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É hoje comum afirmar-se que as Santas Casas são âncoras essenciais nas comunidades locais. Com 

efeito, a sociedade dos nossos dias apresenta cada vez mais franjas debilitadas de famílias e indiví-

duos que precisam de esteios firmes para sobreviver. O desemprego galopante, o envelhecimento 

significativo, a miséria social e a falta de sentido da vida conduziram-nos a um beco sem saída, que 

a todos afeta. Estes e outros males da nossa sociedade requerem respostas novas e soluções dignas. 

As Santas Casas das Misericórdias têm uma longa tradição na assistência aos mais desfavorecidos, 

sobretudo quando as crises se instalam e persistem nas sociedades. Foi, assim, a génese destas insti-

tuições e tem sido essa a marca identitária ao longo da sua já extensa história. Basta recordar o con-

teúdo das 14 Obras de Misericórdia para poder compreender quão largo tem sido o âmbito da sua 

atuação. 
 

     A Santa Casa de Misericórdia de Mirandela está consciente que desempenha esse papel na co-

munidade social de Mirandela. O número de utentes que serve diariamente nas diferentes respostas 

sociais, que mantém em funcionamento na cidade e no concelho e a riqueza que gera na economia 

local são a prova cabal dessa situação. Essa realidade chama-se economia social ou solidária, ou 

seja, produção de riqueza sem fins lucrativos. Como uma IPSS que é, a SCMM favorece a coesão 

social, está atenta aos mais pobres e desfavorecidos, aos fracos e desprotegidos, promove e difunde 

a solidariedade social junto de um conjunto cada vez maior de pessoas na comunidade local. Esta é 

a vocação e a nobre missão da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Foi, assim, no passado, é 

hoje e, certamente, será essa a sua missão no futuro. No seu âmago essencial, a SCMM existe para 

servir. 
 

     Mas o futuro desta secular instituição motiva-nos. Porque novos desafios se nos deparam e aos 

quais é urgente dar resposta, a atual mesa administrativa, alheia às vozes dos “velhos do restelo”, 

desafiou a crise social e avançou com a construção da uma Unidade de Cuidados Continuados, re-

novando uma tradição e assumindo novos compromissos para a área da saúde. Trata-se de uma no-

va e moderna unidade de saúde, que ocupa a totalidade do 4.º piso do edifício do Hospital Terra 

 

 

 

 

EDITORIAL 
Dr. Fernando Lopes 

* 

 Santa Casa da Miser  icórdia de Mirandela  

                                                                      Novos desafios e   compromissos:   

    Área da saúde - uma   tradição que se renova 

As Santas     

Casas das     

Misericórdias 

têm uma longa 

tradição na   

assistência     

aos mais       

desfavorecidos, 

sobretudo 

quando as     

crises se         

instalam e    

persistem      

nas sociedades. 
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* Vogal da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia  

Quente. Com equipamento de ponta a nível de tratamento e de conforto individual, a nova unida-

de que terá a denominação de Unidade de Cuidados Continuados João Paulo II, encontra-se total-

mente pronta a entrar em funcionamento. Nasceu com muita vontade de existir e ser útil no meio 

local do concelho de Mirandela e na região, onde está inserida. Como valência e resposta privile-

giada na área da saúde, a sua criação e posterior funcionamento, é um passo importante na materi-

alização do atingir da missão da SCMM, atrás enunciada. Alarga-se, assim, o leque de ofertas as-

sistenciais que a SCMM oferece no meio local e na região, tão carenciados na área da saúde. Com 

uma população cada vez mais envelhecida e sem resposta nos hospitais públicos, no período pós 

alta médica e numa fase decisiva de recuperação, a UCC trará inúmeras vantagens para os nossos 

concidadãos, pois, para além dos cuidados personalizados e específicos aos utentes, com menos 

custos, oferecerá mais conforto e estabilidade emocional para utentes e familiares, aliviando os 

seus sofrimentos, dada a proximidade da UCC aos lares e residências familiares. Num tempo tão 

desigual, que aprofunda desproteção e insegurança, as questões sociais merecem ser mais pensa-

das e refletidas. A criação da nova UCC da SCMM é exemplo paradigmático desta reflexão. 

     Mas o futuro, apesar de próximo e urgente, continua incerto, indefinido, nubloso e efémero. 

Esta realidade está prejudicar fortemente a SCMM, já que a nova UCC continua fechada, apesar 

de totalmente equipada e pronta para entrar em funcionamento. A situação prejudica gravemente a 

população que precisa dos seus serviços, já que se desloca várias dezenas e centenas de quilóme-

tros para procurar noutras terras, aquilo que a sua lhe nega, com prejuízo para os próprios doentes 

e para as famílias. Mas o fecho da unidade e a sua não rentabilização, estão, também, a empurrar 

financeiramente a SCMM para uma situação económica insustentável, dado os avultados custos 

investidos na sua materialização. Precisamos que o poder celebre, urgentemente, os acordos ne-

cessários que potenciem a sua abertura. É, pois, urgente abrir à comunidade a nova UCC, servir a 

população, deixar que a SCMM prossiga a sua missão. Neste início de ano de 2014, a UCC da 

SCMM não pode permanecer, por mais tempo, fechada.  

 Santa Casa da Miser  icórdia de Mirandela  

                                                                      Novos desafios e   compromissos:   

    Área da saúde - uma   tradição que se renova 

Com           

equipamento 

de ponta a    

nível de         

tratamento e 

de conforto 

individual, a 

nova unidade 

que terá a    

denominação 

de Unidade de 

Cuidados    

Continuados 

João Paulo II, 

encontra-se 

totalmente 

pronta a        

entrar em    

funcionamento.  
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HOMENAGEM 

o passado dia 1 de Fevereiro,  celebrou-se o septuagésimo terceiro aniversário do Provedor Ma-

nuel João Morais Araújo, e simultaneamente comemoraram-se os seus 20 anos de Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela. Há duas décadas à frente desta Santa Casa, o provedor, Manuel João 

Araújo é um exemplo de dedicação ao voluntariado. Em Fevereiro de 1994 começou a fazer parte, como 

Membro da Comissão Administrativa, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. Desde 1996, é prove-

dor e tem sido o homem que lidera a instituição e que neste espaço de tempo foi também o principal res-

ponsável pelo seu crescimento, como se documenta na página seguinte. Tem assumido uma responsabili-

dade extra para com a sociedade, uma vez que a crise que afecta o país tem levado a um aumento substan-

cial de pedidos de ajuda pela população, sem que haja qualquer revisão das comparticipações do Estado 

para com a Santa Casa. 

 Em tempo de crise, uma das suas maiores vitórias é conseguir manter a instituição e atender às ne-

cessidades da população, apesar de todas as adversidades. Aos 73 anos, é a paixão à causa que o fazem 

manter-se num cargo de elevada responsabilidade. 

 Na celebração destes 20 anos em circunstâncias difíceis é preciso promover mais do que nunca, a 

Esperança, a Solidariedade e a Misericórdia. Os colaboradores da Santa Casa realizaram um almoço sur-

presa, para congratular o Sr. Provedor, no dia 2 de Fevereiro, realizando assim com todo o prazer um enor-

me e bom momento de convívio. Ao longo destas duas décadas, Manuel João Araújo encoraja-nos a pros-

seguir o compromisso e a tarefa de cuidar dos mais desprotegidos e de desenvolver as exigentes 14 Obras 

de Misericórdia iniciadas há quase 500 anos nas mais diversas áreas e sempre no sentido das Boas Causas, 

muitas vezes traduzidas em pequenos gestos.  

 A sua passagem nesta Instituição marca-nos a todos pela simplicidade e sabedoria. 

 Em nome da Santa Casa, o nosso grande obrigado ao Eng.º Manuel João Morais Araújo. 

Provedor Manuel João Morais Araújo 

20 Anos de Misericórdia  

N 

 

 “Que Deus abençoe a Santa Casa, porque ela é uma parceira 

humanista única e absolutamente indispensável ao amor pelo 

próximo” in Araújo, M. (2010). Percursos de uma Vida -       

História da Misericórdia de Mirandela. Edição: S.C.M.M. 
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Obras realizadas nos mandatos do Provedor  

HOSPITEL - Inaugurado em 2001 Infantário “O Miminho” - Inaugurado em 2001 

Centro de Acolhimento Temporário - Inaugurado em 2008 Sede da Santa Casa - Inaugurada em 2008 

“Cantinho d`Avó - Inaugurado em 2009 

Sede do Banco Solidário de Mirandela- Inaugurada em 2013 UCC - João Paulo II, 4º piso do Hospital Terra Quente - 2014 

Ampliação do Lar de Nª. Sr.ª da Paz - Início em 2007 

Lar de S. Pedro Velho - Inaugurado em 2013 

Lar de Vale Salgueiro - Inaugurado em 2005 
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Unidade de  
Cuidados Continuados  

 

Convalescença e Longa Duração  

Lar de S. Pedro Velho 

Santa Casa da Misericórdia 

inaugura mais uma unidade 

de apoio aos idosos 
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Apoio aos Idosos 

Por MARLA CANTEIRO * 

 

o passado dia sete de Setembro de 2013, a San-

ta Casa da Misericórdia de Mirandela inaugu-

rou o Lar para Idosos “Envelhecer em Casa”, 

situado na aldeia de S. Pedro Velho. Com a criação de 

mais esta estrutura, a instituição alargou o apoio aos ido-

sos do sudoeste do concelho de Mirandela, com capaci-

dade para acolher mais 20 utentes, no regime de interna-

to.  

Além da institucionalização, esta nova valência da 

Santa Casa irá permitir alargar e facilitar o Serviço de 

Apoio Domiciliário, visto que irá permitir o funciona-

mento de uma cozinha que centralizará o serviço de re-

feições para todas as freguesias envolventes a S. Pedro 

Velho. Previsto entrar em funcionamento no início de 

2014, com a criação de postos de trabalho, sendo a prio-

ridade a contratação de pessoal residente.  

A criação desta estrutura contou com alguns atrasos e 

constrangimentos, de entre os quais se contam a não ce-

lebração de acordos sociais com a Segurança Social. O 

avanço da obra foi possível com a colaboração da Câma-

ra Municipal de Mirandela, tanto ao nível financeiro, 

como ainda  ao nível de arranjos exteriores, que englo-

bam jardinagem, parque de estacionamento, alargamento 

e correção da rua pública. Noutro âmbito, no que con-

cerne ao equipamento básico, foi elaborado um Pedido 

de Apoio ao PRODER para equipar e adaptar com equi-

pamento ergonómico, no valor de 154.135,67€ (cento e 

cinquenta e quatro mil, cento e trinta e cinco euros e ses-

senta e sete cêntimos) o edifício. A comunicação de de-

cisão 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 cinquenta euros). Esta estru-

tura só foi possível ser concluída  graças ao acordo esta-

belecido entre a entidade e o empreiteiro, Sr. Humberto 

Carraca, que aceitou o plano de pagamento dos autos de 

medição faseados ao longo de 3 anos.   

Com a criação de mais esta valência, a Santa Casa da 

Misericórdia propiciará uma proximidade maior à popu-

lação idosa, nomeadamente daquela zona do concelho, 

que carece de algumas respostas sociais. 

Unidade de  
Cuidados Continuados  

 

Convalescença e Longa Duração  

N 

* Diretora do Lar “Envelhecer em Casa” 



 10   Março de 2014    Boletim Informativo     

Saúde e bem estar do utente 

 

Unidade                

  de Cuidados  

Continuados 

João Paulo II 

A Santa Casa pretende com      

este novo equipamento contribuir 

para a eficiência dos gastos na  

saúde, quer procurando            

encontrar soluções menos           

dispendiosas que as praticadas 

atualmente, quer combatendo o 

aumento “natural” da despesa 

neste setor por via do                

envelhecimento da população. 
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Intervir na Saúde 

Por RAQUEL ALVES * 

 

Unidade de Cuidados Continuados (UCC) 

- João Paulo II - é pertença da Santa Casa 

da Misericórdia de Mirandela, está situada 

no quarto piso do Hospital Terra Quente S.A. 

(HTQ, S.A.) e encontra-se totalmente equipada e 

pronta, no imediato, a entrar em funcionamento. 

Contudo, a ausência de acordos com a Administra-

ção Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) tem 

adiado a abertura deste equipamento. As suas insta-

lações estão repletas dos melhores e mais avança-

dos equipamentos, totalizando um investimento de 

cerca de 3.066.000,00€ (três milhões e sessenta e 

seis mil euros). 

     Esta Unidade resultou de uma candidatura apro-

vada no âmbito do Eixo Prioritário III-

Equipamentos Sociais para a Coesão Local - 

"Unidade de Cuidados Continuados Integrados a 

Pessoas Dependentes" pela Comissão Diretiva do 

Programa Operacional Regional do Norte 2007-

2013 em 26 de junho de 2009.  

     A política das UCC’s e da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) tem, 

em termos práticos, tido avanços significativos na 

última década. Contudo em 2013, apesar de todos 

os esforços imprimidos pela Santa Casa, não foi 

alcançada a integração na RNCCI.  

     A UCC - João Paulo II - com uma área bruta de 

1800 m2, constituída por 19 quartos duplos e 5 in-

dividuais, totalizando 43 camas das quais 18 são de 

convalescença e as restantes 25 de longa duração. 

Durante a sua construção, a obra foi devidamente 

acompanhada pelos serviços técnicos da ARS Nor-

te. Os clientes para a Unidade de Convalescença 

são maioritariamente doentes dependentes e a 

A 
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necessitar de componente de reabilitação intensi-

va, o período de internamento não pode ser supe-

rior a 30 dias consecutivos, salvo situações exce-

cionais. Os clientes para a Unidade de Longa Du-

ração e Manutenção são doentes que, pela sua 

situação de dependência, por razões de doença ou 

de patologias associadas à idade necessitam de 

cuidados continuados integrados, por um período 

de internamento superior a 90 dias consecutivos. 

Pode proporcionar o internamento, por período 

inferior, em situações temporárias, decorrentes de 

dificuldades de apoio familiar ou necessidade de 

descanso do principal cuidador, até 90 dias por 

ano. A Santa Casa pretende com este novo equi-

pamento contribuir para a eficiência dos gastos na 

saúde, quer procurando encontrar soluções menos 

dispendiosas que as praticadas atualmente, quer 

combatendo o aumento “natural” da despesa nes-

te setor, por via do envelhecimento da população.  

     A imprensa publicita diariamente estas proble-

máticas, como é o caso do senhor Ministro da 

Saúde, que em entrevista ao JN do Porto, dava 

conta da urgência na celebração de acordos “em 

termos de necessidades de camas de unidades de 

cuidados continuados é preciso avançar muito 

mais”, disse. Também o Bastonário da Ordem 

dos Médicos, José Manuel Silva, em entrevista ao 

Jornal Nordeste, informa que “A Unidade de 

A UCC não pode permanecer, por mais tempo, fechada. Como diz o Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela, Manuel João Morais Araújo, “se tivéssemos       

algum obstáculo a nível de equipamentos, de pessoal ou de construção, ainda, se         

poderia entender, mas com tudo pronto e com o dinheiro investido, não se percebe”.  
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Intervir na Saúde 

AVC de Macedo de Cavaleiros vê-se obrigada a 

prolongar internamentos por falta de capacidade de 

resposta da rede de cuidados continuados”, bem 

como, o Coordenador da Unidade de AVC de Ma-

cedo de Cavaleiros, Jorge Poço, confirma que “…

há utentes que chegam a ficar uma semana interna-

dos, sem necessidade, à espera de vaga nas Unida-

des de Cuidados Continuados”. 

     A UCC - João Paulo II - delineia como princi-

pal objetivo para 2014 a integração na RNCCI, ou 

seja, o foco estará na concretização de acordos pa-

ra poder iniciar atividade e assim satisfazer a po-

pulação da região. Será realizado, simultaneamen-

te, o protocolo de prestação de serviços com o 

HTQ, S.A., já discutido e aprovado por ambas as 

partes (Santa Casa e HTQ, S.A.). A Santa Casa 

contrata ao HTQ, S.A. serviços hospitalares 

(serviços médicos, enfermagem, fisioterapia, far-

mácia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional e 

da fala) e outros, como alimentação, limpeza, ele-

tricidade, água, gás e condomínio, necessários ao 

funcionamento da UCC. Os restantes serviços afe-

tos à Santa Casa são os relativos à gestão da UCC, 

serviços administrativos, cuidados de higiene e 

conforto, apoio social e animação sócio-cultural.  

     A UCC não pode permanecer, por mais tempo, 

fechada. Como diz o Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela, Manuel João Morais 

Araújo, “se tivéssemos algum obstáculo a nível de 

equipamentos, de pessoal ou de construção, ainda, 

se poderia entender, mas com tudo pronto e com o 

dinheiro investido, não se percebe”. A Mesa Ad-

ministrativa, a irmandade da Santa Casa e a popu-

lação do nordeste transmontano merecem a sua 

abertura. A integração da nossa UCC na Rede Na-

cional de Cuidados Continuados e Integrados é um 

dever. 

* Diretora da Unidade de Cuidados Continuados 
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Santa Casa da              

       Misericórdia de       

Mirandela accionista    

    do Hospital Terra      

               Quente S.A. 
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Intervir na Saúde 

Por RAQUEL ALVES * 

 

as sociedades desenvolvidas a saúde é um te-

ma predominante no discurso social e político, 

bem como um objetivo primordial na vida dos 

indivíduos. Desempenha, também, um papel fundamen-

tal no progresso dos países no campo económico e soci-

al. O mercado de cuidados de saúde tem características 

muito particulares, que o fazem diferir de outros merca-

dos de bens e serviços. Contudo é um setor com grande 

peso e importância nos dias que correm, sendo que a 

saúde é um objetivo final a alcançar por toda a popula-

ção de um país.  

    No novo milénio existe um modelo de gestão do Ser-

viço Nacional de Saúde (SNS) que aproxima o setor 

público e o setor privado. O Estado deixa, a partir desta 

altura, de ser um mero prestador e concentra-se, tam-

bém, em financiar, coordenar e regular. Desta forma, 

chega-se à atualidade com um paradigma que assenta 

na racionalidade económica, na gestão por objetivos e 

em indicadores de desempenho. 

    A área da saúde em Portugal tem nas últimas décadas 

apresentado níveis de despesa insustentáveis, com uma 

taxa média de crescimento anual manifestamente supe-

rior à taxa média de crescimento do PIB, a preços cor-

rentes, com especial relevo desde os anos 90.  

    Perante isto, é fundamental a definição política, aos 

níveis macro e microeconómico, incidindo no controlo 

do crescimento das remunerações dos profissionais do 

setor e no controlo e revisão em baixa dos preços prati-

cados na prestação de cuidados e produtos farmacêuti-

cos. 

    O Hospital Terra Quente representa uma aposta forte 

na prestação de cuidados de saúde na região do Nordes-

te Transmontano e veio proporcionar à sociedade servi-

ços médicos de qualidade, com um atendimento cuida-

do e personalizado. É uma unidade privada que presta 

cuidados de saúde humana, com consciência social. 

    Uma função primordial deste hospital é proporcionar 

uma adequada cobertura de cuidados de saúde à popu-

lação assente em elevados padrões de qualidade e exce-

lência e facultar-lhe uma oferta de serviços de apoio, 

integrando valências do domínio social e bem-estar.  

    Tais factos despertaram a Santa Casa da Misericórdia 

de Mirandela, que não ficou indiferente a este projeto 

tornando-se acionista, detentora de 8% do capital soci-

al. É, para a Santa Casa, para a cidade de Mirandela e 

para a Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, um 

equipamento fundamental com mérito não só ao nível 

dos cuidados de saúde, mas também ao nível social. 

N 

* Diretora da Unidade de Cuidados Continuados 
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Santa Casa da                  

Misericórdia de Mirandela       

      avança para nova                 

           Proposta Educativa  

mdemulher.abril.com. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mMljx86GlU6hxM&tbnid=Zm38DVIUPkf3MM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fmdemulher.abril.com.br%2Ffamilia%2Freportagem%2Feducacao%2Fimportancia-licao-casa-682821.shtml&ei=c4M-U6-v
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rata-se de um documento estratégico na área da 

educação que foi discutido e aprovado em reu-

nião de mesa administrativa e, posteriormente, 

apresentado em reunião magna de todas as educadoras e 

professoras que trabalham nos equipamentos educativos 

da SCMM. Para a sua construção ficar completa, falta ou-

vir outros parceiros educativos da instituição, sobretudo 

os pais e encarregados de educação, o que acontecerá na 

devida altura e a tempo de ser enriquecido com todas as 

sugestões, a fim de entrar em funcionamento no início do 

próximo ano letivo. 

Com efeito, como se 

afirma na introdução do 

documento, o projeto 

educativo que o docu-

mento veicula, plasma a 

orientação educativa da 

Santa Casa da Miseri-

córdia de Mirandela para toda a rede educativa dos estabe-

lecimentos de educação que funcionam sob a sua depen-

dência direta e onde ela é parceiro de ação educativa. 

Através deste projeto, procura-se explicitar de forma coe-

rente e sistematizada a identidade, a missão, os valores 

educativos, que norteiam a SCMM, por forma a dar res-

posta mais adequada à educação das crianças, às suas ne-

cessidades e às características da comunidade. 

Para a elaboração do documento, vários critérios fo-

ram considerados, de entre os quais se destacam o ideário 

da SCMM, o enquadramento legal do projeto educativo, o 

público a que se destina, o meio social em que vivem as 

crianças e famílias, o contexto de crise de valores da soci-

edade atual e a suplência da escola face à família. 

Na realidade, o Projeto Educativo é o documento que 

consagra a orientação educativa da escola e é elaborado e 

aprovado para um horizonte mínimo de três anos. Define 

princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas carac-

terísticas da comunidade educativa, enuncia uma resposta 

educativa global da instituição, define as políticas educati-

vas para a comunidade educativa. É a expressão formal 

dos princípios, valores, metas, estratégias e orientações 

segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa, clarifica os aspetos de gestão e administração 

que permitam cumprir a ideologia educativa da escola. 

Define e reflete a visão e a ideologia da escola, cria a ma-

triz de suporte que vai ser 

concretizada no Plano 

Curricular de Escola e no 

Plano Curricular Turma. 

É o tronco comum de on-

de partem os vários proje-

tos existentes na escola, 

tais como o plano anual de atividades, o plano formação 

do pessoal docente e não docente, orientações administra-

tivas, organização curricular e atividades extracurriculares 

da escola. 

É com base nestes critérios que a Proposta Educativa 

para o próximo triénio foi pensada e está a ser construída, 

já que a atual Mesa Administrativa está fortemente apos-

tada em fazer dos equipamentos educativos da SCMM, 

escolas com rosto identitário próprio, com marcas de pro-

ximidade e segurança e onde se aliem respostas de acolhi-

mento, aprendizagem e educação, com qualidade.  

 

Intervir em Educação 

* Vogal da Mesa Administrativa da SCMM,                         

Pelouro da Educação 

 

Encontra-se já em fase   

adiantada de elaboração     

a Carta Educativa da Santa 

Casa da Misericórdia de 

Mirandela que servirá      

de suporte à ação educativa 

para o próximo triénio.  

T 
Por FERNANDO LOPES * 

 Através deste projeto, procura-se             

explicitar de forma coerente e                    

sistematizada a identidade, a missão e os  

valores educativos, que norteiam a SCMM. 
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Clube de Vida  

A pensar na saúde e no      

bem estar dos Mirandelenses 

Santa Casa da Misericórdia de Miran-

dela criou uma nova valência a que 

chamou “CLUBE VIDA”, com o 

propósito de oferecer aos utentes e irmãos desta 

Instituição, um conjunto de recursos físicos e 

humanos que lhes possa  proporcionar melhor 

qualidade de vida. 

     O Clube de Vida é um espaço que dispõe de 

um ginásio equipado com diversas máquinas e 

aparelhos de manutenção, salas polivalentes, 

boxes de fisioterapia, consultórios e, num futuro 

próximo, hidroterapia. 

     O primeiro e grande objectivo desta valência 

é promover o bem-estar físico e psicológico dos 

utentes de lares e centros de dia e irmãos da 

Santa Casa que a frequentam. Para isso, conta 

com a colaboração de técnicos especializados 

em nutrição, yoga, aeróbica, fisioterapia, psico-

A 
motricidade e desporto. 

     Desde a sua abertura, tem vindo a ter uma 

adesão de clientes que superou as expectativas e 

tem um horário de funcionamento de segunda-

feira a sexta-feira, entre as 9 e as 21 horas. A 

qualidade dos serviços, associado ao alargamen-

to dos horários de funcionamento, proporcionou 

um aumento significativo da utilização do “Clu-

be Vida”, por parte da público alvo. 

     A equipa que acompanha e orienta esta valên-

cia está satisfeita com os resultados obtidos até 

ao momento e continua interessada em ampliar 

cada vez mais a sua frequência. A meta é a en-

trega total a um trabalho de qualidade, para sa-

tisfazer as necessidades dos utentes e dos irmãos 

da Santa Casa da Misericórdia, na certeza que 

estaremos sempre à espera de todos com empe-

nho redobrado. 
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Clube de Vida 
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Saúde e bem estar do utente 

 

Qualidade e Empreendedorismo Social  

SAD - Serviço de 

Apoio Domiciliário  

Apoiar para melhorar 

a qualidade de vida 

dos nossos idosos  
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dinâmica desenvolvida no Apoio Domiciliário, 

“Laços de Ternura” da Santa Casa da Misericór-

dia de Mirandela, pretende, cada vez mais, 

abranger os idosos em situações de mais vulnerabilidade. 

Privilegia os mais desfavorecidos e promove uma vida 

saudável e activa, um são ambiente de convívio e de par-

ticipação, gerador de bem-estar pessoal e social. 

Mas para que isso seja possível, é cada vez mais im-

portante o envolvimento de todos os parceiros e entida-

des. Os Presidentes de Junta de Freguesia e Párocos, são 

uma valiosa ajuda, pois, transmitem-nos e sinalizam a 

realidade da sua população. Esta articulação, permite-nos 

chegar mais depressa aos idosos que precisam do SAD, 

de forma eficaz e eficiente. 

A consciencialização dos idosos, nesta fase tão frágil 

da sua vida e a compreensão por parte da família, são ful-

crais, para que todos os intervenientes no processo consi-

gam arranjar e ir ao encontro das soluções ideais para ca-

da um. 

Neste sentido, completa-se o processo com o apoio 

domiciliário, que é uma “rede de cuidados” de “bens fun-

damentais” ao serviço do ser humano. Cuidadores somos 

todos nós, família e equipa, e rede é um conjunto de enti-

dades e projectos que complementam o SAD, em benefí-

cio dos seus clientes. 

Cabe à família e ao SAD, prevenir aspectos menos 

positivos desta fase marcante da história pessoal, criando 

condições para uma velhice bem sucedida e feliz. 

A 

 

Apoio aos Idosos 

Por MATILDE MACHADO *  

 

 

 

 
 

 Distribuição de refeições com apoio, e       

vigilância na toma da medicação; 

 Cuidados de higiene, imagem e conforto   

pessoal diários; 

 Posicionamentos e transferências; 

 Transporte para higiene pessoal; 

 Pequenas reparações no domicílio/ajudas 

técnicas; 

 Lavandaria e arranjos de roupa (costura); 

 Limpeza habitacional e arrumação; 

 Marcação de consultas, transporte e                       

acompanhamento dos clientes ao Centro de 

Saúde ou Hospital; 

 Articulação e contacto com familiares e    

outros organismos; 

 Apoio na realização de actividades              

administrativas (reforma, RSI,                

complemento de reforma e outros); 

 Assegurar apoio psicológico; 

 Apoio à aquisição de bens e serviços 

(pagamentos de água, luz, telefone e outros); 

 Serviço de atendimento permanente no caso 

de urgência; 

 Plano de actividades de animação              

sociocultural e desportivas. 

  
  
  

Rota de Caravelas 

 

 S. Salvador 
Vila Verde 
Freixeda 

Macedinho 
Caravelas 

  
  

Rota das Aldeias/ 
Mascarenhas 

 

 Vila Nova das Patas 
Carvalhais 

Cotins 
Valbom dos Figos 

Mascarenhas 
Paradela  

  

  

  

 118 
 

Clientes/ 

Utentes 

Nº de clientes/utentes 25 Nº de clientes/utentes 28 

  
  
  

Rota de Suçães 

 

 Eivados 
Eives 

Pai Torto 
Suçães 
Passos 

Lamas de Orelhão 

  
  

Rota de Mirandela e 
S. Pedro 

 

 Valverde 
Marmelos 

Fonte da Urze 
S. Pedro 

Rego de Vide 
Barcel 

Nº de clientes/utentes 25 Nº de clientes/utentes 40   

Serviços prestados pelo  

SAD – “Laços de Ternura” 

A tabela abaixo representa o número de utentes do SAD que temos por rota, bem como as 

aldeias, por onde efectuamos os nossos serviços, diariamente: 

* Diretora do SAD “Laços de Ternura” 

SAD - “Laços de Ternura” 
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Por ANA MONTANHA * 

 

prolongamento da vida, associado a 

uma baixa importante da fecundidade, 

tem conduzido ao envelhecimento da 

população. Os progressos conseguidos pelo de-

senvolvimento em geral e pelas ciências da saú-

de em particular, contribuíram, de modo decisi-

vo, para um aumento da esperança média de vi-

da, de trinta anos, no decurso do século XX. 

O envelhecimento populacional é um dos 

maiores êxitos da humanidade, porém, é também 

um dos seus maiores desafios, devido as suas 

consequências sociais económicas e políticas. 

Perante este envelhecimento progressivo da 

população, cabe à Santa Casa da Misericórdia 

organizar e criar condições para acolher um nú-

mero crescente de idosos. Daí a emergência de 

respostas sociais, onde o serviço de apoio domi-

ciliário pretende ir de encontro às necessidades 

de cada utente, permitindo que os idosos se man-

tenham o maior tempo possível no seu domicílio 

com os devidos cuidados.  

Os serviços de Apoio Domiciliário de Vale 

de Salgueiro e S. Pedro Velho disponibilizam os 

seguintes serviços: 

•  Serviço de higiene pessoal: prestação ao 

utente de serviço de higiene pessoal; 

• Serviço de higiene habitacional: realiza-

ção de pequenas limpezas e arrumos no domici-

lio, inclui apenas as divisões mais utilizadas pelo 

utente, exclui limpezas exaustivas na habitação. 

• Serviço de alimentação: fornecimento 

diário de refeições, de segunda a domingo. 

• Serviço de tratamento de roupa: consis-

te na recolha, lavagem e tratamento da roupa 

pessoal do utente, incluindo serviços de engoma-

doria. 

São assegurados ainda outros serviços: 

 Ajuda na aquisição de produtos; 

 Transporte; 

 Levantamento / requisição e administração 

de medicação; 

 Aquisição / fornecimento de fraldas; 

 Aluguer de ajudas técnicas; 

 Marcação / acompanhamento a consultas; 

 Organização / encaminhamento para     

requisição de pensão / rendimento social; 

 Medição da tensão arterial e/ou glicémia; 

 Administração de insulina; 

 Mudança de fralda e posicionamento; 

 Cuidados de enfermagem. 

O SAD de S. Pedro Velho presta apoio às 

localidades de S. Pedro Velho, Fradizela, Ferra-

dosa, Ribeirinha, Vilar d`Ouro, Soutilha e Bouça 

num total de 45 utentes, 25 do sexo masculino e 

20 do sexo feminino. 

O SAD de Vale de Salgueiro presta apoio as 

localidades de Vale de Salgueiro, Miradezes, 

Vale de Telhas, Valongo das Meadas, Cabane-

las, Vale de Martinho, Quintas, Vale de Juncal, 

Abambres, Vale de Gouvinhas, Vale Maior e 

Vale Bom Pitez num total de 49 utentes, 21 do 

sexo feminino e 28 do sexo masculino. 

SAD - Vale de Salgueiro e S. Pedro Velho 

Uma resposta social mais                  

próxima dos idosos no     

concelho de Mirandela 

O 

* Técnica do SAD 
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Apoio aos Idosos 

 

Nº de utentes por sexo e faixas etárias (SAD S. Pedro Velho) Nº de utentes por sexo e faixas etárias (SAD S. Vale Salgueiro) 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Dados Estatísticos 

    Através dos dados apresentados no SAD de S. Pedro, 

verificamos que existe um maior número de homens a 

usufruir dos nossos serviços, em relação a faixa etária,  a 

maioria dos utentes encontra-se entre os 81 e 85 anos. 

    Como podemos observar no quadro acima, o SAD de 

Vale de Salgueiro tem na sua maioria utentes do sexo 

masculino e a faixa etária predominante esta compreendi-

da entre os 76 e 80 anos. 

    A maioria dos utentes desta valência encontra-se na localidade da Bouça, e é, também, nesta localidade que prestamos 

a maior número de serviços. 

    Através da tabela verificamos que é na localidade de Vale de Telhas, onde o SAD de Vale de Salgueiro tem o seu 

maior  número de utentes e  presta o maior número de serviços. 
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Por FERNANDO LOPES 

 

o âmbito do sistema de reconhecimento, 

garantia e certificação da QUALIDADE 

dirigido às organizações que atuam no âm-

bito dos serviços sociais, a SCMM está a ser moni-

torizada pela empresa EQUASS (European Quality 

Assurance for Social Services), tendo em vista im-

plementar um Sistema de Gestão e Qualidade nas 

diferentes respostas sociais da Instituição.  

Considerando-se a QUALIDADE, como fator es-

truturante de desenvolvimento e crescimento, a 

ação levada a cabo pela EQUASS tem acontecido 

ao longo de vários meses e encontra-se na reta fi-

nal. Vai culminar na implementação de um Manual 

de Qualidade que se regerá por princípios, critérios 

e indicadores que atestarão e medirão a Qualidade 

dos serviços da SCMM, no futuro. Foi neste sentido 

que a Mesa Administrativa foi chamada refletir so-

bre a Missão, a Visão e os Valores identitários, pri-

mordiais e essenciais da nossa Instituição. A refle-

xão aconteceu ao longo de várias reuniões. O resul-

tado é, agora, tornado publico: 

- Uma instituição a caminho de 500 anos de exis-

tência tem o dever de ser fiel à sua matriz histórica 

e a responsabilidade de responder aos desafios pre-

mentes da sociedade atual. Neste sentido, a Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela, como associa-

ção de fiéis que é, e assumindo-se como uma Insti-

tuição de matriz católica que defende o humanismo 

cristão, que se rege e organiza pela promoção das 

14 Obras de Misericórdia e pelos princípios que 

emergem da Doutrina Social da Igreja, compromete

-se com todos os seus irmãos e com a comunidade 

em geral, com a definição de Missão, Visão e Valo-

res que para si publicamente estabelece e adota, a 

saber: 

 

      

 

 

 

 

1 – MISSÃO: praticar a caridade cristã e exer-

cer a solidariedade social, de acordo com as 14 

Obras de Misericórdia e segundo os princípios 

da Doutrina Social da Igreja.  

 

2 – VISÃO: ser um referencial de atuação a ní-

vel local e regional, mantendo níveis de elevada 

qualidade, e afirmando o humanismo, a autono-

mia e a sustentabilidade nos seus diversos equi-

pamentos/valências. 

 

3 - VALORES: 

 

N 

Missão,  

Visão  

e Valores 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

 

Humanismo 

 

Solidariedade 

 

Cooperação 

 

Igualdade 

 

Ética  

 

Verdade 
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Altar Mor da Igreja da Misericórdia da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, em fase de restauro 
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Por ISABEL QUINTAS * 

 

Residência Santa Ana, situada no Bairro 

da Preguiça, oferece uma multiplicidade 

de respostas sociais. Assim, em primeiro, 

uma Estrutura Residencial que tem capacidade para 

31 idosos em regime de internato permanente. Ac-

tualmente, residem neste equipamento 10 homens e 

21 mulheres, em que as doenças mais problemáti-

cas e frequentes nestes utentes são referentes a Dia-

betes, a HTA e a Demência. No decorrer do ano 

2013, registaram-se 11 óbitos, 1 transferência para 

outra estrutura residencial e 1 institucionalização 

temporária, por um período de 30 dias. No que res-

peita ao número de entradas, deu-se acolhimento a 

15 utentes. 

Neste equipamento, está também sedeado o 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), que cobre a 

área de Mirandela, Vale Madeiro, Cedães, Ce-

daínhos e Vale de Asnes. Esta resposta tem como 

primordial objectivo a prestação de cuidados indi-

vidualizados e personalizados no domicílio, a pes-

soas idosas ou não, quando, por motivo de doença, 

deficiência ou outro tipo de impedimento, que não 

possam assegurar temporária ou permanentemente, 

a satisfação das suas necessidades básicas e activi-

dades da vida diária. Este Serviço de Apoio Domi-

ciliário presta serviços nas áreas do fornecimento 

de alimentação, de higiene pessoal, habitacional e 

de tratamento de roupas. Actualmente, tem uma 

cobertura de 90 utentes, sendo que, à volta de 40 

usufruem do apoio total que engloba os serviços 

de alimentação, lavagem de roupa, higiene pessoal 

e higiene habitacional. Os restantes têm apenas um 

ou dois desses serviços básicos. O horário de fun-

cionamento do SAD estende-se de segunda a sexta

-feira das 9 às 16.30 horas e aos sábados e domin-

gos das 10 às 14 horas.   

* Diretora do Lar Santa Ana  

A 

Lar Santa Ana 

Uma referência local nas      

      respostas adequadas   

 aos idosos contribuindo    

          para o seu bem estar 
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Por MATILDE MACHADO * 

 

equipamento, Lavandaria Sénior, da Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela, faz uma 

prestação de serviços a todos os equipamen-

tos, no que diz respeito à lavagem e tratamento de 

roupa. 

As principais valências que beneficiam diaria-

mente dos serviços da Lavandaria Sénior são os La-

res de Nossa Senhora da Paz, do Bom Samaritano e 

de Santa Ana. Abrangemos, também, o Apoio Domi-

ciliário, onde cada utente, semanalmente envia a sua 

roupa pessoal e habitacional. O Centro de Dia/

Padaria “Cantinho da Avó” também beneficia destes 

serviços. Em menor quantidade, servimos os infantá-

rios o ”O Miminho” e o “Arco-íris”, como uma peri-

odicidade semanal, bem como, o CAT, que tem atu-

almente 14 crianças. 

Com menor dimensão, também, prestamos apoio 

à roupa proveniente do Banco Solidário de Mirande-

la. 

O quadro abaixo, demonstra, de forma global, a 

quantidade de roupa tratada, mensalmente, por este 

equipamento - Lavandaria Sénior - dos equipamentos 

com maior número de utentes/clientes. 

A Lavandaria Sénior presta, ainda, apoio aos 

utentes com um serviço de costura, como comple-

mento dos serviços prestados. Numa fase posterior, 

abrangeremos também as roupas provenientes da 

Unidade de Cuidados Continuados e do Apoio Domi-

ciliário de Abreiro. 

O 

Equipamentos Nº Utentes Cálculo 

(50 peças por utente/média mensal) 

Nº Kg Mensais 

Roupa Branca dos Equipamentos da SCMM 

Lar Nossa Senhora da Paz  88  4.400   

22.536 Kg Lar Bom Samaritano  81           4.050 

Lar Santa Ana  30  1.500 

    Cálculo 

(55 peças por utente/ média mensal) 

  

Apoio Santa Ana  43 2.365   

Apoio “ Laços de Ternura”             60 3.300   

        

Total   15.615 Peças de Roupa            22.536 Kg 

 

Valências 

Lavandaria SÉNIOR 

      Um equipamento motor                    

   de todas as valências da     

Santa Casa da Misericórdia 

* Diretora da Lavandaria Sénior  
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Por FRANCISCO MENDONÇA * 

 

Banco Solidário de Mirandela inaugu-

rou no passado dia 27 de Setembro a 

sua nova sede. Localizada num dos bai-

xos do bloco 21, do Bairro do Fundo Fomento, 

este espaço foi cedido pela Câmara Municipal de 

Mirandela e passou a centralizar algumas respos-

tas sociais, nomeadamente o “Banco Alimentar”, 

o “Gabinete de Acompanhamento e Orientação 

aos Requerentes” e o “Banco de Materiais”. 

A conclusão e a inauguração da nova sede do 

Banco Solidário permitiram outra capacidade de 

resposta social a esta estrutura que, assim, poderá 

fazer face às necessidades básicas das famílias 

desfavorecidas e mais carenciadas do concelho. 

Com a criação deste novo espaço, o Banco Soli-

dário teve necessidade de efetuar alterações de 

horários e funcionamento das respostas. Os aten-

dimentos aos requerentes passaram a ser efetuado 

na nova sede, tendo sido criado um gabinete es-

pecifico denominado “Gabinete de Acompanha-

mento e Orientação aos Requerentes”, que funci-

ona de terça-feira a quinta-feira entre as 9h30 e 

as 12h30. O “Banco Alimentar”, que foi imple-

mentado para acudir a situações de carência ali-

mentar, passou a ter um espaço próprio, devida-

mente organizado e funciona desde outubro de 

2013, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, 

entre as 15h30 e as 17h00.   

     Relativamente ao “Banco de 

Materiais”, constitui-se como um 

espaço de armazenamento e stock 

dos materiais  doados pelos benfei-

A conclusão e a inauguração da nova sede do Banco        

Solidário permitiram outra capacidade de resposta          

social às necessidades básicas das famílias desfavorecidas 

 

Saúde e bem estar do utente 

Nova sede do          

   Banco Solidário 

 centraliza várias 

respostas sociais  

 
Sede do Banco Solidário, localizada no bloco 21 do Bairro          

do Fundo Fomento foi inaugurada em Setembro de 2013          

e tem em pleno funcionamento o “Banco Alimentar”,                 

o “Banco de  Materiais” e o “Gabinete de                     

Acompanhamento e Orientação aos Requerentes”         

O 
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tores, como roupa, calçado, brinquedos, artigos 

de criança, mobílias e outros. Depois de triados e 

organizados, os bens têm dois destinos, consoante 

o seu estado: os artigos em melhor estado de con-

servação destinam-se à Loja Social, os outros são 

entregues aos requerentes de acordo com os pedi-

dos efetuados, as necessidades dos mesmos e a 

disponibilidade dos materiais.  

Noutro âmbito, o Banco Solidário de Mirande-

la mantém em  funcionamento a Loja Social, de-

signada “Sorriso Solidário”, situada no Mercado 

Municipal, de segunda a sexta-feira, entre as 

9h30-12h30 e as 14h30-18h00. Este espaço, ape-

nas, se destina à venda de artigos, quer usados 

como novos, a um preço simbólico, designada-

mente entre 15 a 30% do valor de mercado. Refe-

rimos, ainda, que as verbas angariadas na Loja 

Social destinam-se à compra de bens alimentares, 

especialmente destinados às crianças. 

* Coordenador do Banco Solidário de Mirandela 

Respostas Sociais do Banco Solidário  

- Gabinete de Acompanhamento e Orientação aos     

Requentes - funciona às terças, quartas e quintas entre as 

9h30 e 12h30; 

- Loja Social “Sorriso Solidário” - funciona de segunda 

a sexta entre as 9h30-12h30 e as 14h30-18h00; 

- Banco  Alimentar (distribuição de cabazes) - funciona 

às segundas, quartas e sextas entre as 15h e 16h30; 

- Banco de Materiais (organização e triagem de roupa, 

calçado, brinquedos, mobílias e outros) - funciona às   

quintas-feiras entre as 14h30 e 17h30); 

 - Equipa Móvel - visitas domiciliarias/serviço externo - 

funciona às segundas e sextas entre as 9h30 e as 12h30;  

- Articulação das Cantinas Sociais - funciona de       

segunda a sábado sendo servidas 100 refeições diárias; 

- FEAC (Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados) e    

Banco de Ajudas Técnicas - Implementação em 2014; 

- Reunião de parceiros - último dia útil de cada mês. 

Solidariedade 
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Por FRANCISCO MENDONÇA 

 

elo segundo ano consecutivo, a Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela man-

tém-se como a única entidade mediadora 

do concelho de Mirandela do Programa Comuni-

tário de Ajuda Alimentar a Carenciados 

(PCAAC). Este programa sofreu alterações ado-

tando a designação, a partir de 2014, de Fundo 

Europeu de Auxilio a Carenciados (FEAC). 

 De maneira a permitir que a ajuda alimen-

tar, através do FEAC, abranja o maior número 

possível de famílias carenciadas, o Banco Solidá-

rio de Mirandela passará a gerir o referido pro-

grama, assumindo diversas responsabilidades, no 

que concerne à sua execução, de acordo com o 

Manual do PCAAC de 2006. Este estabelece as 

normas e os procedimentos a ter em consideração 

para a execução anual da distribuição de produtos 

e dos Manuais de Formação - Listas de Benefici-

ários e Gestão da Distribuição - na aplicação 

Web, bem como no que respeita ao cronograma 

estabelecido pelo Instituto da Segurança Social 

(ISS, IP), para o FEAC 2014.  

As candidaturas dos beneficiários ao Fundo 

Europeu de Auxílio aos Carenciadas (FEAC) de-

correram até ao passado dia 28 de fevereiro, sen-

do submetidas para aprovação 124 famílias ca-

renciadas de Mirandela. Este processo foi levado 

a cabo pelo Banco Solidário de Mirandela e con-

tou com a colaboração de outras entidades parcei-

ras da Rede Social de Mirandela, nomeadamente 

na sinalização e no encaminhamento de famílias 

carenciadas. Concluída a fase de candidatura, 

aguardamos a aprovação da lista de benificiários, 

para procedermos à entrega dos produtos.  

O Fundo Europeu de Auxílio aos Carencia-

das (FEAC) foi criado pela Comissão Europeia 

(CE) com o objetivo de promover e reforçar a 

coesão social, contribuindo para reduzir/combater 

a pobreza na União Europeia (UE) mediante o 

apoio aos dispositivos nacionais que prestam as-

Fundo Europeu de    

Auxilio a Carenciados 

Santa Casa da Misericórdia mantém  

   ajuda alimentar aos carenciados     

   centralizando esta resposta no      

        Banco Solidário de Mirandela  

P 
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Fundo Europeu de    

Auxilio a Carenciados 

Solidariedade 

sistência não financeira às pessoas mais carencia-

das, e assim atenuar a privação material grave e a 

privação alimentar em particular, proporcionando 

às pessoas mais carenciadas uma perspetiva de 

vida condigna.  

O FEAC foi criado para o período compreen-

dido entre 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 

de 2020 e substituiu o anterior programa de dis-

tribuição de alimentos em Portugal (PCAAC) que 

terminou a 31-12-2013, dando-se assim continui-

dade ao apoio alimentar atribuído aos mais caren-

ciados, no ano 2014. 

No âmbito do FEAC, o Instituto da Segurança 

Social, I.P. (ISS, I.P.), pela experiência na gestão 

do programa de distribuição de alimentos em 

Portugal (PCAAC), assumirá a gestão dos apoios 

deste Fundo, revestindo, a qualidade de Orga-

nismo Beneficiário no que se refere à Aquisição 

de Produtos Alimentares e de Organismo Inter-

mediário relativamente à Distribuição de Produ-

tos Alimentares. 

Tendo em consideração que a partir de março 

de 2014, existirá ruptura dos stocks dos produtos 

alimentares distribuídos no âmbito do PCAAC 

2013, excecionalmente durante o presente ano, a 

implementação do FEAC em Portugal, far-se-á 

nos mesmos moldes do ano anterior, sendo que 

será utilizado o mesmo Manual de Elaboração de 

Listas de Beneficiários do PCAAC 2013 e os cri-

térios de elegibilidade dos destinatários finais já 

aprovados, bem como a aplicação informática do 

referido programa. 

Mais se informa que, dada a urgência na dis-

tribuição dos produtos aos destinatários, prevê-se 

a realização de uma entrega única de produtos, 

sendo que os concursos para aquisição dos produ-

tos alimentares se encontram já a decorrer, esti-

mando-se que as empresas a adjudicar entreguem 

os produtos nos Polos de Receção de 07-04-2014 

a 02-05-2014 e que a distribuição aos destinatá-

rios finais ocorra entre os meses de maio e junho 

de 2014. 
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Por SÉRGIO RUIVO *  

 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

tem atualmente uma área agrícola com 

mais de 50 hectares, explorando diversas 

culturas. A aposta efetuada, nos últimos anos, no 

setor agrícola tem permitido o auto-abastecimento 

da instituição em diversos géneros alimentares, 

tendo, ainda, como objetivo futuro a redução de 

custos na aquisição de produtos alimentares. 

     Durante o ano de 2013, foi possível aumentar a 

área de produção, visando a sustentabilidade do 

consumo interno e, em simultâneo, possibilitar o 

aumento da empregabilidade através da empresa 

de inserção profissional. Futuramente, está previs-

ta a criação de uma vertente pedagógica que vá ao 

encontro das necessidades e interesses da comuni-

dade escolar do concelho.  

Seguidamente expomos alguns dados referentes 

às  áreas e tipos de explorações agrícolas da insti-

tuição, bem como o total de produtos e quantida-

des produzidas nas últimas campanhas: 

     - 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 Frescos – Existem, também, na explo-

ração da quinta da Raposeira, ainda que em borda-

dura, cerejeiras, figueiras, videiras, marmeleiros, 

ameixeiras, diospireiros e kiwi. A produção global 

obtida destas fruteiras foi de 1864 Kg.  

     - Frutos Secos – Neste sector a área de explo-

ração é de 4,47 ha de amendoal, com disponibili-

dade de rega gota-a-gota, na quinta da Raposeira. 

     - Setor Hortícola – A área de exploração deste 

sector é de 1,86 ha, dos quais 1,58 ha ficam no ca-

sal de Paradela, 0,2 ha na quinta da Raposeira e 

0,08 ha para culturas protegidas no lar Nossa Se-

nhora da Paz. 

     Na campanha oleícola de 2013/2014 a produ-

ção de azeitona foi de 59698 Kg, dos quais se obti-

veram 10890 litros de azeite, a que corresponde 

um rendimento médio de 18,3%. Em relação à 

amêndoa, a produção em 2013 foi de 1110 Kg 

(grão + casca), após a britagem, obtiveram-se 182 

Kg de miolo.  

     Quanto ao setor hortícola, a produção da cam-

panha de 2013 das diversas espécies hortícolas foi 

de 31776 Kg com predominância de couves, abo-

boras, cebolas, tomate, alface e feijão-verde. 

     Toda a produção obtida pelo Setor Agrícola é 

distribuída pelas diversas valências da Instituição. 

Setor Agrícola  
    

        da Santa Casa da Misericórdia       

 

    de Mirandela aumenta            

 

produção e empregabilidade 

A 

* Responsável pelo Setor Agrícola da SCMM 
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Setor Agrícola  

 

Designação Quantidades (Kg) 

Alface 882 

Tomate 3421 

Cebola 5537 

Alho Françês 183 

Courgette 2584 

Abóbora 4140 

Abóbora "Chila" 36 

Pimento Verde 322 

Salsa 4,97 

Coentros 0,14 

Espinafres 4 

Pepino 223 

Couve Penca 7019 

Couve Galega 566 

Couve Repolho 1477 

Couve Lombarda 252 

Nabiça 199 

Grelos 939 

Nabo 933 

Raba 171 

Feijão Frade 39 

Feijão Verde 1211 

Cereja 504 

Marmelo 33 

Diospiro 315 

Azeitona Conserva 98 

Uva Mesa 72 

Figo 238 

Miolo de Amêndoa 139,6 

Kiwi 110 

Azeitona Verde "Alcaparras" 123,5 

Total (Kg) 31776 

 Fonte: Setor Agrícola 

Equipamento Quantidade (L) 

Sr.ª da Paz 1146 

Hospitel 1250 

Stª Ana 1409 

S. Sebastião 1922 

C. Avó 1042 

S.A.D "Laços de Ternura" 1354 

Miminho 262 

Arco-Íris 311 

C. Abreiro 156 

Casal de Paradela 105 

Total 8957 

Tabela das Produções: 

Distribuição do Azeite pelas Valências: 
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Creches e 

                Infantários 

Qualidade e Empreendedorismo Social  

Por LURDES SANTEIRO * 

 

Centro de Infância o “O Miminho” é frequenta-

do por 204 crianças sendo que, 80 são de cre-

che e 124 são de pré-escolar. 

Este ano lectivo o nosso projeto educativo tem como 

tema “A Cidadania através dos Contos Tradicionais”. 

Foi elaborado tendo como ponto de partida a proposta 

educativa da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, 

que torna o nosso ensino diferenciado. Aí se afirma que 

“a Instituição pautará a sua atividade educativa pelos 

valores da cidadania, da responsabilidade e da solidarie-

dade social, da ética e da moral (valorização do corpo e 

do espírito), empenhando-se para que a sua ação contri-

bua de forma significativa para a elevação e crescimento 

das crianças como pessoas bem formadas e possibilite, 

também o progresso e a coesão social das gentes do con-

celho de Mirandela.” 

Ajudar a criar e a formar novas gerações de homens e 

mulheres incutindo-lhes os valores identitários da 

SCMM será o grande desígnio da missão da nossa ação 

educativa.                                                                        

Durante este semestre, realizaram-se atividades que 

transmitiram verdadeiras aprendizagens às nossas crian-

ças, proporcionando-lhes muita alegria na sua realiza-

ção. 

Desatacam-se as seguintes: 

- Elaboração de compotas; 

- Realização do Magusto, com uma fogueira no exte-

rior, onde as crianças cantaram, dançaram e dramatiza-

ram a lenda de São Martinho; 

- Encontro com o Pai Natal que chegou no combóio 

turístico, distribuindo presentes para grande alegria das 

crianças. 

- Comemoração do Dia Mundial dos Direitos da Cri-

ança, com a confeção de deliciosos bolinhos de coco, e 

registo gráfico de cada um dos seus direitos; 

- Cantar das Janeiras, aos idosos, do Lar “O Bom Sa-

maritano”. 

Finalmente, foi dado a conhecer a todos, com muito 

agrado, a nossa sala de acolhimento, que redecoramos 

este ano, com bonitos sofás adquiridos com o resultado 

de algumas atividades. Agradecemos à Dª Aurora, a 

oferta das bonitas almofadas e do bloco de espuma. 

O 

* Diretora do Infantário “O Miminho” 
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Infância 

Por JOANA PAIVA * 

 

“CIDADANIA ATRAVÉS DOS CONTOS” 

é o tema do projeto educativo do jardim de 

infância “ARCO-ÍRIS”, no presente ano leti-

vo. A escolha deste tema surgiu da necessidade de in-

cutir valores fundamentais para uma vida em socieda-

de. Sendo a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

uma instituição de matriz católica, não podemos descu-

rar os valores, que vão de encontro aos da área de con-

teúdo de formação pessoal e social e que são os seguin-

tes: solidariedade, inter-ajuda, justiça, respeito, respon-

sabilidade, equidade, verdade, honestidade, fraternida-

de, cooperação, tolerância, diálogo, entre outros.  

A valência de creche tem como objetivos pedagógi-

cos os seguintes: facilitar a conciliação da vida familiar 

e profissional do agregado familiar; colaborar com a 

família numa partilha de cuidados e responsabilidades 

em todo o processo evolutivo da criança; assegurar um 

atendimento individual e personalizado em função das 

necessidades específicas de cada criança; prevenir e 

despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiên-

cia ou situação de risco, assegurando o encaminhamen-

to mais adequado; proporcionar condições para o de-

senvolvimento integral da criança, num ambiente de 

segurança fisíca e afetiva; promover a articulação com 

outros serviços existentes na comunidade.  

A lei quadro do pré- escolar estabelece como princí-

pio geral que a educação deste nível de Ensino é a pri-

meira etapa básica no processo de educação ao longo 

da vida. Neste sentido, os objetivos gerais definidos 

para serem trabalhados nas salas de jardim de infância, 

são os seguintes: promover o desenvolvimento pessoal 

e social da criança com base em experiências de vida 

democrática numa perspetiva de educação para a cida-

dania; fomentar a inserção da criança em grupos soci-

ais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, 

favorecendo uma progressiva consciência do seu papel 

como membro da sociedade; contribuir para a igualda-

de de oportunidades no acesso à escola e para o suces-

so da aprendizagem; estimular o desenvolvimento glo-

bal de cada criança, no respeito pelas suas característi-

cas individuais, incutindo comportamentos que favore-

çam aprendizagens significativas e diversificadas; de-

senvolver a expressão e a comunicação através da utili-

zação de linguagens múltiplas como meios de relação, 

de informação, de sensibilização estética e de compre-

ensão do mundo; despertar a curiosidade e o pensa-

mento crítico; proporcionar a cada criança condições 

de bem-estar e de segurança, designadamente no âmbi-

to da saúde individual e coletiva; proceder à despista-

gem de inadaptações, deficiências e precocidades, pro-

movendo a melhor orientação e encaminhamento da 

criança; incentivar a participação das famílias no pro-

cesso educativo e estabelecer relações de efetiva cola-

boração com a comunidade.   

     Todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano é 

programado por projectos, de forma a que as crianças 

desenvolvam as suas competências pessoais e sociais. 

 

A 

* Diretora do Infantário “Arco Iris” 

Os primeiros anos de vida da criança 

assumem uma importância              

determinante no seu desenvolvimento. 

Desta forma sentimos a                       

necessidade de incutir                        

precocemente os valores                     

fundamentais para uma vida             

em sociedade  
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o âmbito da aprovação, pelo Instituto da Segu-

rança Social, do Plano de Ação do CLDS+ de 

Mirandela, estão a ser dinamizadas no concelho 

de Mirandela as atividades constantes do plano aprovado 

nos anos 2013 a 2015. 

     Recorde-se que o CLDS+ é um protocolo celebrado 

entre o Município de Mirandela, a Santa Casa da Miseri-

córdia de Mirandela e o Ministério da Solidariedade e da 

Segurança Social que disponibiliza uma verba de 

353.850,81€ destinada a medidas de aumento da empre-

gabilidade, combate articulado contra a pobreza crítica, 

garantindo uma maior proteção às crianças, aos jovens e 

aos idosos, tendo em mente a aposta num superior de-

senvolvimento local e especial atenção na concretização 

de medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas. 

Encontram-se já em plena execução ações diversas nos 3 

eixos de atuação das quais se destacam as seguintes: 

 

     No âmbito do Eixo 1: 

1 - Criação do Gabinete de Apoio à Inserção – GAI.  

2 - Criação do web-site do CLDS+ de Mirandela como 

canal centralizador de todas as ofertas de emprego dispo-

níveis para o Concelho, bem como divulgação de medi-

das de emprego e oportunidades de inserção.  

3 - Criação e dinamização do Gabinete de Apoio à Em-

presa e ao Empreendedor – GAEE. 

4 - Promoção da adesão das entidades publicas e priva-

das sem fins lucrativos à medida trabalho socialmente 

necessário e/ou atividade socialmente útil. 

5 - Realização do projeto “Escola Empreendedora” desti-

nado aos alunos do ensino secundário. 

6 - Ações de orientação profissional dos alunos que con-

cluíram a escolaridade obrigatória. 

 

     No âmbito do Eixo 2: 

1 - Criação do Centro Cívico de Mirandela, que funcio-

nará como equipamento centralizador de políticas sociais 

sendo partilhado pelos parceiros da rede social. 

2 - Promoção de reuniões de trabalho entre as entidades 

parceiras para definição de um modelo de constante ob-

servatório de crianças, jovens e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

3 - Criação de um Gabinete de Apoio às crianças, jovens 

e famílias cuja sinalização provirá do observatório cria-

do. 

4 - Realização de wokshops e ações de formação e infor-

mação sobre competências pessoais (projetos de vida, 

ações de formação e sensibilização na àrea da saúde, 

gestão do orçamento familiar, educação e emprego) e 

ações de formação e informação ou outras sobre compe-

tências sociais e cívicas. 

5 - Dinamização de atividades no âmbito da formação 

parental.  

 

     No âmbito do Eixo 3: 

1 - Promoção pelo GAEE da criação de cooperativas, 

sejam económicas, sociais ou de jovens e agrupamentos 

de produtores de forma a capacitar as pessoas para a vida 

em comunidade e suas vantagens. 

2 - Execução de estudos para a instalação de novas asso-

ciações no âmbito da equipa técnica do CLDS+.  

      

     Estas são apenas algumas das ações constantes do 

plano de ação do CLDS+ de Mirandela dinamizadas pela 

sua equipa em perfeita parceria com a rede social de Mi-

randela. 

N
Por LUIS PEREIRA * 

CLDS+,       

Mirandela      

+ ativa,       

Mirandela      

+ inclusiva 

* Coordenador do CLDS+ 
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Protocolos e Parcerias 

Iniciaram as obras de                    

  beneficiação do Centro         

          Cívico de Mirandela  

 

 

revisto no Eixo 2 do Plano de Ação do 

CLDS +, Mirandela + Ativa, + Inclusiva, 

iniciaram as obras de beneficiação condu-

centes à abertura do Centro Cívico de Mirandela. O 

Centro Cívico será um polo centralizador de políticas 

e parceiros da Rede Social de Mirandela, pelo que, 

concentrar-se-ão no Centro Cívico, em colaboração 

com os parceiros sociais, unidades de atendimento 

descentralizado para os utentes num conceito de 

complementaridade de recursos e em parceria perma-

nente com a equipa técnica do CLDS+.  

Para além de gabinetes de atendimento, o Centro 

será dotado de uma sala reuniões/auditório, uma sala 

de informática para a comunidade, um gabinete mé-

dico para execução de rastreios, acompanhamento e 

planeamento familiar, entre outros.  

A obra, no valor de 72.195,00€, é da responsabili-

dade da Santa Casa da Misericórdia, enquanto Enti-

dade Coordenadora Local da Parceria e mereceu fi-

nanciamento a 100% por fundos estruturais no âmbi-

to do Programa Contratos Locais de Desenvolvimen-

to Social+. 

P

O futuro Centro Cívico ficará localizado na Rua da República, ao lado da Direção Regional de Agricultura 
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Por RAQUEL ALVES * 

 

Área da Qualidade assu-

me na Santa Casa da 

Misericórdia de Miran-

dela um papel funda-

mental. É uma preocupação da 

instituição gerir melhor e fazer 

mais com menos recursos, tornar 

a instituição mais eficiente, mais 

transparente e mais produtiva. 

Perante isto, durante o ano 2013, 

foram realizadas várias reuniões 

de trabalho, apoiadas no âmbito 

da candidatura realizada pela 

União das Misericórdias Portu-

guesas, ao projeto financiado pelo 

POPH, medida 3.1, para desen-

volver/ajustar todos os procedi-

mentos necessário para um objeti-

vo final que será certificar esta 

Santa Casa. Esta certificação será 

realizada a nível I – EQUASS - 

European Quality in Social Servi-

ces. Uma organização que cum-

pra todos os critérios do 

EQUASS Assurance será certifi-

cada por um período de 2 anos. O 

processo é supervisionado pelo 

Comité de Certificação do 

EQUASS.  

Para apoiar esta implementa-

ção está envolvida com a nossa 

Santa Casa a União das Miseri-

córdias Portuguesas, a APQ - As-

sociação Portuguesa Para A Qua-

lidade e a empre-

sa Sinase. 

     Já foi iniciado 

em 2013 o Plano 

de Ação de onde 

resultaram docu-

mentos de traba-

lho que vão sen-

do ajustados pela 

Equipa da Quali-

dade de acordo 

com as funções 

que cada profis-

sional desempe-

nha. 

Perspetiva-se para 2014, com 

a colaboração da empresa 

Sinase, dar-se continuação ao 

objetivo principal de imple-

mentar o sistema de gestão 

da qualidade, elaborar um 

Diagnóstico Final e um Plano 

de Ação Final para a Santa 

Casa, de forma a chegar à 

certificação EQUASS AS-

SURANCE.  

Com a implementação do sis-

tema de gestão da qualidade é o 

momento de reflexão sobre as 

práticas, mantendo as boas práti-

cas já desenvolvidas e melhoran-

do as necessárias. 

Em suma, todos os colabora-

dores ajudam a implementar, 

manter e melhorar o sistema da 

qualidade, através do conheci-

mento da respetiva política e dos 

objetivos e contribuindo para a 

obtenção dos mesmos. A promo-

ção em toda a instituição para 

trabalhar segundo estes referenci-

ais, com vista a uma gestão cada 

vez mais eficiente e necessária à 

prossecução eficaz da sua ativida-

de, é uma das principais preocu-

pações na atividade da Área da 

Qualidade. 

Para o ano 2014 é fundamen-

tal apoiar mais o setor social, pre-

parar melhor a instituição, procu-

rando dar-lhe alguma sustentabili-

dade, sem apostar em grandes 

projetos de estruturas mas sim 

reorganizando os recursos.  

EQUASS ASSURANCE 

Certificação da Qualidade 

 

A 

 

 

* Responsável pela Qualidade 

É uma preocupação da instituição gerir    

melhor e fazer mais com menos recursos, 

tornar a instituição mais eficiente, mais 

transparente e mais produtiva.  
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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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Por RAQUEL ALVES 

 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

recebeu no passado dia 25 de fevereiro, a 

visita do Diretor Regional da Segurança So-

cial de Bragança, Dr. Martinho do Nascimento. 

O convite para visitar a Instituição partiu do Pro-

vedor da Santa Casa, Manuel João Morais Araújo e 

foi prontamente aceite pelo Diretor Regional da Se-

gurança Social de Bragança. A visita foi acompanha-

da pelo presidente da Câmara Municipal de Mirande-

la, Engenheiro António Branco e pelo professor Fer-

nando Lopes, membro da Mesa Administrativa.  

A visita possibilitou abordar os desafios com que 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social, e 

a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela em parti-

cular, se deparam na conjuntura atual. Foi dada a co-

nhecer a instituição, os seus vários equipamentos e as 

suas diferentes valências. Durante a visita, fez-se o 

diagnóstico das problemáticas mais prementes deste 

setor, mostrando o Diretor Regional interesse e dispo-

nibilidade para resolução dos mesmos. A direção re-

gional da da Segurança Social de Bragança, na pessoa 

do Dr. Martinho do Nascimento, fez questão de rea-

firmar a importância de Instituições como a nossa 

para a comunidade. A visita serviu para avaliar o tra-

balho que a Santa Casa da Misericórdia em Mirandela 

tem vindo a desenvolver, que muito tem contribuído 

para aumentar e melhorar a resposta social nas suas 

mais variadas vertentes. 

A Santa Casa visa proporcionar serviços premen-

tes e adequados à problemática biopsicossocial da 

comunidade, contribuir para a estabilização ou retar-

damento do processo de envelhecimento, criar condi-

ções que permitam preservar e incentivar a relação 

interfamiliar e potenciar a integração social. Com este 

propósito, deseja-se ir ao encontro das necessidades 

urgentes identificadas no diagnóstico social, apoiando 

as comunidades do concelho de Mirandela.  

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela vai 

continuar a apostar no apoio e colaboração com ou-

tras entidades que direta ou indiretamente promovem 

a qualidade de vida das crianças, jovens e idosos ten-

do como objetivo melhorar os serviços prestados. 

A 

Visita do Diretor Regional da      

Segurança Social à Santa Casa    

da Misericórdia de Mirandela 
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ealizou-se no dia 3 de janeiro de 2014, no Salão do Centro Social e Paroquial de S. João Bosco, um jantar 

solidário com o objetivo de proporcionar momentos de convívio e solidariedade aos mais desfavorecidos e 

ao mesmo tempo sensibilizar a sociedade civil para a necessidade de ser solidário não só na época natalícia, 

mas ao longo de todo o ano. Foi considerado um sucesso por todos os intervenientes.  

Esta iniciativa da Rede Social de Mirandela realizou-se sob o lema “Mirandela mais ativa, Mirandela mais inclusi-

va”, levando a que um conjunto de instituições e empresas se unissem à Rede Social de forma voluntária na realização 

da atividade que contou com quase 200 participantes. Os bens alimentares provieram totalmente de donativos e todo o 

apoio logístico foi assegurado por voluntários quer na confeção da comida quer nas restantes tarefas. A animação mu-

sical ficou a cargo do Coro da Delegação de Mirandela da Cruz Vermelha. 

Constituída em 2005, a Rede Social de Mirandela tem cerca de 70 parceiros que cooperam para a promoção de pro-

jetos que visam o bem-estar da população, em particular os que pelas circunstâncias se encontram mais carenciados e, 

portanto, mais necessitados de apoio em vários domínios. 

Outro dos objetivos do jantar foi também envolver a Rede Social em iniciativas conjuntas, potenciando o conceito 

de rede para lá das responsabilidades que cada uma das instituições que a compõem, detém no seu quotidiano.  

Para lá da Rede Social, foi reconhecidamente importante a adesão das empresas locais ao evento, que com os seus 

donativos possibilitaram a confeção do jantar. A todos o nosso sentido reconhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede Social        

  de Mirandela       

     Promoveu  

1º Jantar Solidário 

R 

 

o dia 14 de novembro de 2013, a Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela foi premiada no âmbi-

to do Programa EDP Solidária Barragens.  

     A cerimónia realizada no Museu do Douro, na cidade da 

Régua, distinguiu a Santa Casa da Misericórdia de Miran-

dela pelo projeto do Centro Cívico de Mirandela, e será 

apoiada na aquisição de equipamento de eliminação de bar-

reiras arquitetónicas, nomeadamente um elevador de esca-

das para o Centro Cívico. 

     A iniciativa da Fundação EDP apoiou os 10 melhores 

projetos sociais localizados nos concelhos abrangidos pelos 

investimentos hidroelétricos de Foz Tua e Sabor. 

     A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela fez-se re-

presentar na cerimónia por elementos da Mesa Administra-

tiva cabendo ao Provedor, Engº Manuel João Araújo, a re-

ceção da distinção. 

N 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela  

       premiada no âmbito do Programa                 

               EDP Solidária Barragens  
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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 

 

 

 

Candidaturas ON.2 - O Novo Norte -                                                                    
Programa Operacional Regional do Norte 

Operação Promotor Componente 
Aprovado C/

IVA 
FEDER Pago Saldo 

(SCMM - UCC) 
Unidade de       
Cuidados           

Continuados 

Santa Casa 
da            

Misericórdia 
de           

Mirandela 

Aquisição do 4º piso       
HTQ, S.A. 

1 957 049,62 € 1 369 934,73 €  1 369 934,73 € 0,00 € 

Aquisição de               
Equipamento para a UCC 

532 386,99 € 372 670,89 € 267 443,04 € 105 227,85 € 

Serviços de Publicidade 29 134,82 € 20 394,37 € 0,00 € 20 394,37 € 

Mirandela            
Solidária 

Santa Casa 
da            

Misericórdia  

Construção do Edifício da 
Sede da SCMM 

562 147,90 € 449 718,32 € 449 718,32 € 0,00 € 

Comissão 
Fabriqueira 
Nª Srª da 

Encarnação 

Projecto Técnico para o 
Centro Pastoral e Social 

Nª Senhora da Encarnação 
17 061,00 € 13 648,80 € 13 648,80 € 0,00 € 

Construção do Centro  
Pastoral e Social Nª     

Senhora da Encarnação 
207 680,30 € 166 144,24 € 32 540,21 € 133 604,03 € 

Mirandela Criativa 
Igreja da             

Misericórdia 

Santa Casa 
da            

Misericórdia 
de            

Mirandela 

Projecto Técnico para a 
Recuperação da Igreja     

da Misericórdia 
15 246,00 € 12 196,80 € 12 196,80 € 0,00 € 

Construção/Recuperação 
da Igreja da Misericórdia 

257 754,00 € 206 203,20 € 0,00 € 206 203,20 € 

Total 3 578 460,63 € 2 610 911,35 € 2 145 481,90 € 465 429,45 € 
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Aprovisionamento        

   e Património  

        Sistema que garante     

uma boa gestão de recursos     

  e um abastecimento eficaz  
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Aprovisionamento 
 

função aprovisionamento 

tem vindo a destacar-se 

pela sua importância e ne-

cessidade. De facto, para garantir a 

disponibilidade das exigências diá-

rias nos vários setores, é necessário, 

por um lado, ter um sistema logísti-

co de abastecimento eficaz e, por 

outro, constituir stocks de artigos 

que, na sua falta, possam compro-

meter o pleno funcionamento dos 

serviços. 

O aprovisionamento compreende 

duas funções-base: a função compra 

e a função gestão de stocks. Para 

levar a bom termo o conjunto destas 

operações, é necessário, antes de 

mais, definir de forma precisa as 

necessidades:  

• em qualidade (especificações/

requisitos);  

• em quantidade (económica);  

• em prazo (útil).  

Para satisfazer estas necessida-

des, nas melhores condições, deve 

efetuar-se a pesquisa sistemática das 

possibilidades oferecidas pelo mer-

cado. Convém, no entanto, que essa 

pesquisa seja feita em tempo opor-

tuno, isto é, que os fornecedores 

sejam selecionados criteriosa e ante-

cipadamente (antes da necessidade 

imediata ocorrer) e que com eles 

sejam estabelecidos contratos, que 

ofereçam vantagens para as partes. 

Estando alguns serviços da 

SCMM em processo de remodela-

ção, o aprovisionamento tentará fa-

zer a reestruturação, de forma a me-

lhorar a qualidade do seu serviço do 

economato. 

O aprovisionamento incluirá 

também a estratégia e as escolhas de 

fornecimento, sendo um processo 

integrado que prevê um novo mode-

lo de relação com os fornecedores. 

O controlo de stocks é uma área 

muito importante, uma vez que é 

possível a previsão do quantitativo a 

adquirir aos fornecedores. O princi-

pal objectivo do controle de stock 

“é optimizar” o investimento em 

stock, aumentando o uso eficiente 

dos meios internos, e minimizando 

as necessidades de capital investido 

em stock. 

A SCMM terá sempre como po-

lítica prioritária, atingir o stock ze-

ro, mantendo sempre um stock mi-

nimo de segurança, para o bom fun-

cionamento das suas valencias. 

 

Património  
 

A gestão de bens de Imobilizado 

assume cada vez maior importância 

nas instituições, e tem como objecti-

vo principal dotar a área financeira 

com uma base de informação a par-

tir da qual é possível gerir todo o 

fluxo de Imobilizado. Desde modo, 

é importante tratar e disponibilizar 

um conjunto de informação que 

proporcione uma maior eficiência 

na gestão financeira e operacional 

da empresa. 

Uma boa gestão do Imobilizado, 

tem de começar por se basear numa 

inventariação rigorosa, permanente-

mente atualizada, com o correto 

tratamento legal, contabilístico e 

fiscal dos bens, em termos de inven-

tariação, aquisição, registo, afeta-

ção, seguros, abate, valorimetria e 

gestão dos bens móveis e imóveis 

existentes.  

De facto, o inventário é um dos 

aspetos mais importantes em qual-

quer empresa, independentemente 

da sua atividade, na medida que 

permite saber o que existe, e onde 

está, controlando assim eventuais 

extravios e garantindo a sua dispo-

nibilização em caso de necessidade. 

Numa instituição como a 

SCMM, que lida com produtos pe-

recíveis, a realização de inventários 

permite identificar vários tipos de 

potenciais problemas. Por exemplo, 

no caso de alimentos, o inventário é 

uma ferramenta para controlar as 

perdas e os custos, mas também pa-

ra otimizar constantemente os pro-

cessos e afinar as condições de 

acondicionamento, manuseamento, 

armazenamento, por forma a garan-

tir o mínimo desperdício possível. 

O inventário físico consiste na 

contagem física dos stocks. Caso 

haja diferenças entre o inventário 

físico e os registos do controle de 

stocks, devem ser feitos os ajustes 

conforme recomendações contáveis 

e tributárias. 

A realização do inventário físico 

da SCMM foi realizada no final do 

ano de 2013, na qual foram englo-

badas todas as valências, estando 

em processo permanente de atuali-

zação e melhoria contínua. 

O inventário físico teve como 

objetivos específicos, nomeadamen-

te o levantamento real da situação 

do stock para ser levado ao balanço 

da SCMM, tendo em vista evitar 

custos e consequentemente possibi-

litando a melhoria continua da ren-

tabilidade, com maior controle dos 

produtos verificando os registos e a 

quantidade real, para que haja orga-

nização e uma auditoria da situação 

do stock.  

Presentemente, o Inventário dos 

imobilizados e sua catalogação es-

tão a decorrer, expectando-se que a 

sua conclusão esteja para breve, 

muito embora este seja um processo 

contínuo. 

 

 

Controlo e Gestão 

A 

Por CARLOS JACINTO * 

* Responsável do Departamento       

de Aprovisionamento e Património 
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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   


