rosto dos nossos clientes, bem como, de todos aqueles que se juntaram a nós.
Celebrou-se a eucaristia, recitou-se um poema dedicado ao
idoso e fomos em romaria para o lanche servido nas instalações da Junta de Freguesia e preparado com muito carinho por todas as colaboradoras.
E porque achamos que envelhecer ativamente, não é ficar
parado, não podia faltar a dança…demos as mãos e formamos um verdadeiro “LAÇO” de ternura.

Um bem-haja, a todos aqueles que puderam estar
presentes e às Colaboradoras que prestaram
Voluntariado neste dia tão especial para todos.

Colaboradoras da SAD – “Laços de Ternura”
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Finalistas do Miminho visitam Estádio da Luz
O guarda-redes do S. L. Benfica, Eduardo Carvalho, natural da cidade de Mirandela, proporcionou aos finalistas do Infantário Miminho, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, uma visita acompanhada com os pais, ao estádio da Luz, em Lisboa.

Eduardo Carvalho refere que “ é uma retribuição de carinho que
tem sentido destas crianças em diversas ocasiões”. A Educadora
Ana Paula refere que este carinho já vem há mais de dois anos.
“Tudo começou como uma brincadeira aquando do Mundial, onde
o Eduardo teve uma excelente participação e, pela humildade que ele sempre teve, eu transmiti isso às crianças e resolvemos na sala fazer uma brincadeira juntamente com os pais”. A ideia passou pela elaboração de um quadro com bolinhas de papel crepe com a camisola do guarda-redes da
selecção nacional, Eduardo Carvalho. Quadro este, que posteriormente numa das suas
visitas à sua terra natal, lhe foi oferecido. Depois desta troca de carinhos, a educadora
Ana Paula lançou o desafio de ofercer uma visita ao estádio da Luz, para os finalistas
do Infantário Miminho. A resposta foi positiva e assim dia 20 de Abril de 2012 cerca
de 23 crianças bastante entusiasmadas viajaram até Lisboa, onde visitaram pormenorizadamente o estádio da Luz com a companhia do jogador Eduardo Carvalho. Como
forma de agradecimento a educadora, em nome dos pais e das crianças oferceu um
cabaz de produtos regionais bem recheado.

Esta viagem proporcionou aos finalistas do
Miminho, bem como aos pais destas crianças, uma enorme alegria e um dia muito
bem passado na companhia do guarda-redes
do S. L. Benfica, Eduardo Carvalho.

De salientar ainda que o Eduardo ofereceu a este grupo de crianças um cachecol rubricado por todos os jogadores do S.
L. Benfica e assinou uma bola levada pelos pais das crianças. Estes bens serão sorteados com rifas elaboradas pelo grupo de pais e patrocinadas pelo PG-Comércio de Gases, Guilherme Basto, Sucrs, Lda. e os agentes Repsol. O dinheiro
efectuado pela venda destas rifas será destinado para a compra de material escolar e para os manuais escolares da primeira classe destas crianças.

Dra. Raquel Alves
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Banco Solidário

Ao longo da sua rica e longa história a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela privilegiou a sua intervenção com os mais necessitados e desfavorecidos. Esta instituição foi e
porventura é, a que atualmente mais contribui, em Mirandela, ao nível de várias respostas sociais, para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e população infanto-juvenil.
Assim, neste contexto, e com a emergência de novos processos de exclusão social e pobreza, derivados do recente aumento do desemprego e da destruturação de muitos agregados familiares surgiu e foi implementado o Banco Solidário de Mirandela. Este, de
forma abrangente, tem desde 2009, apoiado famílias carenciadas ao nível dos bens essenciais prioritários (alimentação e vestuário) e ainda em outros apoios pontuais.
Em 2011, o Banco Solidário alargou a sua intervenção com a criação de uma loja Social, designada “Sorriso Solidário”. Com o apoio de alguns parceiros, nomeadamente a Câmara Municipal de Mirandela, este nova valência tem possibilitado a angariação de mais fundos, com a venda de artigos usados (roupa, e calçado) possibilitando a muitas famílias extremamente carenciadas poderem usufruir de apoio no pagamento de despesas de água, luz, gás e medicação.
Em 2012, e visando o alargamento de respostas e ainda contribuir para a promoção e integração social do indivíduo,
família e comunidade estão a ser implementadas novas ideias e projetos. Neste momento, o Banco Solidário, tem em
funcionamento com o apoio de alguns voluntários, um “Gabinete de Acompanhamento e Orientação às Famílias” de
forma a orientar os requerentes nos vários serviços e respostas socias da comunidade.
Noutro âmbito, e de forma a combater as carências alimentares das famílias, estamos a implementar junto dos hipermercados, padarias e produtores industriais na área alimentar o aproveitamento dos desperdícios alimentares. Semanalmente já são abrangidas e apoiadas dezenas de famílias com os géneros alimentares doados por estes empresários solidários. Ainda no âmbito do apoio alimentar pretendemos a criação de uma cantina social, na qual aguardamos e contamos com o apoio de outras entidades para atingir essa finalidade.
No âmbito do apoio à saúde dos requerentes vamos iniciar o projecto “Dentista Solidário” com o intuito de criar uma
cinergia entre os dentistas de Mirandela para permitirem à população carenciada consultas a um preço mais reduzido.
Esta iniciativa visa melhorar a auto-estima e a auto-imagem dos nossos requerentes, visando um integração social e
profissional mais plena. Igualmente, vamos ainda tentar implementar junto das farmácias de Mirandela o “Banco de
Medicamentos” visando aproveitar uma parte dos medicamentos que deixam de estar integrados no circuito comercial
e outros doados pelos utentes.

Face aos desafios que o Banco Solidário enfrenta, face aos problemas e à crise
social económica actual, pedimos a todos os Mirandelenses que colaborem e se
associem para darmos um “sorriso” a quem mais precisa!

(Cont.)
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Coordenador - Dr. Francisco Mendonça
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Assembleia Geral - Maio 2012
Dia 7 de Maio foi realizada no auditório municipal a Assembleia Geral de Irmãos para analisar e
votar a aquisição do 4º piso do edifício do Hospital Terra Quente S.A. Para aí ser instalada uma
Unidade de Cuidados Continuados Integrados, com 43 camas sendo 18 de Convalescença e 25 de
Longa Duração. Foi também discutido e autorizado o empréstimo ao Banco Europeu de Investimentos (BEI) bem como a outras entidades bancárias para completar os 30% que não são comparticipados pelos fundos comunitário (O.N.2).

Cantina Social

O governo criou o programa de emergência alimentar inserido na rede solidária de cantinas sociais que permite garantir
ás pessoas, e, ou famílias, que mais necessitam, o acesso a refeições diárias, por um período de três meses. A Santa Casa
da Misericórdia candidatou-se, e propôs o Cantinho D’Avó, para o fornecimento de 65 refeições, para consumo no domicilio, sete dias por semana. A comparticipação da Segurança Social é de 2,5€ (dois euros e meio) tendo o cliente de
suportar também 1€ (um euro) por refeição. A selecção dos clientes será efectuada de acordo com os critérios já definidos pelo Banco Solidário onde está integrada a Segurança Social, Camara Municipal de Mirandela, Junta de Freguesia
de Mirandela, as três paróquias da cidade e Santa Casa da Misericórdia. O protocolo vai ser assinado em Bragança, na
primeira quinzena de Junho, na presença do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social.

Santa Casa e IPB - Programa de Partilha de Alojamento

Foi presente uma proposta do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) no sentido de implementar um programa de partilha de alojamento de estudantes do IPB na cidade de Mirandela e idosos que vivam sozinhos. A selecção é da responsabilidade das duas Instituições, Santa Casa da Misericórdia de Mirandela e IPB. É uma mais valia que irá contribuir para
a diminuição da solidão na terceira idade, devendo ser contemplados principalmente aqueles que estão a ser apoiados
pelo Serviço de Apoio Domiciliário. Estamos disponíveis para que este programa possa entrar em funcionamento já no
próximo ano lectivo.
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Festa da Família do Miminho!
No dia 22 de Maio, no Auditório Municipal da cidade de Mirandela realizou-se mais uma vez a Festa da Família do Infantário
Miminho.

Este é um encontro programado e organizado a pensar nas famílias das crianças utentes do Miminho, pois sabemos que é com
muita satisfação que todos vêm os seus filhos atuar naquele palco.
Este ano a Festa contou com algumas dramatizações, muitas danças e principalmente com muita alegria.
Os pais participaram na apresentação do espectáculo e em tudo o que lhes foi solicitado.
No fim funcionárias e crianças estavam de parabéns por terem oferecido este belo espectáculo a quem nos foi ver.
D. Deolinda Gonçalo

omiminho.wordpress.com
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Festa Anual 2011/2012 do Arco-Íris
O Jardim de Infância "Arco-Íris" em parceria com os pais das crianças
que o frequentam e o lar Nossa Senhora da Paz, pertencente à Santa Casa
da Misericórdia de Mirandela, realizaram a festa anual, que foi um sucesso, junto de toda a comunidade envolvida.
Ficam alguns registos de pais feitos no blog do Jardim de Infância relativamente à festa do dia 12 de Maio no Auditório Municipal de Mirandela:
"Foi muito bonito ver pais e filhos, todos catitas, partilharem este momento"; "Foi uma animação pegada. Divertimo-nos imenso. Ter podido participar, contribuindo para a festa e alegria de todos, foi muito satisfatório." ;
"Festa de final de ano? uma palavra: FANTÁSTICA".
Estes comentários e outros relativamente à festa realizada estão no
blog do Jardim de Infância "Arco-Íris" em:

magianoarco-iris.blogspot.pt.

Dra. Joana Paiva
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Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta - 7h30/22h00
Aberto também aos sábados.
Todo o dia!

INSCRIÇÕES ABERTAS
TEL: 278265193 - FAX: 278265194
RUA 16 DE MAIO, 5370 MIRANDELA

Dra. Ana Catarina Lopes
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Cantinho D’Avó
Cantinho D’Avó é uma empresa de inserção social, na área da panificação, que abriu ao público a 31 de Maio de
2009.
Neste momento, está em pleno funcionamento com 8 funcionárias.
Este espaço da SCMM para além de efetuar toda a produção de padaria e pastelaria, necessária aos equipamentos
da Instituição sete dias da semana, também destina uma
pequena percentagem para venda ao publico.

O “Cantinho da Avó” trabalha em estreita colaboração
com outra empresa de inserção social “A Horta”, transformando alguns dos seus produtos.
Neste momento, rentabiliza a produção da amêndoa em
grão, na confeção de saborosos bolos e produção de
maravilhosas compotas dos mais variados frutos conforme a época do ano, como sendo: Cereja com e sem
caroço, tomate, abóbora, chila, marmelada.
Tudo Produtos biológicos e de grande qualidade!

Acoplado ao Cantinho da Avó está o Centro de Dia “ Trigo de Negreiros” com capacidade para 30 idosos, é um espaço vivo, dinâmico e muito alegre.

Dra. Rute Trigo
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Equipamentos e Valências da SCMM
Lar Nossa Senhora da Paz

Lar Bom Samaritano/Hospitel

Lar S. Sebastião
Lar Santa Ana
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Programa Operacional Regional do Norte (O.N.2)

A Sociedade Hospital Terra Quente, SA, iniciou em 2009, a construção de um edifício em Mirandela, onde se encontram integrados, para além do Hospital, uma Unidade de Cuidados Continuados. Na sequência do exposto, a Santa
Casa da Misericórdia de Mirandela elaborou uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte (ON.2)
processo nº NORTE-10-0156-FEDER-000255, cujo contrato de financiamento foi aprovado na reunião de 11 de Agosto
de 2011 no montante de 2.518.571,43€ (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e um Euros e quarente e três cêntimos), que é o custo total elegível da Operação, conforme consta da decisão favorável de financiamento
tomada pela Autoridade de Gestão.
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