
Relatório de Actividades e Contas de 2013  

��������������	
���
���
��	
��������

1 

�
���������������	�
�	����	���
��	����
��

����� ���	�


�����������������������

�����������

 
 
Este relatório foi elaborado para monitorização da concretização do Plano de Atividades 
da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. 
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Introdução 

 

Ao longo de 2013, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela deu continuação a todo o 

trabalho de funcionamento dos diferentes Equipamentos, cada vez mais próxima de todos os que 

apoia, e também da sociedade civil de Mirandela em que se integra e da qual é um marco fulcral. 

Salientam-se, ao longo deste relatório, os diversos acordos, projetos e valências em que a 

Santa Casa se envolveu e empenhou ao longo do ano de 2013 e que serão sumariamente 

descritos ao longo do texto que, agora, se apresenta. 

De facto, a procura crescente dos serviços prestados pela Santa Casa foi notória 

principalmente a nível da proteção de idosos, e acolhimento de crianças, a confirmar pela 

extensa lista de espera, quer numa e noutra resposta social. É pois um indicador seguro da 

importância e do impacto que a Santa Casa tem vindo a exercer na comunidade em que se insere. 

Toda a execução das Atividades descritas no relatório resulta de um trabalho empenhado 

e de grande colaboração entre os funcionários da Instituição e os diferentes parceiros, formais 

e/ou informais, que direta e/ou indiretamente com ela trabalham e unem esforços no sentido de 

alcançar um objetivo comum – ser uma alternativa saudável e um espaço de valorização pessoal 

e social para toda a população em geral e para os seus utentes em especial. 

Por outro lado, todas as atividades a seguir descritas, não são mais que a continuidade de 

um processo de ação/intervenção pelo qual a Instituição se tem pautado e que justificam, em 

pleno, todo o investimento técnico, financeiro e patrimonial realizado na ultima década. 

Segue-se a descrição dos vários equipamentos e serviços com pormenorização das 

atividades ocorridas ao longo do ano 2013. 
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1. Enquadramento Institucional 

 
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela é uma Instituição de Solidariedade Social, 

multissecular, detentora de um património monumental e histórico assinalável, desempenhando 

desde sempre um papel de charneira no Concelho, sempre ao dispor do próximo. A crescente 

visibilidade da Instituição, que assume, no meio populacional em que se insere, um papel cada 

vez mais preponderante, garante o investimento e a aposta no desenvolvimento e a procura de 

um serviço cada vez de mais qualidade.   

Com a evolução dos tempos e em resposta às crescentes solicitações da sociedade atual e 

dos cidadãos naturais e residentes no concelho, a Santa Casa é, sem sombra de dúvida, a 

Instituição de Solidariedade Social mais influente no meio em que exerce a sua influência. 

Vamos continuar fiéis aos princípios de continuar afirmar a nossa multissecular missão 

da responsabilidade social que são as obras da Misericórdia. 

 

Missão 

Praticar a caridade cristã e exercer a solidariedade social, de acordo com as 14 Obras de 

Misericórdia e segundo os princípios da Doutrina Social da Igreja. 

 

Visão 

Ser uma referência local, regional e nacional ao nível da qualidade, da eficácia, da 

sustentabilidade e da diversidade da prestação de serviços à comunidade. 

 

Valores 
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Direitos e Deveres dos Clientes 

A Carta de Direitos e Deveres da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela foi elaborada 

em compromisso com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, destacando-se: 

• Dignidade 

• Liberdade 

• Igualdade  

• Solidariedade 

• Cidadania 

A respetiva Carta de Direitos e Deveres pode ser consultada no site da SCMM 

(http://scmmirandela.wordpress.com/) bem como nos Regulamentos Internos de cada uma das 

nossas Valências. 

 

 

Estruturas de Suporte/ Apoio 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela facilita aos seus clientes a escolha e o acesso 

a pessoas que os representem e/ou estruturas/processos de apoio/suporte. Para isso a Instituição 

informa os seus clientes sobre quais as pessoas/estruturas que os representem/ apoiem e ainda 

sobre como ter acesso a essas pessoas que os representem e/ou estruturas/processos de 

apoio/suporte. 

Perante isso, foi desenvolvida a seguinte lista, que vai sendo reestruturada, aperfeiçoada e 

disponibilizada de variadas formas, tais como, por exemplo no site da instituição 

(http://scmmirandela.wordpress.com/) e nos diversos equipamentos da SCMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Actividades e Contas de 2013  

��������������	
���
���
��	
��������

7 

 

2. Órgãos Sociais 
  

ASSEMBLEIA GERAL 

CARGO NOME 
Presidente José Baltazar Gomes Aguiar 
Secretário José Alexandre Neves Milheiro de Oliveira 
Secretário Artur Horácio Gomes Assis 
 

MESA ADMINISTRATIVA 

CARGO NOME 
Provedor Manuel João Morais Araújo 
Vice-Provedor Rui Fernando Moreira Magalhães 
Vogal Albino Henrique Rodrigues Costa 
Vogal� Alzira Augusta Ferreira 
Vogal� António Joaquim Pereira Figueiredo 
Vogal� António Venâncio Ribeiro de Castro 
Vogal� Fernando Santos Lopes 
Suplente Agostinho José Costa 
Suplente Manuel da Conceição Mateus 
Suplente Alfredo José da Silva 
 

CONSELHO FISCAL 

CARGO NOME 
Presidente António João Almeida Lima 
Primeiro Secretário José Pereira de Barros 
Segundo Secretário Luís Albano Santos Carvalho 
Suplente António Alexandrino Pinto 
Suplente José Joaquim Ribeiro 
 

CONSELHO GERAL 

COMPOSIÇÃO 
Afonso Henriques Costa Jorge Eduardo Guedes Marques 
José Baltazar Gomes Aguiar José Maria Lopes Silvano 
António Delfim Bhamonde Alves José Maria Vaz 
António João Almeida Lima Manuel da Conceição Mateus 
António Malhadas Barroso Sousa Manuel João Morais Araújo 
Pedro Beato Marcelo Jorge Lago 
Silvério Benigno Pires Maria da Conceição F. C. Diogo da Silva 
Dinis Humberto Veiga  
�
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3. Políticas da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

 

Ao longo de 2013 a Santa Casa delineou um conjunto de políticas, orientadas pelo 

processo de certificação da qualidade EQUASS Assurance, que permitirão assegurar a qualidade 

dos nossos serviços junto dos clientes e outras partes interessadas. 

Assim se iniciou em 2013 o nosso Manual de Políticas, que será revisto anualmente pelos 

clientes e/ou seus representantes e trabalhadores, podendo sofrer os ajustes que se vierem a 

considerar necessários, constituído pelas seguintes políticas: 

 

3.1. Política da Qualidade 

Definida, documentada e implementada a política da qualidade, estabelece metas a longo prazo, 

e evidencia compromisso com a melhoria contínua. Os colaboradores conhecem a política da 

qualidade da instituição, que se traduz em: 

• Promover a qualidade de vida dos clientes; 

• Garantir a satisfação das necessidades e interesses dos clientes; 

• Promover a integração e autonomia do cliente no novo contexto de vida; 

• Promover um Plano de Desenvolvimento Individual ativo e dinâmico. 

 

3.2. Política de recrutamento e retenção de colaboradores 

Uma política de recrutamento e retenção permite promover a selecção de profissionais 

qualificados, baseada nos conhecimentos, capacidades/aptidões e competências requeridas, bem 

como desenvolver uma política de igualdade de oportunidades e não-discriminação. 

 

3.3. Política de reconhecimento de colaboradores e voluntários 

A Santa Casa actua em conformidade com a legislação nacional obrigatória, proporcionando 

condições de trabalho apropriadas, um nível de qualificação e número de colaboradores 

adequado e acordado. A instituição passará a avaliar as condições de trabalho da gestão, dos 

colaboradores e dos voluntários. 

 

3.4. Política de Participação 

O facto de existir uma política de participação, principalmente para o envolvimento activo dos 

colaboradores, permite-nos reconhecê-los como uma fonte de avaliação do desempenho 

organizacional, do desenvolvimento dos serviços e do desenvolvimento dos colaboradores. A 

instituição passará a registar o seu envolvimento e a avaliação dos mesmos. O feedback será 

utilizado no planeamento anual e estratégico e no desenvolvimento dos próprios colaboradores. 
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3.5. Política de ética  

A Santa Casa definiu e documentou, no Manual de Politicas, a sua política de ética que respeita e 

assegura a dignidade dos clientes protege-os de riscos indevidos e promove a justiça social. A 

instituição informa os colaboradores e voluntários sobre a política de ética e os princípios e 

valores que orientam o seu comportamento na prestação dos serviços. 

 

3.6. Política de prevenção do abuso físico, mental e financeiro dos clientes  

De forma a prevenir o abuso físico, mental e financeiro dos clientes a Santa Casa desenvolveu a 

sua política de prevenção do abuso físico, mental e financeiro dos clientes. Ficou ainda 

sublinhada a ideia da instituição avaliar anualmente a eficácia dessa política. 

 

3.7. Política de confidencialidade 

A política de confidencialidade foi durante 2013 defina e documentada, tendo que se monitorizar 

e avaliar para assegurar a confidencialidade da informação dos clientes e dos serviços que lhes 

são prestados. Esta política será revista pelo menos a cada dois anos, com os colaboradores e 

clientes. 

 

3.8. Política de Melhoria Contínua 

A instituição envolve os clientes, com base na política para envolvimento activo, como 

participantes no planeamento e estabelece uma avaliação constituída por um processo de diálogo 

estruturado e contínuo da gestão dos serviços, incluindo a definição das necessidades, a definição 

dos serviços e a avaliação da qualidade. 
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4. Feedback e Satisfação dos Clientes, Famílias, Colaboradores, 
Comunidade, Parceiros e Entidades Financiadoras 
 

Na sequência do cumprimento de trâmites da Certificação da Qualidade dos Serviços 

Sociais (EQUASS), foram elaborados os inquéritos para mensurar o nível de satisfação e 

respectivos feedbacks, em relação às actividades e serviços da Santa Casa da Misericórdia de 

Mirandela (SCMM) por parte de: 

 

1) Clientes;  

2) Famílias;  

3) Colaboradores; 

4) Comunidade; 

5) Parceiros; e 

6) Entidades Financiadoras.  

 

Os questionários já estão validados, e serão aplicados durante o ano de 2014. Para análise 

dos resultados, que constarão no Relatório de Actividades 2014, os dados serão inseridos e 

tratados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0 para 

Windows 8.1.  

 

 

5. Áreas de Desenvolvimento Operacional e Estratégico 
 

5.1. Área de Gestão Administrativa 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela tem por objetivo prosseguir fins através do 

potencial humano, no âmbito da solidariedade e segurança social, designadamente, apoio a 

crianças e jovens, apoio à família, apoio à integração social e comunitária, proteção dos 

cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de carência. 

     Para além destes objetivos mencionados, a instituição tenta prosseguir de modo 

complementar com outros fins não lucrativos, nomeadamente a promoção e proteção na 

saúde, a educação e a formação profissional dos recursos humanos, levando a um 

investimento pessoal e institucional neste domínio. 

 
 
 
 



Relatório de Actividades e Contas de 2013  

��������������	
���
���
��	
��������

11 

 
 

5.1.1. Recursos Humanos 
 
 

Baixas/ Faltas 2013 
 Nº Pessoas 
Baixa por Doença 82 
Baixa por Sinistro 10 
Baixa Licença Maternidade 5 
Faltas por Nojo 31 
Licenças de Período Eleitoral 4 
Licenças S/Vencimento 4 

TOTAL: 136 
 

                                            Avenças SCMM 2013 

Categoria Nº de Funcionários Equipamento 
Enfermeiro 4 Lares 

Diácono 1 Lares 
Médico 1 Lares 
Capelão 1 Lares 

Podologista 1 Parafarmacia 
Farmacêutica 1 Parafarmacia 

Psicólogo 3 Escolhas 
Educadora Social 1 Escolhas 

Dinamizador 1 Escolhas 
Informática 1 Escolhas 

Prof. Música 1 CATL 
Prof. Matemática 1 CATL 

Prof. Inglês 1 CATL 
Prof. Hip Pop 1 Miminho/ Arco iris 
Prof. Ginástica 1 Clube de vida 
Nutricionista 1 Clube de vida 

Advogado 1 Instituição 
Total 22 

  

 

Estágios Profissionais 
Estágio Profissional (área: especialista do trabalho social) 1 
Contrato Emprego-Inserção para pessoas com deficiências e 
incapacidades 

2 

Total 3 
 

 

                                                    Projetos 

Projetos Público-alvo Nº Colaboradores 

Escolhas 968 7 
PAQPIEF 16 2 

CLDS+ - 5 
Total 984 14 
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                                                               Irmandade 

N.º de Irmãos 2012 Admitidos em 2013 
1799 6 

Total 1805 
 

A Irmandade tem vindo a aumentar o número de irmãos, durante o ano admitiram-se 6 

Irmãos. Atualmente a Instituição tem 1805 associados. 

 

5.1.2. Gestão de Pessoal e Clientes 

    Para assegurar as diversas valências, a organização e o funcionamento desta Instituição 

Social compete fundamentalmente, ao desempenho e colaboração dos seus corpos gerentes e de 

todos os colaboradores envolvidos. 

Durante o ano 2013 estiveram ao serviço da Instituição 333 colaboradores distribuídos 

pelos diferentes equipamentos. 

 

               Movimento de Clientes e Colaboradores durante o Ano 2013 
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5.1.3. Formação Profissional 

Continua a ser uma preocupação permanente a valorização e atualização de funcionários 

segundo a diversidade de trabalhos que prestam na Instituição.  

Através da aprovação da candidatura ao POPH à tipologia 2.3 – Formações Modulares 

Certificadas, e da Medida 3.6 Qualificação para Profissionais de Saúde, procuramos elevar 

cada vez mais, o nível de evolução da qualidade do desempenho dos colaboradores, assim como:  

� Melhoria do desempenho; 

� Necessidade de atualização de conhecimentos; 

� Aumento da eficácia; 

� Melhoria da qualidade do serviço; 

� Melhoria da adaptação a novas tarefas 

� Diminuição de acidentes de trabalho; 

� Melhorar os índices de qualificação dos colaboradores; 

� Melhoria no atendimento; 

� Melhoria da imagem Instituição / valência (s); 

� Melhoria de relações laborais, individuais e de grupo; 

� Aumento da motivação/satisfação dos colaboradores; 

� Redução do nº de reclamações; 
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� Cumprimento do nº de horas de formação, por colaborador, consignadas na lei. 

                                            

Ações desenvolvidas durante o ano de 2013 

Módulos Medida 2.3 Total de Horas Formandos Início da formação 

Animação em lares e Centro de Dia 50h 15 14-Jan 

Animação em lares e Centro de Dia 50h 15 18-Mar 

Animação em lares e Centro de Dia 50h 15 20-Mar 

Higiene da Pessoa Idosa no Domicilio 50h 15 14-Jan 

Animação para a Terceira Idade 25h 15 04 Mar 

Animação para a Terceira Idade 25h 15 26-Set 

Deontologia e Ética Profissional 50h 30 13-Mai 

Nutrição 50h 30 24-Junh 

Ambiente, segurança Higiene e Saúde 
no Trabalho 

25h 15 24-Julh 

Ambiente, segurança Higiene e Saúde 
no Trabalho 

25h 15 29-Julh 

Saúde e socorrismo 25h 15 13-Mar 

Saúde e socorrismo 25h 15 09-Set 

Planificação de Atividades 
Pedagógicas e Gestão Tempo 

50h 15 22-Out 

Módulos Medida 3.6 
Profissionais de Saúde 

Total de Horas Formandos Início da formação 

Cuidados de saúde do idoso 50h 15 04- Dez 

 

5.1.4. Informática 

Nas organizações atuais, processos outrora totalmente burocráticos, são hoje 

automatizados e racionalizados, informações são compartilhadas em tempo real com aumento 

significativo da produtividade, provocando a redução de custos. 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, por ser uma instituição com muitas valências que 

dão apoio a várias áreas, trabalha com diversas ferramentas de informática e desenvolve algumas 

aplicações, para o dia a dia. 

A instituição possui o software da F3M para a área da Economia Social. Tendo este sido 

desenvolvido de acordo com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social e 

ainda seleccionado como fornecedor da União das Misericórdias Portuguesas. 

Para o sector social a F3M disponibiliza um vasto leque de programas que asseguram uma 

total cobertura das necessidades ao nível da gestão e organização das instituições. 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela tem instalado os seguintes módulos da F3M: 

• WinSEC – Gestão de Stocks 
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• WinGSL – Gestão de Salários 

• WinGSO – Gestão de Sócios 

• WinCTB – Contabilidade 

• WinUte – Gestão de Utentes 

• WinGVT – Gestão de Viatura 

• WinIMB – Gestão de Imobilizados 

• WinGTE – Gestão Tesouraria 

• WinMLC – Gestão de Mail e Correspondência 

O nível de integração entre as soluções F3M constitui uma importante mais-valia para os 

utilizadores que evitam assim, tarefas de dupla introdução de dados. Nesta conformidade a 

SCMM celebrou contrato com a PACAR (representante da F3M), para a integração entre as 

soluções F3M. 

Foram implementadas, em 2013, novas ferramentas para melhorar a análise dos 

resultados. Este ano pautou-se pela implementação de mais software informático (Gestão de 

Viaturas e Imobilizados), e pela melhoria no software de Gestão de Utentes da Infância e 

Juventude e Gestão de Utentes da Terceira Idade. 

 

5.1.5. Arquivo e Expediente 

No que diz respeito ao expediente e atendimento direto revela um fluxo cada vez maior, 

que é avaliado sobre vários aspetos salientando-se os números da correspondência: 

Recebida – 480 cartas 

Expedida – 825 ofícios 

A correspondência expedida diz bem o elevado movimento e a dinâmica imprimida pelos 

diferentes sectores de atividade. 

 

5.1.6. Manutenção e Transportes 
Este sector é de vital importância, uma vez que, diariamente é necessário manter em bom 

estado o parque das 33 viaturas e (3 tractores agrícolas), que permanentemente circulam pela 

cidade e aldeias do concelho, bem como o bom estado de todos os equipamentos pertencentes à 

SCMM. Apresenta-se assim a tabela do Registo Anual de horas na Manutenção. A 

Implementação do software de Viaturas, veio auxiliar a sua gestão, aliando um vasto conjunto de 

consultas a uma gestão permanente das despesas. 

Aparece, noutra tabela, a distribuição de Km’s por Valência, mostrando-nos os percursos 

percorridos em cada mês, verificando-se uma média de 31.184 Km mensais, com um total de 

374.215 Km anuais.  
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Apresentamos também um gráfico de estatística mensal de abastecimento. Os gastos médios 

mensais são de 4.014€ de combustíveis o que perfaz um total de 48.169 € anual de combustíveis. 

O gráfico de despesas de manutenção com as viaturas totalizou 28.114 € anuais. 

Além destas despesas com os transportes, acrescenta-se o valor do custo mensal de um 

autocarro a uma empresa exterior, que faz o circuito com as crianças do CATL às escolas. 

De referir que o parque automóvel da SCMM precisa de ser oportunamente remodelado, pois 

os custos de manutenção já são bastante elevados. 

REGISTO ANUAL  DE  HORAS 2013 

Colaboradores: Berto, Costa, Eliseu e Humberto 

EQUIPAMENTO Meses Total 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.  
Abreiro 56  20 7 19.5   13.5 5 11 12 7.5 151.5 
Arco Iris  15.5 10.5 10 15 14 16 8 36 7 38.5 42.5 213 
Banco Sol 179 150 106  11.5  121  51.5 9 2 12 642 

ATL 60.5 60.5 57 16 37.5 26.5 32  24 3 33.5  350.5 
Cantinho D`Avó  39 7  1.5  21 4.5 9 14 48 252.5 396.5 
Clube Vida             00 
Parafarmácia         2.5    2.5 
Geral “Outros” 75.5 41 79.5 47.5 29 56.5 71.5 24.5 25 64.5 14.5  529 
Hospitel 10.5 31.5 50 46 46.5 31 110 141 215 345.5 263.5 15 1305.5 
Informatica     3.5        3.5 
Lavandaria    9 38.5 10 32  2.5    92 
Manut.Armazem     19 14   5.5 6  3 47.5 
Miminho 11.5 53 9.5 24.5 37.5 50.5 12.5 37.5 31 6.5 50.5 34 358.5 
SAD L.Ternura 39 44 21.5 45.5 62.5 14.5 25.5  44 64 43.5 24 428 

 Sebastião 32 22 10 19.5 13.5 21 3.5 9.5 15.5 9 26.5 45 227 
S.P.Velho   13.5 95 32 22.5 21.5  33.5 29.5 54 9 310.5 
St ª  Ana 20 16 22 13.5 28.5 3.5 4.5 25.5 31.5 13.5 16.5 12 207 
Sra. da Paz 44.5 55.5 192 259.5 264 316.5 132 49.5 47 67.5 42 73.5 1543.5 
Sec. Agrícola 42.5 3.5 7 7 3.5 3.5 8 12.5 15.5    103 
Ser. ADM 94 48           142 
U.C.Continuados   7 9 7        23 

TOTAIS 665 579.5 612.5 609 670 584 611 326 594 650 645 530 7076 
  

Tabela dos Km’s por Valência 

Valência JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total

Miminho 146 151 86 125 135 228 47 195 142 46 118 56 1 475
Serv.Admnistrativos 124 206 0 834 0 0 322 7 503 149 0 18 2 163
CAT 357 136 0 179 348 0 39 5 11 438 165 0 1 678
Unidade c.cont. 0 0 17 17 14 10 14 0 0 0 0 0 72
Hospitel 313 302 714 349 878 345 545 418 876 850 694 802 7 086
Centro de dia 376 294 355 282 323 314 412 319 347 381 351 479 4 233
Informatica 57 185 207 34 126 60 215 130 123 179 142 92 1 550
Arco Iris 211 196 145 258 285 209 201 111 187 206 315 338 2 662
Lar S. Sebastiao 8 821 7 358 7 302 8 264 8 651 6 240 8 276 7 936 8 352 7 471 8 128 7 833 94 632
Manutenção 1 435 723 405 603 216 251 199 119 815 845 622 235 6 468
Banco Sol. 324 172 190 0 43 0 163 0 87 123 304 128 1 534
Abreiro 2 266 1 821 2 241 2 075 2 083 1 957 2 004 1 938 1 847 1 839 371 1 742 22 184

Sec. Agricola 1 984 1 256 1 796 1 563 1 807 1 277 2 066 1 730 1 773 1 661 1 688 1 838 20 439
S.P.Velho 0 0 850 343 405 1 734 496 0 537 1 470 558 594 6 987
Parafarmacia 0 0 8 4 9 5 0 10 3 41 42 11 133

Clube Vida 0 4 0 9 10 0 0 215 0 0 0 9 247
Lar Nª Srª Paz 1 120 1 077 955 1 410 1 425 1 054 695 1 509 1 192 1 694 1 667 716 14 514
Padaria 1 419 1 407 1 453 1 375 1 420 1 359 1 464 1 369 1 432 1 442 1 508 1 816 17 464
Geral 821 58 560 699 670 2 881 577 325 584 427 172 25 7 799
Lavandaria 413 372 401 418 449 480 399 314 345 432 388 355 4 766
SAD 9 071 8 408 9 333 9 307 9 600 8 939 8 811 8 778 8 565 9 032 9 835 7 689 107 368
Lar Santa Ana 2 685 2 663 2 805 2 735 2 956 2 789 1 810 2 714 2 700 2 781 2 740 2 657 32 035
CATL 2 227 1 750 1 230 2 047 2 417 1 137 189 217 833 1 852 1 787 1 040 16 726
Total 34 170 28 539 31 053 32 930 34 270 31 269 28 944 28 359 31 254 33 359 31 595 28 473 374 215
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N
º 

V
ia

tu
ra

Viaturas

L
it

ro
s 
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K
m

 
R

ea
li

za
do

s

M
éd

ia

C
u

s
to

 d
e
 

A
v
a
ri

a
s

1 RENAULT - TRAFIC [Matricula: JQ--89--54] 1.052L 9.195km        11,44L/100 km     1.161 €       
2 NISSAN - CABSTAR [Matricula: OX--74--98] 1.040L 9.204km        11,30L/100 km     560 €          
4 RENAULT - EXPRESS [Matricula: 66--15--FO] 926L 12.965km      7,14L/100 km       789 €          
5 RENAULT - EXPRESS [Matricula: 40--18--GI] 88L 1.157km        7,57L/100 km       139 €          
6 RENAULT - EXPRESS [Matricula: 50--51--IC] 1.512L 21.213km      7,13L/100 km       556 €          
7 RENAULT - KANGOO [Matricula: 67--LV--92] 1.837L 27.155km      6,77L/100 km       1.835 €       

8 PEUGEOT - 309  GR [Matricula: SL--26--75] 253L 2.312km        10,94L/100 km     349 €          
9 RENAULT - EXPRESS [Matricula: 68--52--AU] 786L 11.467km      6,86L/100 km       439 €          

10 RENAULT - KANGOO [Matricula: 67--LV--93] 1.748L 23.513km      7,44L/100 km       2.027 €       

11 RENAULT - KANGOO [Matricula: 04--62--JL] 980L 12.916km      7,59L/100 km       1.732 €       
12 RENAULT - KANGOO [Matricula: 57--66--LZ] 1.363L 17.369km      7,85L/100 km       3.040 €       

13 RENAULT - KANGOO [Matricula: O5--63--MB] 1.140L 16.075km      7,09L/100 km       517 €          
14 PEUGEOT - 309(3AB2B2) [Matricula: 83--12--MT] 482L 2.006km        24,02L/100 km  1.047 €       
15 M.FERGUSON - TRACTOR [Matricula: PA-35-85] 283L 1.000km        28,30L/100 km  
16 FENT - TRATOR [Matricula: 00-22--TT] 772L 1.100km        70,18L/100 km  
17 RENAULT - KANGOO [Matricula: 02--LZ--95] 1.629L 23.550km      6,92L/100 km       2.699 €       

18 RENAULT - KANGOO [Matricula: 48--01--PC] 836L 10.914km      7,66L/100 km       1.979 €       
19 RENAULT - KANGOO [Matricula: 68--81--PV] 416L 4.157km        10,02L/100 km     1.550 €       
20 FORD - TRANSIT [Matricula: 64--49--HR] 1.710L 14.939km      11,45L/100 km     1.206 €       
21 RENAULT - KANGOO [Matricula: 55--86--RF] 1.446L 20.377km      7,10L/100 km       24 €           
22 Fiat - Punto [Matricula: 55--79--PQ] 28L 152km           18,57L/100 km  123 €          
23 NEW  HOLLAND - L3 (IL 90) [Matricula: 25--01--SR] 686L 1.500km        45,73L/100 km  2.395 €       

24 RENAULT - KANGOO [Matricula: 63--75--VD] 1.706L 22.484km      7,59L/100 km       273 €          
25 PEUGEOT - PARTNER [Matricula: 89--53--VD] 875L 10.835km      8,08L/100 km       737 €          
26 CITROEN - JUMPER [Matricula: 86--12--UB] 1.547L 15.299km      10,11L/100 km     181 €          
27 FORD - TRANSIT  120 [Matricula: 02--66--EJ] 624L 6.218km        10,04L/100 km     209 €          
28 CITROEN - AX  11  TRE [Matricula: RF--22--76] 365L 4.320km        8,44L/100 km       922 €          
29 FORD - TRANSIT CONNECT [Matricula: 83--FU--16] 1.452L 18.103km      8,02L/100 km       846 €          
30 FORD - TRANSIT  CONNET [Matricula: 83--FU--23] 1.630L 19.990km      8,15L/100 km       430 €          
32 RENALT - KANGOO [Matricula: 90--FU--48] 1.214L 18.230km      6,66L/100 km       342 €          
33 RENAULT - TRAFIC [Matricula: 20--LD--94] 976L 9.022km        10,82L/100 km     

34 HONDA - Corta-relva [Matricula: 00--00--00] 219L 9km               2.434,83L/100 km
35 PEQªS MAQªS AGRICOLAS - VARIOS MODºs 

[Matricula: 00--00--01]
816L 169km           482,98L/100 km   6 €             

Litros 

Abastecidos 

Km 

Realizados
Média

Custo de 

Avarias

Total 32.439L 368.915km 13,13L/100 km 28.115 €     

  

 

 
 

Médias de Abastecimento por Viaturas 2013/ Custo de Avarias Viaturas 2013 
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5.2. Área da Contabilidade e Finanças 
 

 
5.2.1. Património 

A gestão de bens de Imobilizado assume cada vez maior importância nas instituições, e 

tem como principal objectivo dotar a área financeira com uma base de informação a partir 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, permanentemente atualizada, com o correto tratamento legal, contabilístico e fiscal dos 

bens, em termos de inventariação, aquisição, registo, afetação, seguros, abate, valorimetria e 

gestão dos bens móveis e imóveis existentes.  

De facto, o inventário é um dos aspetos mais importantes em qualquer empresa, 

independentemente da sua atividade, na medida que permite saber o que existe, e onde está, 

controlando assim eventuais extravios e garantindo a sua disponibilização em caso de 

necessidade. 

Numa instituição como a SCMM, que lida com produtos perecíveis, 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 

para otimizar constantemente os processos e afinar as condições de acondicionamento, 

manuseamento, armazenamento, por forma a garantir o mínimo desperdício possível. 

A realização do inventário físico da SCMM foi realizada no final do ano de 2013, na qual 

foram englobadas todas as valências, estando em processo permanente de atualização e melhoria 

contínua. 

O inventário físico teve como objetivos específicos, nomeadamente o levantamento real 

da situação do stock para ser levado ao balanço da SCMM, tendo em vista evitar custos e 

consequentemente possibilitando a melhoria continua da rentabilidade, com maior controle dos 

produtos verificando os registos e a quantidade real, para que haja organização e uma auditoria 

da situação do stock.  

Presentemente, o Inventário dos imobilizados e sua catalogação estão a decorrer, 

expectando-se que a sua conclusão esteja para breve, muito embora este seja um processo 

contínuo. 
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5.2.2. Aprovisionamento 

A função “aprovisionamento” tem vindo a destacar-se pela sua importância e necessidade. 

De facto, para garantir a disponibilidade das exigências diárias nos vários setores, é 

necessário, por um lado, ter um sistema logístico de abastecimento eficaz e, por outro, constituir 

stocks de artigos que, na sua falta, possam comprometer o pleno funcionamento dos serviços. 

O aprovisionamento, compreende duas funções-base: a função compra e a função Gestão de 

stocks.  

Para levar a bom termo o conjunto destas operações, tem-se definido de forma precisa as 

necessidades:  

• Em qualidade (especificações/requisitos);  

• Em quantidade (económica);  

• Em prazo (útil).  

Para satisfazer estas necessidades, nas melhores condições, deve efetuar-se a pesquisa 

sistemática das possibilidades oferecidas pelo mercado.  

Convém, no entanto, que essa pesquisa seja feita em tempo oportuno, isto é, que os 

fornecedores sejam selecionados criteriosa e antecipadamente (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 remodelação, o aprovisionamento tentará 

fazer a reestruturação, de forma a melhorar 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 modelo de relação com os fornecedores. 

O controlo de stocks é uma área muito importante, uma vez que é possível a previsão do 

quantitativo a adquirir aos fornecedores. O principal 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. 

Um dos objetivos prioritários destes serviços é, atingir o stock zero, mantendo sempre um 

stock minimo de segurança, para o bom funcionamento das suas valencias. 

Apesar deste serviço se ter iniciado com a introdução dos produtos alimentares, no inicio de 

2013 iniciou-se o processo de introdução de outros custos, por esta razão os gráficos de 

“Estatísticas Mensais de Valores Comprados” são mais elevados que o ano anterior. 
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5.3. Área da Economia Social 

A Santa Casa tem ao dispor da comunidade três empresas na área da economia social: 

Padaria/Pastelaria; Lavandaria e a Horta, os principais objetivos da Instituição com a criação das 

empresas foram: a) criação de postos de trabalhos a pessoas carenciadas e/ou desempregados de 

longa duração; b) a sua auto-sustentabilidade; c) e promoção da qualidade de vida. Com os 

objetivos descritos a Instituição aproveita, assim, para fazer a ligação entre a economia e o 

social. 

 

5.3.1. Sector Agrícola “Horta” 

Pretende-se continuar a efetuar diligências no sentido de melhorar cada vez mais a 

rentabilidade do sector agrícola, contribuindo assim para o aumento da sustentabilidade dos 

equipamentos.  

Operações culturais efetuadas na Exploração Agrícola: Durante o todo o Ano, 

procedeu-se a todas as operações culturais necessárias desde a plantação até à colheita das 

culturas hortícolas, em estufa e ao ar livre. Executaram-se as diversas operações culturais no 

Olival e Amendoal de toda a exploração com vista ao melhoramento da produção e segundo o 

modo de produção Integrada. 

Melhoramentos Fundiários: Procedeu-se à limpeza da “Charca”, que serve de 

reservatório de água para a rega do Olival e Amendoal, na quinta da Raposeira. Em Paradela, 

limparam-se também as bordaduras de todas as parcelas de horta, com vista a melhorar a 

produção hortícola e procedeu-se também à limpeza das diversas parcelas de sobreiros, para 

futuramente termos um melhor aproveitamento de cortiça extraída. 
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Produções Anuais: Na campanha oleícola de 2013/2014 a produção de azeitona foi de 

59698 Kg, dos quais obtivemos 10890 litros de azeite, a que corresponde um rendimento médio 

de 18,3% em litros. Em relação à Amêndoa, a produção em 2013 foi de 1110 Kg (Grão + 

Casaca), após a britagem, obtivemos 182 Kg de miolo.  

Quanto ao sector hortícola, a produção da campanha de 2013 das diversas espécies 

hortícolas foi de 31776 Kg com predominância de couves, aboboras, cebolas, tomate, alface e 

feijão-verde. 

 

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 Amendoa  139,6 
Kiwi  110 
Azeitona Verde "Alcaparras"  123,5 
Lenha 4500 
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Distribuição Anual de Azeite 

  Equipamento Quantidade (L) ��

�
Srª 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 ��

 
Toda a produção obtida é distribuída pelas diversas valências da Instituição. 

 

5.3.2. Lavandaria Sénior 

É neste sector, que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos, dos clientes e 

das valências. 

No ano de 2013, já funcionou em pleno como valência da Santa Casa, tendo sido 

efectuada a extinção como Empresa de Inserção Social, em Dezembro de 2012. 

As acções desenvolvidas ao longo do ano permitiram alcançar os objectivos do 

equipamento, contudo falta alcançar uma importante meta, o serviço à comunidade em geral de 

tratamento de roupa e costura, como LAVANDARIA SOCIAL. 

Diariamente entram mais de duas mil peças de roupa, efectua-se a recolha, procede-se 

ao tratamento das peças e faz-se a entrega no próprio dia.   No ano de 2013 o número de peças 

de roupa aumentou consideravelmente por equipamento, sendo efectuado um cálculo mensal por 

valência. 

 

• Número de peças/ clientes/ mensal 

 

• Kg roupa dos equipamentos/ mensal  

 

 

 

Equipamento 
Sr.ªda 

Paz 
Sta.Ana Hospitel UAI CAT 

Banco 
Solidário 

SAD 
Arco - 

Íris 
Miminho Total 

Qt 4.400 1.500 3.200 850 500 40 5.665 50 75 16.280 

Equipamento Sr.ªda Paz Sta.Ana Hospitel UAI Total 

Kg 9.475 3.715 8.100 1.246 22.536 
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Preço 
unitário

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Quant Q uant Q uant Q uant Quant Quant Q uant Q uant Quant Quant Quant Quant Q uant

Bijou Interno 0,13 € 27415 24753 24260 25408 27678 25149 27431 22967 24090 31334 26126 26203 312814
Bijou Externo 0,13 € 2600 2300 2500 2500 2640 2640 2760 3240 3120 3240 3120 3120 33780
Pão 500gr 0,90 € 8114 7627 8425 7838 8400 8085 8501 8168 7968 7902 7403 7394 95825
Pão 800 gr 1,10 € 699 652 695 626 615 554 635 635 618 651 610 750 7740
Folar 500gr 3,75 € 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 380
Folar 1 kg 7,50 € 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Bolo Rei 500gr 4,50 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360
Bolo Rei 800gr 8,00 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
Economicos 0,60 € 0 240 280
$���
� 1,10 € � ���

TOTAL 38828 35332 36120 37092 39333 36428 39327 35010 35796 43127 37259 38056 451038

TOTALProdução

Preço 
unitário

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

€ € € € € € € € € € € €

Bijou Interno 0,13 € 3.563,95 € 3.217,89 € 3.153,80 € 3.303,04 € 3.598,14 € 3.269,37 € 3.566,03 € 2.985,71 € 3.131,70 € 4.073,42 € 3.396,38 € 3.406,39 € 40.665,82 €

Bijou Externo 0,13 € 338,00 € 299,00 € 325,00 € 325,00 € 343,20 € 343,20 € 358,80 € 421,20 € 405,60 € 421,20 € 405,60 € 405,60 € 4.391,40 €

Pão 500gr 0,90 € 7.302,60 € 6.864,30 € 7.582,50 € 7.054,20 € 7.560,00 € 7.276,50 € 7.650,90 € 7.351,20 € 7.171,20 € 7.111,80 € 6.662,70 € 6.654,60 € 86.242,50 €

Pão 800 gr 1,10 € 768,90 € 717,20 € 764,50 € 688,60 € 676,50 € 609,40 € 698,50 € 698,50 € 679,80 € 716,10 € 671,00 € 825,00 € 8.514,00 €

Folar 500gr 3,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.425,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.425,00 € 1.425,00 €

Folar 1 kg 7,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 450,00 €

Bolo Rei 500gr 4,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.620,00 € 1.620,00 €

Bolo Rei 800gr 8,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 632,00 € 632,00 €

Economicos 0,60 € 0,00 € 0,00 € 144,00 € 168,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 312,00 € 312,00 €

������ 1,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € �������� ��������

TOTAL 11.973,45 € 11.098,39 € 11.969,80 € 13.413,84 € 12.177,84 € 11.498,47 € 12.274,23 € 11.456,61 € 11.388,30 € 12.322,52 € 11.135,68 € 15.895,59 € 144.417,72 €

TOTAL
RUBRICAS

 

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 

 

5.3.3. Padaria / Pastelaria “Cantinho D’Avó” 

A padaria / pastelaria “Cantinho da Avó”, é uma empresa de inserção social, que iniciou 

a atividade com a formação profissional 17 de Fevereiro de 2009.  

Atualmente, o equipamento produz vários tipos de pão para venda ao público e fornece 

todas as valências da Instituição. 

Produção mensal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vendas 
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5.3.4. Projetos e Candidaturas 

Os projetos e candidaturas que a SCMM desenvolveu ao longo do ano de 2013 tiveram como 

principal objetivo, melhorar, recuperar e qualificar os equipamentos e serviços prestados.  

 

• NORTE-10-0241-FEDER-000477 - "Tua Mirandela- Mirandela Solidária" - Acção 1 - 

Refuncionalização de edifício (Hospital Velho) para instalação dos serviços de apoio e 

atendimento da SCMMirandela (Acção concluída); Acção 2 - Refuncionalização de edifício 

(Solar dos Pessanhas) para instalação do Centro de atividades sénior "Casa dos Pessanhas" 

(Acção anulada) e Acção 3 - Instalação de Centro Pastoral e Social N.ª Sr.ª da Encarnação 

(Acção em execução). 
 

• NORTE-10-0241-FEDER-000470 – "Tua Mirandela- Mirandela Criativa" - Acção 3 - 

Recuperação e valorização da Igreja da Misericórdia para a instalação de um Museu (núcleo 

museológico) de Arte Sacra (Acção em execução).  
 

• NORTE-10-0156-FEDER-000255 - "S.C.M.M. - U.C.C. - Convalescença e Longa Duração" - 

Promotor: Santa Casa da Misericórdia de Mirandela: Acção 1 - S.C.M.M. - U.C.C. - 

Convalescença e Longa Duração (Acção em execução). 
 

• Pedido de Apoio ao Sub-Programa 3 do PRODER, PA nº 29, Lar para Idosos “Envelhecer em 

Casa” (Em execução). 
 

• EDP Solidária Barragens 2013 – Acessibilidades para o edifício do centro cívico: Cadeira 

Elevatória (Em execução). 
 

• CLDS+ - Mirandela + Ativa + Inclusiva (Em execução). 
 

• Escola Básica do 1.º Ciclo - D.ª Antónia Beliz: No início de 2013 foi elaborada uma 

candidatura à DREN com vista à criação da EB 1.º Ciclo. Na sequência desta decisão, foram 

feitas as diligências necessárias junto dos organismos competentes com vista à sua aprovação. 

Neste momento, a escola mereceu a concordância unânime do Conselho Municipal da 

Educação e conta já com a aprovação pedagógica da Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEST-DSRN) (Em execução). 
 

• Rotary Club de Mirandela: material para a Sala de Snoezelen/estimulação multisensorial a 

funcionar no Clube de Vida e adaptada à infância e à terceira idade. Verba solicitada: 

10.000,00€ (Indeferida). 
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• EDP Solidária: uma Sala de Snoezelen/estimulação multisensorial a funcionar no Clube de 

Vida e adaptada à infância e à terceira idade. Verba solicitada: 20 000,00€ (Indeferida). 
 

• BPI SENIORES: obras na piscina a funcionar no Clube de Vida, que servirá a infância e a 

terceira idade. Verba solicitada: 75 000,00€ (Indeferida). 
 

• EDP Solidária Barragens: 2 Carrinhas adaptadas, para o transporte dos idosos para as 

atividades de animação de idosos e material para as mesmas atividades. Verba solicitada: 

50.379,41€ (Indeferida). 
 

• Prémio Manuel António da Mota: financiamento para o projecto Animação de Idosos, que se 

pretendia alargar à comunidade (Indeferida). 
 

• BES Crowdfunding: aquisição de material lúdico-terapêutico adequado. Verba solicitada: 

1.000,00€ (Aprovada). 
 

• SIC Esperança: material de desgaste, escritório e para a oficina de artes a utilizar nos centros 

de convívio e animação de idosos. Verba solicitada: 10.000,00€ (Indeferida). 

 

 

5.4. Área da Cultura e Comunicação 

 

5.4.1. Culto 

A Santa Casa tem capelas nos principais equipamentos onde o capelão e o diácono 

programam toda a actividade religiosa em conformidade com as direcções técnicas. 

A candidatura ao ON.2 para Recuperação e Valorização da Igreja da Misericórdia foi 

aprovada valor de 296.774,58€, todos os mecanismos para execução da candidatura foram 

iniciados em 2013. 

Foram abertos os Ajustes Directos para os Andaimes, Construção Civil, Restauro da 

Talha e Pintura Mural tendo sido os dois últimos avaliados pela DRCN e posteriormente 

adjudicados com base no parecer da DRCN. Por parte da Direção Regional da Cultura do Norte 

foram, ainda, solicitados novos elementos ao projecto de estabilidade facto que atrasou mais uma 

vez o arranque das obras. 
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5.4.2. Museu 

No âmbito do turismo Sénior ao longo do ano de 2013 o museu recebeu a visita de vários 

grupos de pessoas interessadas em conhecer a arte sacra.  

Com a recuperação e valorização da Igreja da Misericórdia pretende-se restruturar o 

Museu de Arte-sacra. Propõe-se que o museu seja não somente um espaço de preservação de 

história e memória, mas também um agente de difusão e divulgação da cultura e património do 

nosso concelho. 

Pretende ser um espaço aberto, dinâmico capaz de fomentar diversas atividades 

educativas, palestras e seminários, que estimule a preservação do património cultural, pois os 

museus constituem repositórios das lembranças de uma comunidade. 

 
5.4.3. Boletim Informativo 

A publicação Bienal de uma revista designada por Boletim Informativo tem sido uma 

estratégia utilizada pela Santa Casa da Misericórdia de Mirandela para informar e divulgar as 

respostas sociais da entidade ao nível local e Nacional. Como forma de comunicação esta 

publicação assume importância na aproximação aos utentes, na ligação que confere a todas as 

entidades e empresas que colaboração com a instituição e na melhoria das respostas e 

funcionamento da mesma. 

Em junho 2013 foi lançado o Boletim Informativo divulgando as seguintes valências e 

respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia: Unidade de Cuidados Continuados – João 

Paulo II; Hospital Terra Quente S. A; Clube de Vida; Criação da Escola de Ensino Básico D. 

Antónia Teixeira Beliz; Gestão de Stocks / Aprovisionamento e Património; Lavandaria Sénior; 

SAD – Serviço de Apoio Domiciliário “Laços de Ternura”; Banco Solidário de Mirandela; 

Cantinas Sociais; Recuperação e Valorização da Igreja da Misericórdia; Reinstalação do 

Auditório da Sede da Santa Casa; Setor Agrícola da Santa Casa; Projeto Incentivar: faz a Tua 

Escolha – E5G – Programa Escolhas; Projeto “Animação de Idosos”; Atividades do Infantário 

“O Miminho” e “Arco Iris”; Lar de S. Pedro Velho; Centralização de Cozinhas da Santa Casa; 

Candidatura à 3ª Edição da Bebida Solidária – Sic Esperança; Certificação da Qualidade 

(EQUASS Assurance); CLAS de Mirandela; Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a 

carenciados (PCAAC); Semana Santa; CLDS+; GAEE – protocolo de colaboração para a gestão 

do Gabinete de Apoio à Empresa e Empreendedor e Protocolo de colaboração com a Associação 

de Deficientes das Forças Armadas. 
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5.5. Área da Qualidade 

Com a implementação do sistema de gestão da qualidade é momento de reflexão 

sobre as práticas, mantendo as boas práticas já desenvolvidas e melhorando as necessárias. A 

implementação do sistema traz diversas vantagens para o interior da organização, entre as 

quais: a melhoria contínua dos processos, a participação e motivação dos colaboradores, a 

reorganização interna (descrição de procedimentos), a diminuição dos custos da qualidade, a 

satisfação dos clientes, a contribuição para prevenir, detectar e corrigir erros, e o controlo e a 

melhoria é exercido por todos. Para o exterior, as vantagens são a satisfação de todas as 

partes interessadas, o reconhecimento e a competitividade face à concorrência. Em suma, 

todos os colaboradores ajudam a implementar, manter e melhorar o sistema da qualidade, 

através do conhecimento da respectiva política e dos objetivos e contribuindo para a 

obtenção dos mesmos.  

Durante o ano 2013 foram realizadas várias reuniões de trabalho para realizar/ajustar 

todos os procedimentos necessário para o objetivo final que será certificar esta Santa Casa. 

Esta Certificação da Qualidade nos Serviços Sociais será realizada a nível I – EQUASS - 

European Quality in Social Services Assurance. 

A promoção em toda a Instituição para trabalhar segundo estes referenciais, com vista 

a uma gestão cada vez mais eficiente e necessária à prossecução eficaz da sua atividade, é 

uma das principais preocupações na atividade da Área da Qualidade. 

 

 
5.5.1. Implementação da Qualidade 

Já foi iniciado em 2013 o Plano de Ação de onde resultam documentos de trabalho que 

necessitam ser ajustados e postos em prática na nossa Santa Casa para levar a cabo este projeto. 

Todos os documentos enviados por parte deste projeto estão a ser distribuídos pela Equipa da 

Qualidade de acordo com as funções que cada profissional desempenha. Durante o ano 2013 

realizaram-se as seguintes reuniões: 

 

 

Data Reunião Consultor e/ou Formador Data Reunião Consultor e/ou Formador 
14-06-2013 Dr. Rui Paiva 08-10-2013 Dr. Rui Paiva 
05-07-2013 Dr. Rui Paiva 30-10-2013 Dr. Diogo Mateus 
30-07-2013 Dr. Rui Paiva 01-11-2013 Dr. Vitor Soares 
03-09-2013 Dr. Rui Paiva 14-11-2013 Dr. Vitor Soares 
05-09-2013 Dr. Rui Paiva 22-11-2013 Dr. Vitor Soares 
12-09-2013 Dr. Rui Paiva 17-12-2013 Dr. Rui Paiva 
02-10-2013 Dr. Rui Paiva 19-12-2013 Dr. Rui Paiva 

 

 

 



Relatório de Actividades e Contas de 2013  

��������������	
���
���
��	
��������

28 

 

Consultoria Qualidade 

A consultoria é um investimento estruturante, que tem vindo a permitir à Santa Casa, ao 

longo de 2013, com a empresa Sinase, garantir o presente e alinhar estratégias de futuro. 

Em função das necessidades da nossa instituição, desenvolvemos um plano de acção de 

formação e consultoria de uma forma integrada, com uma fase de diagnóstico, passando pela 

conceção e sua implementação.  

O plano de acção desenvolvido é composto por fases, temas, destinatários, objectivos, 

conteúdos e uma carga horária específica, sendo que o total de horas de formação é de 124h e o 

total de horas de consultoria é de 56h. 

 

Auditorias Qualidade 

A auditória tem como objectivo averiguar se as actividades desenvolvidas estão de 

acordo com as disposições planeadas e estabelecidas, contudo durante o ano de 2013 não foi 

realizada nenhuma auditória da qualidade, tendo em conta a data de início da implementação do 

plano de acção. 

 

5.5.2. Valor Acrescentado e Resultados tangíveis de satisfação das necessidades 

e expectativas da sociedade 

Os nossos serviços têm impacto na sociedade, impacto esse resultante da própria natureza 

e dos objectivos da nossa actividade. Os resultados destas actividades manifestam-se pela 

satisfação dos nossos clientes, partes interessadas, entidades financiadoras, comunidade e 

resultados chave do desempenho. A responsabilidade social é importante daí a nossa instituição 

dar especial atenção e tentar ir mais além das necessidades dos clientes. 

Desta forma a Santa Casa apenas consegue demonstrar o seu sucesso na satisfação das 

necessidades e expectativas da sociedade recolhendo feedback das partes interessadas na 

sociedade. Foi planeado e organizado em 2013, com o decorrer de várias formações e 

consultorias, no âmbito da certificação EQUASS, forma de a Santa Casa conseguir apartir deste 

ano demonstrar resultados tangiveis de satisfação das necessidades e expectativas da sociedade 

através da distribuição de questionários de satisfação. 

Ainda no contexto da responsabilidade social a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

desenvolveu em 2013 várias iniciativas que contribuem para a sociedade, actividades baseadas 

na comunidade, de forma a evidenciar o seu valor acrescentado. 
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De uma forma resumida as principais atividades com a comunidade foram:  

� Semana da Saúde; � Passei ao Santo Ambrósio; 
� Dia da Solidariedade (29 de Abril); � Atividades na Zona Verde da Cidade; 
� Dia Internacional dos Museus; � Acções de Sensibilização com a PSP; 
� Dia da Diabetes; � Carnaval; 
� Dia da Alimentação; � Exposição Miguel Torga Museu. 
� Magusto; � Intercâmbios com Rancho Folclórico 

APPACDM. 
 

 

5.5.3. Melhoria da Qualidade de Vida 

Instituições como a Santa Casa que prestam serviços sociais, têm de ser proactivas e ir ao 

encontro das necessidades do mercado, utilizando os recursos de forma mais eficaz, 

desenvolvendo e melhorando os serviços. É importante valorizar o feedback dos nossos clientes, 

entidades financiadoras e outras partes interessadas e implementar assim sistemas de melhoria 

contínua da qualidade de vida dos clientes e da própria instituição. 

Fornecer e garantir qualidade na prestação dos nossos serviços, neste processo de 

melhoria contínua dos serviços sociais, de forma a surgirem novas oportunidades, é caracteristica 

do Sistema de Gestão da Qualidade, do qual a Santa Casa se envolveu e trabalhou ao longo do 

ano de 2013 para atingir e manter uma certificação EQUASS. 

Desta forma, foram implementados em 2013 procedimentos baseados num ciclo de 

melhoria, caracterizado pelo ciclo PDCA que inclui actividades planeadas para atingir os 

objectivos, implementação das acções, medição dos resultados das acções e implementação de 

acções correctivas quando necessário. Foi traçado como objectivo durante 2013 que os 

resultados dos projectos de melhoria da qualidade fiquem documentados e que se estabeleçam 

indicadores de desempenho para medição dos resultados de todos os projectos. Assim fez parte 

de toda a organização em 2013 definir os objectivos para se poder medir os resultados de todos 

os projectos. 
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Ações a Desenvolver Responsáveis Responsável Periodicidade Descrição

CJI
Garantir o preenchimento 
total das vagas até Março 

% de vagas preenchidas até Março N.D. 01-07-2014 31-12-2014
Ações de comunicação; 

Atividades abertas à 
comunidade;

Direção Técnica
Joana Paiva

Lurdes Santos
Semestral

Geral
Não ultrapassar um máximo 
de 5 Não Conformidades no 

processo de Candidatura
Total de Não Conformidades N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Garantir que o procedimento de 
candidatura é mantido atualizado 
e corretamente implementado.

Responsável da 
Qualidade

Raquel Alves Semestral

CJI e ATL

Garantir que 75% de 
inscrições de colaboradores 

com filhos em idade de 
frequentar uma resposta 

social

% de filhos de colaboradores na 
instituição

N.D. 01-07-2014 31-12-2014
Manter a qualidade de ensino e 

tratamento do cliente; Realizar o 
definido no PI.

Direção Técnica
Joana Paiva

Marisa Resende
Lurdes Santos

Semestral

CD e Lares

Garantir que 80% das 
candidaturas com critérios 

de admissibilidade são 
admitidas num prazo 
máximo de 30 dias

Número de vezes que foram 
ultrapassados os 30 dias

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Desenvolvimento do processo 
de acordo com o definido em 
procedimento; Definição de 

responsabilidades dos 
colaboradores.

Coordenadora da 
Área Social

Cristina 
Rouxinol

Semestral

SAD
Garantir que a visita 

domiciliária é realizada até 
15 dias após a candidatura

Número de vezes que foram 
ultrapassados os 15 dias

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Coordenação com a equipa de 
SAD. Deslocação imediata em 

caso de urgência. Correta 
gestão dos meios de transporte.

Direção Técnica
Responsáveis 

Técnicos

Matilde 
Machado

Andreia Baia
Ana Montanha

Semestral

Processo Objetivo 
Valor Ano 

Anterior
Indicador

Candidatura

Resposta 

Social
Data final

Planeamento
Resultado Resultado

AcompanhamentoData 

intermédia

Geral 
(excepto 

CAT)

Não ultrapassar um máximo 
de 2 clientes que desistem 
por inadaptação (limite de 

30 dias)

Nº de clientes que desiste / sai N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Detectar problemas na 
adaptação e mudar de 

estratégia; Familiarizar o cliente 
com a instituição

Direção Técnica

Joana Paiva
Ana Lopes

Marisa Resende
Lurdes Santos

Semestral

CJI e ATL
Taxa de 100% de 

renovações
% de crianças que renova N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Manter a qualidade de ensino e 
tratamento do cliente; Realizar o 

definido no PI.
Direção Técnica

Joana Paiva
Marisa Resende
Lurdes Santos

Semestral

CD e Lares
Admitir clientes no máximo 

de 15 dias

Número de vezes que se 
ultrapassaram 15 dias (Data de 

Admissibilidade - Data de Entrada)
N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Realizar um contacto com o 
cliente e registar a data do 

contacto na Ficha de Inscrição

Coordenadora da 
Área Social

Cristina 
Rouxinol

Semestral

CD, Lares e 
SAD

Taxa de satisfação de 80% 
com o acolhimento

% aferida no Programa e Relatório 
de Acolhimento (Total de respostas 

"Sim" / Total de Questionários)
N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Detectar problemas na 
adaptação e mudar de 

estratégia; Familiarizar o cliente 
com a instituição

Direção Técnica Raquel Alves Semestral

CAT
Garantir a satisfação de 

50% dos clientes de CAT
% de satisfação apurada por 
questionário de satisfação

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Detectar problemas na 
adaptação e mudar de 

estratégia; Familiarizar o cliente 
com a instituição

Direção Técnica Ana Lopes Semestral

CJI
90% de participação dos 

encarregados de educação 
no processo de acolhimento

Nº total de fichas de avaliação 
diagnóstica + programa de 

acolhimento +  perfil de 
desenvolvimento preenchidos e 

assinados com os pais / Nº total de 
fichas de avaliação diagnóstica, 
plano de acolhimento e perfis de 

desenvolvimento

N.D. 01-07-2014 31-12-2014
Reuniões com os Encarregados 

de Educação
Direção Técnica

Joana Paiva 
Lurdes Santos

Semestral

Admissão e 

Acolhimento

5.5.4. Indicadores dos Processos-Chave 

A integração da instituição num projecto para implementação da qualidade EQUASS Assurance permitiu-nos, em 2013, analisar e adequar os processos- 

chave da Santa Casa, conhecer a abordagem por processos e definir indicadores para os mesmos de acordo com a tabela seguinte: 
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Geral
Obter 70% dos objetivos 
definidos para o cliente

Total de objetivos atingidos / Total 
de objetivos definidos

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Correcto diagnóstico inicial; 
Correcta definição de objetivos 
individuais; Implementação de 
meios e recursos necessários; 

Estratégias adequadas.

Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Geral
Máximo de 10% de PIs 

restruturados a pedido do 
Cliente e / ou Representante

Total de PIs restruturados / Total de 
PIs

N.D. 01-07-2014 31-12-2014
Correcto diagnóstico inicial; 

Correcta definição de objetivos 
individuais

Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Geral

Garantir o cumprimento dos 
prazos de monitorização e 
avaliação dos PIs (desvio 

médio de 10%)

Total de PIs monitorizados e 
avaliados dentro do prazo / Total de 

PIs
N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Definição de momentos de 
monitorização e avaliação; 

Planeamento , coordenação e 
gestão de recursos; Estratégias 

adequadas.

Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Plano 

Individual

Geral

Nº de emergências de 
saúde com origem em 
acidentes/incidentes na 
prestação de serviços 

(objetivo = zero)

Total de emergências com origem 
na prestação de serviços

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Eliminação de barreiras 
arquitectónicas; Boa 

coordenação de Recrusos 
Humanos; Formação técnica.

Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

CAT
Obter 0 situações de 

automutilação
Número de situações de 

automotilação
N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Vigilância e acompanhamento 
psicológico; Estimulação da 

relação social com a criança; 
Articulação com médicos da 

especialidade.

Direção Técnica Ana Lopes Semestral

Cuidados de 

Saúde

CJI (+ 2 
anos)

80 % de crianças com mais 
de dois anos que comem de 

forma autónoma

Total de crianças que comem de 
forma autónoma (+ 2 anos) / Total 

de Crianças (+ 2 anos)
N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Incentivar através da repetição; 
Estratégias pedagógicas.

Direção Técnica
Joana Paiva

Lurdes Santos
Semestral

CD, Lares e 
SAD

80 % de satisfação dos 
clientes relativamente à 

higiene pessoal

% de satisfação apurada por 
questionário de satisfação

N.D. 01-07-2014 31-12-2014
Cumprir o Plano de Higiene 

Pessoal
Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Geral
Cumprimento de 100% do 

Plano de Higiene dos 
Espaços

Grau de cumprimento do plano N.D. 01-07-2014 31-12-2014
Cumprir o Plano de Higiene dos 

Espaços
Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Geral

Não alcançar mais de duas 
ocorrências por falta de 
higiene por parte dos 

colaboradores (fardas, 
higiene das mãos, etc)

Número de ocorrências registadas 
nos Livros de Ocorrências

N.D. 01-07-2014 31-12-2014
Ações de sensibilização; 
Registo das ocorrências; 

Formação
Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Cuidados 

Pessoais

Geral Zero intoxicações alimentares
Número de eventos de intoxicação 

alimentar N.D. 01-07-2014 31-12-2014 Controlo do Plano de HACCP Direção Técnica

Joana Paiva
Ana Lopes

Marisa Resende
Lurdes Santos

Semestral

Geral
Cumprimento de 100% das 

ementas
Grau de cumprimento das ementas N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Definição e execução das 
ementas aprovadas

Direção Técnica

Joana Paiva
Ana Lopes

Marisa Resende
Lurdes Santos

Semestral

CD, Lares e 
SAD

Taxa de satisfação de 80% 
com as refeições

% de satisfação apurada por 
questionário de satisfação

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Refeições variadas; ementas 
ajustadas às necessidades 

individuais; aplicação de 
questionários de satisfação.

Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Nutrição e 

Alimentação
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Geral
Cumprimento de 100% das 

atividades planeadas
Total de atividades realizadas / 
Total de atividades planeadas

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Garantir a disponibilização de 
todos os meios necessários à 

realização das atividades 
(humanos, físicos e materiais); 

Realizar monitorizações 
intermédias.

Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Geral
Alcançar 80% dos objetivos 
propostos; disponibilizar os 

recursos necessários;

Total de objetivos atingidos / Total 
de objetivos propostos

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Garantir a correta definição dos 
objetivos; disponibilização dos 
meios necessários; estratégias 

adequadas.

Direção Técnica

Direções 
Técnicas e 

Responsáveis 
Técnicas

Semestral

Plano de 

Atividades

Geral

Taxa de satisfação global de 
80% de todas as partes 
interessadas (clientes, 

familiares, colaboradores, 
parceiros e comunidade)

% de satisfação apurada por 
questionário de satisfação

N.D.

Adoptar estratégias 
transparentes; Prestar um 

serviço de qualidade; articular e 
envolver regularmente as várias 

partes interessadas.

Responsável da 
Qualidade

Raquel Alves

Geral
Não ultrapassar 5 

reclamações registadas no 
Livro de Reclamações

Total de reclamações registadas 
no Livro de Reclamações

N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Prestar um serviço de qualidade 
ao cliente; Aproximar o prestador 

de serviços do cliente/familia; 
Iimplementar e manter um 
procedimento de gestão de 
sugestões e reclamações

Responsável da 
Qualidade

Raquel Alves Semestral

Geral
Não ultrapassar um máximo 
de 25 Não Conformidades 

no processo de Candidatura
Total de Não Conformidades N.D. 01-07-2014 31-12-2014

Garantir que os processos-
chave mantidos atualizados e 
corretamente implementados.

Responsável da 
Qualidade

Raquel Alves Semestral

Melhoria 

Contínua
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5.6. Área da Saúde 

 

5.6.1. Clube de Vida 

O Clube de Vida, como o próprio nome indica é um Clube para irmãos, funcionários e 

clientes da Santa Casa, que tem como principal objetivo promover a saúde e bem estar físico e 

psíquico. 

Dispõe de uma variedade de actividades como sendo; ginásio equipado com diversas 

máquinas e aparelhos de manutenção, Danças de Salão, Hip-Hop, Ioga para adultos, crianças e 

jovens, Reiki, Ginástica Localizada, e um programa de emagrecimento (Menos Peso Mais 

Saúde) com acompanhamento de consulta de Nutrição e Psicologia. 

O volume de clientes durante o ano de 2013 nas várias actividades foram:  

• Fisioterapia – 74 clientes 

• Ginásio – 135 clientes 

• Ioga – 16 clientes 

• Localizada – 15 clientes 

• Hip-Hop – 3 clientes 

• - Peso + Saúde – 5 clientes 

Mas sempre a pensar em melhorar, a Santa Casa tem em andamento a construção da 

Hidroterapia, que irá aumentar as actividades que possam aumentar a promoção do bem estar. 

 
5.6.2. UCC João Paulo II 

A Unidade de Cuidados Continuados (UCC) – João Paulo II é pertença da Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela, desde do dia 16 de Maio de 2013, está situada no quarto piso do 

Hospital Terra Quente S.A. (HTQ, S.A.) e encontra-se totalmente equipada e pronta, a entrar em 

funcionamento. Todo o equipamento, foi igualmente adquirido em 2013, apesar do concurso 

público ter sido lançado em 2 de dezembro de 2012. Contudo, a ausência de acordos com a 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) tem adiado a abertura deste 

equipamento. As suas instalações estão repletas dos melhores e mais avançados equipamentos, 

totalizando em 2013 um investimento de cerca de 3.066.000,00€ (três milhões e sessenta e seis 

mil euros). 

Contudo, apesar de todos os esforços imprimidos pela Santa Casa, ao longo de 2013, não 

foi alcançada a integração na RNCCI.  

A UCC – João Paulo II, com uma área bruta de 1800m2, constituída por 19 (dezanove) 

quartos duplos, compostos por 38 (trinta e oito) camas, e 5 (cinco) quartos individuais, destina-

se, após visitas e reuniões com a ARS Norte e os Serviços Técnicos, a uma Unidade de 
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  2012   2013   Variação (valor) Variação (%) 
Total Vendas  237.027,43 € 100% 195.258,30 € 100% -41.769,13 € -18% 

Total Vendas ao Balcão 84.087,51 € 35% 79.634,46 € 41% -4.453,05 € -5% 
Total Vendas aos 
Equip.* 152.939,92 € 65% 115.623,84 € 59% -37.316,08 € -24% 

Total de Compras 188.505,73 €   149.759,69 €   -38.746,04 € -21% 

Nº Unidades Vendidas  37.513,00   26.309,00   -11.204,00 -30% 

Convalescença com 18 (dezoito) destas camas e a uma Unidade de Longa Duração e 

Manutenção com as restantes 25 (vinte e cinco) camas. Os clientes para a Unidade de 

Convalescença são maioritariamente doentes dependentes e a necessitar de componente de 

reabilitação intensiva, o período de internamento não pode ser superior a 30 dias consecutivos, 

salvo situações excecionais. Os clientes para a Unidade de Longa Duração 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 imprensa expôs ao longo de 2013, estas problemáticas, o senhor Ministro da Saúde, em 

entrevista ao JN do Porto, dava conta da urgência na celebração de acordos “em termos de 

necessidades de camas de unidades continuados é preciso avançar muito mais”. Também o 

Bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, em entrevista ao Jornal Nordeste, 

informa que “A Unidade de 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 Macedo de Cavaleiros, Jorge Poço, confirma que “…há 

utentes que chegam a ficar uma semana internados, sem necessidade, à espera de vaga nas 

Unidades de Cuidados Continuados.”. 

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 ainda 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 Administrativa, a 

irmandade da Santa Casa e a população do nordeste transmontano merecem a sua abertura. A 

integração da nossa UCC na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados é um dever. 

 

5.6.3. Parafarmácia + Saúde 

Apesar de ter autonomia própria com NIF diferenciado da Instituição, é de 

ressalvar e comparar os resultados dos anos de 2012 com o de 2013 relativamente a 

facturação de vendas. 

 *valor obtido do mapa movimentos em aberto, selecionando todos os equipamentos da Santa Casa 
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5.6.4. Hospital Terra Quente 

O Hospital Terra Quente representa uma aposta forte na prestação de cuidados de saúde na 

região do Nordeste Transmontano. É uma unidade privada que presta cuidados de saúde humana, 

de qualidade, com consciência social. A abertura ocorreu no dia 03 de dezembro de 2012, para as 

Unidades de Negócio de Consulta Programada e Atos de Enfermagem. No decorrer do mês de 

janeiro de 2013 iniciaram actividade as especialidades de Medicina Dentária e Análises Clínicas, 

em regime Outsourcing. O Serviço de Atendimento Urgente, Bloco Operatório e Internamento 

iniciaram dia 18 de fevereiro de 2013, seguindo-se os Meios Complementares de Diagnóstico de 

Imagiologia, Cardiologia e Gastroenterologia.  

Uma função primordial deste hospital é, proporcionar uma adequada cobertura de cuidados de 

saúde à população assente em elevados padrões de qualidade e excelência e facultar-lhe uma 

oferta de serviços de apoio, integrando valências do domínio social e bem-estar.  
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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 social. O seu Relatório & Contas 

2013 foi aprovado por unanimidade no dia 31 de março de 2014. É para a Santa Casa um 

equipamento fundamental para a cidade de Mirandela e para a Região de Trás-os-Montos e Alto 

Douro, com mérito não só ao nível dos cuidados de saúde, mas também ao nível social. 

 
5.6.5. Nutrição e Qualidade Alimentar 

A Santa Casa Misericórdia de Mirandela, em 2013 fazia diariamente 1357 refeições, 

distribuídas pelas seguintes valências: 

 

 
5.7. Área da Educação 

 

5.7.1. C.A.T.L. ABC 

 
Execução do projecto educativo  
 

No ano letivo 2012/2013 desenvolveram-se as actividades que estavam programadas no 

calendário escolar bem como no calendário anual, nomeadamente actividades livres, informática, 

matemática, português 2º ciclo, inglês, piscina, desporto, música, actividades aos sábados e a 

colónia de férias que se realiza na pausa lectiva do Natal, Pascoa, Carnaval e Verão. 

O horário do C.A.T.L. ABC é das 07h30 às 20h00 de segunda a sexta. 
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Número de crianças em cada uma das salas 
 

1.º Ciclo 2012/2013 
1.º ano 21 
2.º ano 19 
3.º ano 21 
4.º ano 18 
5.º ano 21 
Total 100 

 

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Junto 

com os clientes foi elaborado o plano de atividades, respeitando as suas sugestões e interesses. 

Cada cliente ao fim das atividades revelou sua opinião e deu sugestões de melhoria para aquelas 

atividades que consideraram não tanto produtivas. A participação/envolvimento dos clientes fez 

com que, as aprendizagens e os conhecimentos fossem aceites de uma forma mais positiva. 

Alguma das sugestões dos nossos clientes foram implementadas nos planos das “Férias 

Divertidas” , situações mais lúdicas de aprendizagens, como visitas pedagógicas a alguns locais 

da região e atividades específicas como o desporto, a música, o inglês e o estudo acompanhado.  

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representem e/ou estruturas de apoio / suporte: Desenvolveram-se atividades em piscina 

coberta facilitando o controlo do corpo, desenvolvendo-lhe a auto estima e a confiança pessoal e 

de grupo. Visitaram-se diversas instituições de forma a existir uma maior interação com o meio e 

com a sociedade da nossa região. Através das visitas realizadas de uma forma lúdica foi 

desenvolvida a parte pedagógica. 

3. Monitorização de objetivos dos Planos Individuais: Durante o ano de 2013 foi 

aprovado o modelo PI. Como a sua implementação se iniciou durante o fim do ano, ainda não 

foram implementados uma quantidade significativa de PI's,de forma a poder-se obter resultados 

concretos. Os PI serão monitorizados em junho 2014 e a posterior avaliação em dezembro 2014. 

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: Ao longo do ano existiram 

pequenos imprevistos, que foram imediatamente ultrapassados, sem de forma alguma colocarem 

em causa a continuidade dos serviços prestados aos nossos clientes. Estes pequenos imprevistos, 

relacionados com atividades específicas (como a música e o desporto) foram ultrapassados com 

os nossos recursos humanos. 

5. Barreiras existentes: Em relação a barreiras existentes, não foram detetadas. Não 

colocando em causa o cumprimento dos objetivos do CATL. 

6. Monitorização de objetivos do Plano Anual de Atividades: de uma forma geral o 

plano anual de atividades foi cumprido com sucesso, contudo foram existindo algumas pequenas 

alterações, próprias do envolvimento e sugestões dos nossos clientes. 
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7. Ações de Melhoria no âmbito das condições de segurança: Existem sempre sugestões 

de melhoria, contudo no CATL foram efetuadas algumas acções de melhoria a nível da 

manutenção do equipamento (como pequenas fugas de água), colocação de sinalética e planos de 

emergência melhorados.  

 

5.7.2. C.A.T. Raio de Sol 

No ano 2013 foram desenvolvidas as atividades que estavam programadas no calendário 

escolar e no calendário anual.  

Todas as crianças/jovens acolhidos são integrados em equipamentos da comunidade, 

como sejam Infantários e Escolas, para além de outros equipamentos de carácter mais lúdico, 

como o futebol, piscina, escolas de música entre outros.  

Sendo o objectivo primordial do CAT-“Raio de Sol”, garantir o acolhimento imediato, de 

crianças e jovens em situações de perigo, proporcionando condições para a definição do seu 

projecto de vida e adequado encaminhamento. 

No que respeita ao movimento do CAT ao longo deste ano de 2013, pode ser 

esquematizada da seguinte forma: 

 

��������� 	�
���� �����������

����� Seg. S. Tribunal 
5 

0-5 (anos) 6-11 (anos) 12-18 (anos) M F 

�� ----- ----- 6 8 3 13 4 
 

Escolaridade 

Creche Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundária 
Curso 

Profissional 
1 4 6 2 3 - 1 

 

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Os PSEI 

dos utentes foram no último trimestre de 2013 realizados já tendo em conta a participação dos 

utentes que se encontram na faixa apropriada para poder já colaborar e refletir sobre os objetivos 

melhores para eles, e também sobre objetivos que sejam sensatos e realizaveis. Respeitamos 

também a autodeterminação de cada utente no plano anual de atividades onde cada criança e 

jovem sugeriu uma atividade que gostaria de ver concretizada, esta participação promete-nos 

também maiores expetativas de sucesso já que as atividades são escolhidas pelos utentes. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representam e/ou estruturas de apoio/suporte: Diariamente trabalhamos no CAT para que as 

crianças e jovens tenham mais contato e interacção com as famílias, através das intervenções 
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com as famílias realizada em 2013 esperamos que tenha havido mais 20% de contato entre as 

famílias e utentes. Em relação a estruturas de apoio e suporte, os jovens utentes do CAT são 

informados e muitas vezes encaminhados para os serviços de psicologia, orientação e 

encaminhamento vocacional da sua escola, são também orientados para enfermeiras e consultas 

especificas de planeamento familiar nos Centros de Saúde, pois pretendemos educar jovens 

educados e esclarecidos. Por vezes registam-se também encaminhamentos para Lares de Infância 

e Juventude como nova alternativa de projeto de vida. 

3. Monotorização de objectivos dos Planos Individuais: O CAT realiza Plano Socio 

Educativo Individual (PSEI) desde 2012 mas com a entrada durante o ano de 2013, de formações 

e consultorias para a certificação EQUASS, os PSEI foram alvos de várias intervenções e 

alterações, começamos a trabalhar com monitorizações a meio do projeto, metas e indicadores 

mensuráveis, tudo alterações e inovações aos antigos PSEI, que vão fazer com que estes sejam 

mais eficazes e adequados a cada cliente. No ano de 2013 foram realizados 17 PSEI, mas todos 

eles ainda não cumprindo as novas exigências dos atuais PSEI, logo não foi efetuada 

monitorização e a avalição foi realizada de uma forma diferente da usada atualmente. As pessoas 

envolvidas na realização dos PSEI são: Diretora do CAT, Psicóloga, Clientes e famílias dos 

clientes. A monitorização dos atuais PSEI esta a ser realizada durante o mês de Março, sendo a 

avaliação concretizada durante o mês de Junho de 2014. 

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: Existiu ao longo do ano uma 

continuidade de serviços prestados, registou-se uma saida de funcionária mas que de maneira 

alguma pos em causa a qualidade e eficácia do serviço prestado aos clientes. 

5. Barreiras existentes: A nossa maior barreira no trabalho no CAT, são essencialmente as 

familias, muitas vezes a não colaboração ou o pouco interesse destes em colaborar com a Equipa 

Técnica, põe em causa os nossos objetivos em relação ao bem-estar emocional e ao próprio 

comportamento dos utentes, dificultando e atrasando muito todo o trabalho que é feito dentro da 

Instituição, esta é de momento a nossa maior barreira para o cumprimento dos nossos objetivos.  

6. Monotorização de objectivos do Plano Anual de Atividades: Também o Plano Anual 

de Atividades com a entrada durante o ano de 2013, de formações e consultorias para a 

certificação EQUASS, foi restruturado, dado que esta reformulação apenas se iniciou em 2013, 

ainda não nos é possível quantificar o cumprimento das actividades propostas em 2012 para o 

ano 2013, permitiu-nos apenas reflectir se a actividade foi atingida ou não, mas sem recurso a 

indicador. No entanto de forma geral o plano anual de actividades de 2013 foi cumprido com 

sucesso, existindo algumas alterações, resultantes de novas ideias dos clientes e muitas vezes 

também de ideias da própria equipa técnica. 
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7. Acções de melhoria no âmbito das condições de segurança: Durante todo o ano de 

2013 realizaram-se pequenas obras de manutenção do equipamento no sentido de melhoria no 

âmbito das condições de segurança. 

 
5.7.3. C.I. Miminho 

Execução do projecto educativo  
 

O Projecto Educativo “Reciclar para o Futuro”, foi concretizado, com excepção da visita 

ao aterro sanitário. Estabeleceram-se parcerias com a Câmara Municipal de Mirandela e com as 

famílias, participando desta forma em exposições. O jardim de Infância participou em festas e 

exposições envolvendo a comunidade e a própria família. As crianças do centro de infância “ O 

Miminho” participaram em momentos de leitura organizados pela biblioteca Municipal. Através 

da recolha de material reciclado contribuímos para um prémio que contemplou uma criança com 

uma cadeira de rodas. 

Durante o mês de Agosto decorreu no “Centro de Infância o Miminho” uma colónia que 

envolveu os utentes dos centros de Infância “O Miminho e o Arco-íris com saídas à piscina de 

Mirandela, Carrazeda de Ansiães e ao Parque biológico de Vinhais. Esta colónia foi uma mais 

valia para as crianças que não puderam usufruir de férias com os seus pais. 

Em Setembro o Centro de infância “O Miminho” iniciou um novo projeto: “Cidadania 

através dos contos tradicionais”. Com o qual pretendemos fomentar nos nossos clientes Valores 

como a solidariedade, a verdade, a paz, a amizade, a justiça e a tolerância. 

 

Número de criança por Sala – Creche/Jardim-de Infância 

 Janeiro a Agosto  Setembro a Dezembro  

Sala 0 anos 14 14 
Sala 1 anos 17 15 (3 NEE) 
Sala 1anos 17 16 
Sala 2 anos 20(2 NEE) 19 
Sala 2 anos 20 18 
Sala 3 anos 18 + 17 (2 NEE) 26 
Sala 3/4 anos --- 9 (+16) 
Sala 4/5 anos 13 13 
Sala 4 anos 21 23(1 NEE) 
Sala 3/5 anos --- 13 

Sala dos 5 anos 21 23 

Total 178 205 
                *NEE-Necessidades Educativas Especiais 
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Quadro de Atividades Semanais  
 

 

 

 

 

 

Durante o ano 2013 angariamos dinheiro com algumas actividades e com uma 

percentagem que o fotógrafo nos deu referente ás fotografias. Com este dinheiro compramos 

material para a sala da televisão (Sofás e blocos de espuma para as crianças poderem assim estar 

mais confortáveis, também compramos um DVD para o polivalente). Foram feitas despesas em 

material de desgaste para uso das crianças e para executarmos as actividades programadas mas 

sempre com moderação aproveitando muitas vezes material de desperdício. 

 

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Nas salas 

e nas reuniões de grupo existiu sempre a preocupação em ir de encontro as necessidades e aos 

gostos das crianças. Quando as crianças vão para as áreas, cada uma escolhe a que mais lhe 

agrada. No período da tarde as crianças escolhem o tipo de atividade de expressão plástica que 

querem realizar. Ainda no que diz respeito à refeição as crianças têm sempre alternativas e opção 

de escolha. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representem e/ou estruturas de apoio / suporte: Foram referenciados em 2013 três crianças da 

sala de 1 ano para serem observados pela equipe da intervenção precoce, não sendo efetuado 

mais nenhum encaminhamento. Depois de reunir a equipa da intervenção precoce com 

educadoras e encarregados de educação as crianças passaram a ser acompanhadas. Neste 

momento verifica-se uma grande evolução em 2 delas. 

3. Monitorização de objetivos dos Planos Individuais: Os planos foram elaborados com 

excepção da sala do berçário, não houve alterações dos mesmos. Foram implementados 120 

Planos Individuais no Pré Escolar e 69 na creche. A monitorização dos PI's na creche foi feita no 

final de fevereiro 2014, a próxima será no final de junho 2014. No Jardim a 1ª monitorização foi 

feita no fim de dezembro2013, a 2ª monitorização será feita no fim de março 2014. Os 

responsáveis pelo desenvolvimento dos planos no Centro de Infância foram as Educadoras.  

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: Não existiu nenhuma 

situação em que a continuidade dos serviços tenha sido posta em causa. 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13h-14h 
Xadrez�

  
14h-15h 
Inglês 

13h-14h 
xadrez 

14h-15h 
Motricidade 

 
14h-15h 

Motricidade 
 

14h-15h 
Motricidade 
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5. Barreiras existentes: No que diz respeito às barreiras existentes colocam-se mais devido 

às ausências de funcionárias por motivos de baixas. Também o facto de dar férias e o 

equipamento continuar a funcionar coloca algum entrave ao desenvolvimento dos objetivos, uma 

vez que com as mesmas crianças e com menos pessoal se torna mais difícil o cumprimento dos 

mesmos. 

6. Monitorização de objetivos do Plano Anual de Atividades: As atividades propostas 

foram realizadas de acordo com a calendarização do plano anual. 

7. Ações de melhoria no âmbito das condições de segurança: Procedeu-se à colocação de 

sinalética em locais indicados. Efectuam-se registos na cozinha de acordo com as orientações do 

HACCP. Colocou-se um sistema eléctrico para abrir a porta principal para permitir maior 

segurança. 

 
5.7.4. C.I. Arco-Íris 

Execução do projecto educativo  
 
A avaliação do projeto educativo foi positivo, as atividades calendarizadas foram 

concretizadas. Trabalhamos em parceria com a Câmara Municipal, os grupos dos 4 e 5 anos 

foram assistir à hora do conto, durante todo o ano. A festa de final de ano foi uma feira medieval, 

no exterior do centro de infância, recriamos o cenário alusivo à época onde havia jogos, vestes e 

danças em que os pais participaram juntamente com os seus filhos. Durante o mês de agosto os 

Centros de infância Arco-Íris e Miminho organizaram uma colónia de férias em que 

proporcionaram às crianças dos 3 aos 5 anos atividades diversas, tais como, passeios, piscina e 

visitas entre outras. Como já é habitual o grupo dos 4 e 5 anos têm um passeio, no ano transacto 

foi ao Porto e fomos visitar o Sea Life. No mês de dezembro tivemos a visita dos idosos que nos 

cantaram músicas de Natal, foi uma manhã muito divertida e em que ambas as partes ficaram 

felizes. Mas também o grupo dos 5anos foi fazer uma visita ao lar Nossa Senhora da Paz para 

retribuir a vista e agradecer cantando as suas canções de Natal. 

 

Número de criança por Sala 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Janeiro a Agosto Setembro a Dezembro 

Sala 0 anos 14 10 
Sala 1 ano 17 17 
Sala 2 anos 33 27 
Sala 3 anos 23 25 
Sala 4 anos 25 25 
Sala 5 anos 25 25 
Total 137 129 
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   Quadro de Atividades Semanais  
 

 

 

 

 

O jogo de damas e xadrêz não está a ser ensinado pelo prof. Claúdio, porque não existem os 

tabuleiros e as respetivas peças, embora já tenham sido pedido ao responsável. 

 

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Os 

grupos do Pré-Escolar são autónomos nas escolhas das atividades que antecedem e precedem a 

atividade dirigida. Perante a atividade dirigida se o grupo não demonstrar interesse, esta pode ser 

alterada de forma a educadora dar resposta aos interesses do grupo. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes à pessoa que os 

representam e/ou estruturas de apoio/ suporte: Fez-se a despistagem de uma criança com 

necessidades educativas especiais. Funcionamos desta forma para dar resposta aos 

procedimentos da equipa parceira. 

3. Monitorização dos objetivos dos Planos individuais: Foram implementados 42 PI's na 

Creche, monitorizados em fevereiro e em junho, tendo como responsáveis a Educadora e 

Auxiliar. No Pré-Escolar foram 75 PI`s implementados monitorizados em dezembro, março e 

junho, tendo como responsáveis a Educadora e Auxiliar. 

4. Avaliação Anual da continuidade dos serviços prestados: Utilizou-se em 2013 a sala 

de acolhimento para resolver o problema das salas que estavam inutilizadas, contudo nunca se 

prejudicou o funcionamento do equipamento Arco-íris. 

5. Barreiras existentes: Existiram algumas barreiras físicas e outras ao nível dos recursos 

humanos que foram ultrapassadas no sentido de manter e dar continuidade aos serviços 

prestados. 

6. Monitorização de objetivos do plano Anual de atividades: Foram cumpridas as 

atividades calendarizadas até dezembro. 

7. Ações de melhoria no âmbito das condições de segurança: Existiu a colocação de 

sinalética de forma a uma correta evacuação em caso de catástrofe, sinalização de extintores, 

casas de banho, salas de atividades e restante equipamento. Melhoraram-se os registos do 

HACCP (registo de entrada e saídas de bens alimentares, tal como de produtos de higiene e 

limpeza, registo de temperatura das arcas frigorificas, amostra diária da refeição, amostras de 

esfregaço das mãos das colaboradoras da cozinha e também dos utensílios). 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14h-15h  
Inglês 

15h-16h 
Ginástica�

Damas 
14h-15h 
Ginástica 

Damas 
14h-15h 
Ginástica 
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5.7.5. P.I.E.F 

A turma é o objeto da intervenção do P.I.E.F, é formada, por 15 elementos, 11 deles do 

sexo masculino e 4 do sexo feminino. Ao longo do passado ano existiram alunos matriculados 

que pediram transferência para outras escolas, havendo os devidos acompanhamentos para as 

transferências, e existiram entradas e integrações de novos alunos. No início do ano letivo as 

idades dos alunos oscilavam entre os 14 e os 17 anos (atualmente entre os 15 e os 18). 

 

Os objectivos atribuídos à turma PAQPIEF – Mirandela, foram alcançados com sucesso, 

tendo-se desenvolvido as seguintes actividades:  

1. Celebração do Dia Mundial das Bibliotecas 

2. Celebração do Halloween 

3. Ação de sensibilização sobre comportamentos de risco e regras de trânsito 

4. Atividade: Celebração do São Martinho 

5. Atividade: Angariação de brinquedos 

6. Atividade: ensaio do cordão humano 

7. Atividade: Celebração do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA 

8. Atividade: Celebração do Dia dos Direitos Humanos 

9. Atividade: Apresentação do Teatro da Carochinha 

10. Atividade: Ação de formação “Contracepção na Sexualidade” 

11. Atividade: Doação de Brinquedos 

12. Comemorações do Natal 

Desde a entrada dos Técnicos de Intervenção Local, foram feitas diversas diligências e 

contactos presenciais com alunos, pais, parceiros e até professores, na sua maioria diligências 

telefónicas para comunicar aos pais/Encarregados de educação, comportamentos, atrasos, 

ausências ou em caso de limite de faltas por parte dos seus educandos; diligências presenciais 

para fazer o acompanhamento individual, bem como para resolver conflitos entre aluno-colegas, 

aluno-pais, ou aluno-escola e diligências através de emails e reuniões com as entidades 

parceiras.  

 
 

5.7.6. Programa Escolhas – Projecto Incentivar 

A Santa Casa, seguindo a política de intervenção social e comunitária e o combate 

exclusão social candidatou-se pela terceira vez ao Programa Escolhas. Desde Janeiro de 2013 

está em Implementação a 5ª geração do programa Escolhas com a designação local de Projeto 

Incentivar: Faz a Tua Escolha – E5G. Em implementação estão as medidas I, II, III, IV e V, 
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intervindo o projecto no apoio e acompanhamento de crianças e jovens dos 6 aos 24 anos do 

concelho de Mirandela e em situação de grande exclusão social e em risco de abandono escolar.  

 

Recursos Humanos 
 

Coordenador  Francisco Mendonça 
Psicóloga Clínica  Ema Pires 
Psicóloga Clinica  Marlene Teixeira 

Monitor CID (Informática) Amadeu Mendes 
Dinamizador Comunitário José Figueiredo 

Professora de Apoio ao Estudo Joana Salgado 
Total 6 

 
 

Atividade do Projecto/ Número de Participantes 2013 
 

Atelier de Apoio Escolar  58 Crianças e jovens  
Oficina de Artes e Expressões   91 Crianças e jovens 
Atelier de Desporto  111 Crianças e jovens 
Colónia de Férias  88 Crianças 
Programa de Competências Pessoais e Sociais  27 Jovens 
Curso de Educação e Formação  17 Jovens 
Formação Alternativa  31 Jovens 
Gabinete de Apoio Psicossocial   43 Crianças e jovens 

Educação para a Saúde  336 Crianças e jovens 

Clube da Parentalidade e Mediação Familiar  25 Famílias 
Serviço de Orientação Escolar e Profissional  168 Jovens de 9ºano  
Mostra Anual de Orientação Profissional  292 Jovens de 9º e 12º ano  
Gabinete de Estágio e Emprego  16 Jovens 
Internet Livre  80 Crianças e jovens 
Formação TIC  56 Crianças e Jovens 
Apoio Escolar/Profissional com recurso às TIC   29 Jovens  
Formação TIC Certificada (CISCO)   57 Crianças e Jovens 
Internet Orientada  50 Crianças e jovens 
Formação Cívica e Comunitária  68 Crianças 
Muda o Teu Espaço   10 Jovens 
Escolhas Solidário  63 Jovens 
Sessões Formativas aos Jovens  24 Jovens  

 

 

5.7.7. 1º Ciclo D. Antónia Beliz 

Atenta a novas oportunidades de desenvolver e ampliar a intervenção social no meio 

local, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela lançou, no ano de 2013, o desafio de colocar 

em funcionamento uma Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, à comunidade mirandelense, que 

sob a sua dependência direta desse continuação ao Projeto Educativo iniciado nos seus 

equipamentos de Educação Pré-escolar. O ano de 2013 foi o tempo de consolidação do projeto, 
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já que para a sua concretização houve necessidade de apresentar o projeto na assembleia de 

irmãos, de o aprovar, localmente, no Conselho Municipal de Educação e de fazer a sua 

fundamentação junto do Ministério da Educação, para posterior aprovação e legalidade de 

funcionamento, o que felizmente veio acontecer, com a respetiva aprovação pedagógica pela 

Direção Regional de Educação do Norte. A emissão do respetivo alvará de funcionamento, para 

o início do próximo ano letivo, está dependente de obras de adaptação do edifício onde será 

instalada a futura escola. A Mesa administrativa procedeu a contatos com algumas empresas de 

construção e as adaptações serão efetuadas, em breve, a ponto da abertura solene e a receção dos 

primeiros alunos acontecer no início do próximo ano letivo. Por outro lado, a Mesa 

Administrativa preocupou-se, também, com a qualidade da futura escola, tendo já constituído o 

corpo docente e designado a respetiva directora. 

 
 

5.8. Área Social 

 

5.8.1. Serviços Sociais 

Os Serviços Sociais constituem a base técnica social de toda a Instituição. Representam a 

articulação efectiva com os diversos equipamentos e áreas de intervenção. Realiza um 

atendimento/acompanhamento ao público de 600 pessoas por ano para tratar e resolver as mais 

diversas situações. 

 

5.8.2. Lares de Idosos 

Lar Santa Ana 

Esta estrutura residencial com capacidade para 31 idosos em regime de internato 

permanente, 10 homens e 21 mulheres, apresentou durante o ano 2013 11 óbitos, 1 transferência 

para outra Estrutura Residencial, 1 institucionalização temporária por um período de 30 dias, um 

total de 15 entradas e 2 clientes em centro de dia. 

 

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Existiu 

uma grande preocupação em aumentar a interacção dos clientes com a família. Neste 

equipamento os níveis de adesão são menores que nos outros lares devido a grande incidência de 

utentes com demência. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representem e/ou estruturas de apoio / suporte: Foram efectuados em 2013 encaminhamentos 

para outras respostas, sendo essencialmente encaminhamentos para a área da saúde (hospital, 

centros de saúde e fisioterapia). 
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3. Monitorização de objectivos dos Planos Individuais: Com a entrada durante o ano de 

2013, de formações e consultorias para a certificação EQUASS, foi aprovado um modelo de 

Plano individual (PI) onde se avaliam as necessidades, potenciais e expectativas dos nossos 

clientes, para serem traduzidas em objectivos, metas e indicadores. Os PI’s terão uma fase de 

monitorização no mês de Junho e uma avaliação no final do ano civil. São intervenientes do PI 

os próprios clientes, familiares, direcção técnica e os restantes equipa técnica. Iniciou-se a 

implementação, dos mesmos durante o ano de 2013 com um número reduzido de 3 utente.  

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: Existiram pequenos 

imprevistos ao longo do ano, contudo nunca se pôs em causa a continuidade e a boa prestação 

dos serviços. 

5. Barreiras existentes: Não existiram barreiras que pusessem em causa o normal 

funcionamento dos serviços.  

6. Monitorização de objetivos do Plano Anual de Atividades: O plano anual de 

actividades de 2012 foi cumprido com sucesso, havendo por vezes necessidade de alguns ajustes, 

próprias do envolvimento do cliente e família nas actividades. 

7. Ações de Melhoria no âmbito das condições de segurança: No âmbito das condições 

de segurança do equipamento, foram colocados portões de segurança nas escadas internas no lar. 

 

Lar Nossa Senhora da Paz 

Nesta valência habitam 85 idosos sendo 51 mulheres e 34 homens. Ao longo do ano 2013 

ocorreram 22 óbitos, sendo 9 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Para contornar esta 

situação decorreram gradualmente ao longo do ano 21 novas entradas sendo 10 do sexo 

masculino e 11 do sexo feminino, destas novas entradas duas senhoras vieram transferidas da 

valência lar hospitel e houve uma desistência também esta do sexo feminino, em centro de dia 

existiram 3 clientes. 

 

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Ao longo 

do ano 2013 realizaram-se diversas actividades de acordo com o respectivo plano de actividades. 

Todas estavam sujeitas a alterações de forma a adaptarem-se melhor aos clientes, estes não só 

participavam nas actividades como ajudavam a organizar as mesmas. A nossa taxa de 

participação é de 10%, ao longo do ano trabalhamos de forma a tentar aumentar a taxa de 

participação considerando sempre a satisfação dos nossos clientes uma vez que a nossa equipa 

trabalha de forma a que estes estejam sempre em primeiro lugar. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representam e/ou estruturas de apoio/suporte: Foram efectuados diversos encaminhamentos, 
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com principal destaque na área da saúde. Como pretendemos que a família tenha uma 

participação activa na vida do cliente, também estes tinham conhecimento de toda a estrutura 

envolvente ao cliente, podendo também eles como família marcarem consultas de especialidade 

onde por vezes houve a tomada de decisão de assinarem consentimentos livre e esclarecido. 

3. Monitorização de objectivos dos planos individuais: Com a entrada durante o ano 

2013, de formações e consultorias para a certificação EQUASS, os planos individuais (PI) foram 

sofrendo intervenções e alterações, de acordo com o modelo aprovado, conseguimos de uma 

forma inovadora, definir objectivos e metas individuais para cada cliente. Quanto a 

monotorização dos PI´s esta será feita seis meses após a sua aplicação, nessa monotorização 

poderão ser efectuadas alguma alterações a nível dos objectivos e das metas a serem alcançadas. 

E estas por sua vez passaram a ser avaliadas no final do ano civil. A monotorização também nos 

permite saber avaliar se os objectivos foram alcançados ou não. Como só chegamos a um 

modelo aplicado perto do final do ano ainda não podemos avaliar se os objectivos das 

actividades aplicadas foram ou não alcançados. 

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: No dia-a-dia da valência 

foram surgindo alguns imprevistos, nos quais a direcção técnica e a equipa de colaboradores, 

conseguiram sempre resolver de forma a manter os serviços prestados. 

5. Barreiras existentes: Não foram identificadas barreiras, que colocassem em causa o 

normal funcionamento dos serviços. 

6. Monotorização dos objectivos do Plano anual de actividades: O plano anual de 

actividades de 2012 foi cumprido e os objectivos alcançados, ao longo do ano tiveram de ser 

feitas algumas alterações nas actividades elaboradas com os clientes. 

7. Acções de melhoria no âmbito das condições de segurança: No âmbito das condições 

de segurança deste equipamento foram colocadas sinaléticas, foi feita a manutenção dos 

extintores e existiu ainda uma grande remodelação na cozinha. 

 

Lar Bom Samaritano (Hospitel) 

Esta estrutura residencial acolheu ao longo de 2013 82 idosos, 28 homens e 54 mulheres, 

ocorreram 12 óbitos, sendo 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Decorreram gradualmente 

ao longo do ano 20 novas entradas sendo 10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, destas 

novas entradas uma senhora foi transferida para o Lar S. Sebastião, e outra para o Lar Nossa 

Senhora da Paz, existiram ainda 3 desistências (regresso a casa) todos do sexo masculino e 10 

clientes em centro de dia. 
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Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Foi o 

primeiro ano de vida de um projecto de Animação de Idosos onde se desenvolveram variadas 

actividades, tendo sempre respeitado a autodeterminação dos clientes daí ter sido bem aceite 

tendo uma taxa de participação de 10%. Perante isto existiu uma taxa de participação de 10% nas 

actividades desenvolvidas neste equipamento, existindo grande envolvimento entre clientes e 

colaboradores. Todas as actividades desenvolvidas durante o ano de 2013 estavam sujeitas a 

alterações de acordo com as sugestões dos próprios clientes/participantes. Existiu ainda uma 

grande preocupação em aumentar a interacção dos clientes com a família. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representam e/ou estruturas de apoio/suporte: Foram efectuados em 2013 seis 

encaminhamentos para outras respostas, nomeadamente, na área da saúde, para consultas de 

especialidade. O facto de existir no equipamento uma tabela, exposta na biblioteca e no site da 

SCMM, com os representantes e/ou estruturas de apoio/suporte dos nossos clientes, permitiu ao 

longo do ano, durante as actividades desenvolvidas informa-los e encaminhá-los de acordo com 

as suas expectativas e necessidades. Como por exemplo os próprios familiares fazerem 

marcações de consultas de especialidade em entidades privadas. 

3. Monotorização de objectivos dos Planos Individuais: Com a entrada durante o ano de 

2013, de formações e consultorias para a certificação EQUASS, os Planos Individuais (PI) foram 

alvos de várias intervenções e alterações. Tendo sido aprovado, no final do ano, um modelo de 

PI, que nos permitirá identificar necessidades, potenciais e expectativas dos nossos clientes, para 

além de balizar com objectivos, metas e indicadores, algo inovador neste equipamento. Os PI’s 

terão uma fase de monitorização ao final de 6 meses, que equivalerá aproximadamente ao mês de 

junho, onde se poderá reformular objectivos e metas, e passarão a ser avaliados no final do ano. 

Esta monitorização e avaliação permitem identificar qual a percentagem de objectivos 

alcançados, parcialmente alcançados e não alcançados. São intervenientes do PI os próprios 

clientes, familiares, direcção técnica e os restantes profissionais do equipamento (enfermeiro, 

psicólogo, fisioterapeuta). Durante 2013 foram implementados 5% de Planos Individuais, tendo 

em conta que a média de PI’s do equipamento ronda as 83 pessoas. Não foi efectuada 

monitorização nem avaliação, pois a sua implementação iniciou-se apenas no final do ano, logo 

não existiram ainda alterações nas actividades e objectivos propostos nos PI’s. 

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: Existiram pequenos 

imprevistos ao longo do ano, contudo ultrapassados sem nunca terem colocado em causa a 

continuidade dos serviços prestados. Imprevistos esses essencialmente mecânicos e de recursos 

humanos, ultrapassados sempre sob coordenação da direcção técnica com os serviços de 

manutenção da instituição, bem como com a coesa equipa de colaboradores do Lar Hospitel. 
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5. Barreiras existentes: Relativamente a barreiras existentes, ao longo de 2013, foram 

identificadas algumas barreiras físicas e de recursos humanos mas que contudo, não colocaram 

em causa o cumprimento de objectivos estabelecidos pela direcção técnica. 

6. Monotorização de objectivos do Plano annual de Actividades: Também o Plano 

Anual de Atividades com a entrada durante o ano de 2013, de formações e consultorias para a 

certificação EQUASS, foi restruturado, existindo apartir de 2013 uma tabela onde identificamos 

destinatários, objectivos, metas, actividades, indicadores, responsáveis, recursos e o cronograma. 

Visto esta reformulação apenas ter iniciado em 2013, ainda não nos é possível quantificar o 

cumprimento das actividades propostas em 2012 para o ano 2013, nem analisar se os objectivos 

foram atingidos, por indicador. No entanto de forma geral o plano anual de actividades de 2012 

foi cumprido com sucesso, existindo algumas alterações, próprias do envolvimento do cliente e 

família nas actividades, bem como do respeito da autodeterminação, da opinião e das sugestões 

dos nossos clientes. 

7. Acções de melhoria no âmbito das condições de segurança: Foram efectuadas as mais 

diversas acções de melhoria no âmbito das condições de segurança do equipamento, 

nomeadamente obras de manutenção no interior do edifício a pavimentos, paredes e tetos. De 

realçar o inicio das obras na futura unidade de hidroterapia que pertence à valência Clube de 

Vida mas que está inserida da edificação do lar hospitel, algo que trará um grande aumento na 

actividade física dos nossos clientes, ou seja, em suma,  na qualidade de vida e no seu bem-estar 

psíquico e físico. 

 

Lar e SAD S. Sebastião 

Este equipamento prestou durante 2013 apoio a 29 utentes em regime de internamento, e 

5 em centro de dia. Ocorreram 9 óbitos, sendo 8 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 

Decorreram gradualmente ao longo do ano 6 novas entradas sendo 4 do sexo feminino e 2 do 

sexo masculino, destas novas entradas 3 senhoras acabaram por regressar a sua casa. 

  

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: A 

participação dos Clientes, Famílias / Significativos, Colaboradores, Parceiros e outras partes 

interessadas é essencial para o desenrolar das actividades. Sempre que possível tenta-se que os 

clientes estejam envolvidos na revisão dos serviços prestados. Neste âmbito foram realizadas 

diversas actividades, sempre realizadas de forma a suscitar interesse sem exercer qualquer tipo 

de obrigação ou criar um sentimento de obrigatoriedade, indo de encontro ao gosto e opiniões 

dos utentes. 
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2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representem e/ou estruturas de apoio / suporte: Os encaminhamentos para outros serviços 

foram uma constante durante o ano de 2013 sempre que se justifica, prestaram-se os serviços de: 

Marcação / acompanhamento a consultas; direccionamento para a segurança social e outras 

respostas sociais. Elaborou-se ainda uma tabela com as entidades às quais os utentes/ clientes 

podem recorrer, todos os interessados tiveram conhecimento da sua existência, posteriormente 

esta foi afixada na entrada do equipamento. 

3. Monitorização de objectivos dos Planos Individuais: Foi elaborado um novo modelo 

de PI de acordo com as normas da qualidade, a monotorização destes PI’s é realizada após 6 

meses e a avaliação após 12 meses da sua data de início. A realização dos PI’s tiveram início 

apenas no final do ano pelo qual no ano de 2013 em SAD tínhamos apenas 6,5% dos PI’s 

terminados e em Lar 10% e ainda não se tinha procedido a nenhuma monotorização. 

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados e barreiras existentes: No 

serviço de apoio domiciliário a prestação de cuidados é apenas condicionada, quando após 

avaliação do utente se verifica que estes cuidados não são suficientes, nestas situações os utentes 

são encaminhados para outras respostas nomeadamente Lar, não deixando por isso de se dar o 

devido seguimento e acompanhamento a estes casos. Por conseguinte, esta barreira não pôs em 

causa o normal funcionamento do equipamento, os objectivos propostos foram cumpridos com 

êxito. 

5. Monitorização de objetivos do Plano Anual de Atividades: Durante o ano de 2013 as 

actividades previstas no plano de actividades foram realizadas e alcançados os objectivos 

propostos para cada uma dessas actividades. 

6. Ações de Melhoria no âmbito das condições de segurança: Foram mantidas as normas 

do haccp, planos de emergência e sinalética que garantem a segurança e bem-estar dos 

utentes/clientes. Realizaram-se ações de formação nos seguintes módulos: Ambiente, Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho; Saúde e Socorrismo; Cuidados de Saúde. Prestaram-se serviços de 

manutenção do equipamento e de ajudas técnicas. 

 

Lar S. Pedro 

No dia 7 de setembro de 2013, a SCMM inaugurou mais um equipamento social, o seu 5º 

Lar de Idosos, denominado Lar S. Pedro, que engloba centro de dia, apoio domiciliário e lar de 

idosos. 

Coletivamente tudo se fez para engrandecer este Lar em S. Pedro Velho, criar as 

condições necessárias para que os idosos usufruam do conforto, comodidade, bem-estar e 

tranquilidade. 
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Visto que a Desteque abriu concurso para Apresentação de Pedido de Apoio – Aviso 

n.º03/2012 ao Abrigo da ação 3.2.2. – Serviços Básicos para a População Rural do Programa 

Proder a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela candidatou-se para equipar e adaptar com 

equipamento ergonómico o Lar S. Pedro.  

Este Pedido de Apoio, designado “Lar para Idosos – Envelhecer em Casa”, foi no valor 

de 154.135,67€ (cento e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e cinco euros e sessenta e sete 

cêntimos). Neste seguimento a Desteque emitiu uma decisão de teor favorável, com data de 

início a 01-03-2013 e data de fim a 01-04-2014, tendo sido aprovado um investimento elegível 

no valor de 97.533,32€., sendo 73.150,00€ despesa pública e 24.383,32€ autofinanciamento da 

Santa Casa. Foi com este financiamento que se tornou possível a aquisição de equipamento 

Eletrónico, Informático, diversas Ajudas Técnicas e equipamentos para o Átrio e Secretaria, 

Salas, Lavandaria, Rouparia, Arrecadações Gerais, Cozinha, Refeitório, Quartos, Gabinetes 

Técnicos e Gabinete Médico do Lar. 

 

5.8.3. Centros de Dia 

 

Centro de Dia de Abreiro “Dr. Adérito Rodrigues” 

O Centro de Dia de Abreiro é, uma Resposta social efectuada em equipamento e dirigida 

às pessoas da Freguesia de Abreiro e Franco que, continuando a habitar na sua casa, encontram 

neste equipamento um conjunto de serviços de apoio domiciliário que pretende promover um 

envelhecimento ativo e, cada vez mais, presente no quotidiano dos seus utentes. 

No ano de 2013 prestamos os nossos serviços a 30 clientes da área envolvente, bem 

como, a crianças que frequentam a Escola Básica e o Infantário da aldeia de Abreiro, num total 

de 16 refeições diárias. 

Este Centro de Dia é englobado na SAD- “Laços de Ternura”, tendo a mesma gestão e 

seguindo sempre as práticas da qualidade. 

 
Centro de Dia de Mirandela “Trigo de Negreiros” 

O Centro de Dia é uma das valências dinamizadas na Instituição que se destina a acolher a 

pessoa idosa, de ambos os sexos, para a satisfação das suas necessidades básicas e que 

expressem livremente a sua vontade em serem admitidas. 

Tendo em linha de conta a crise que o país atravessa e dentro do Plano de Emergência 

Alimentar, a Segurança Social e a Santa Casa assinaram um protocolo de cooperação para o 

fornecimento de 100 refeições diárias às pessoas mais carenciadas do concelho de Mirandela, 

estando, assim, a funcionar a Cantina Social desde 15 de Agosto de 2012 a partir deste Centro de 

Dia. 
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Idades N.º de Utentes 
 H  M 

[40-64] 1 0 
[65-74] 5 1 
[75-84] 3 2 
[85-90[ 2 6 

Total 20 
 

��������������������������������������������������
�����������

Janeiro �	
��

Fevereiro ��	��

Março �	
��

Abril  �	���

Maio �	
��

Junho �����

Julho �����

Agosto �����

Setembro �����

Outubro �����

Novembro ��	��

Dezembro ����

Total �������

 
 

5.8.4. Serviços de Apoio Domiciliário 

SAD Santa Ana 

Durante o ano 2013 o SAD Santa Ana prestou apoio a aproximadamente 90 clientes, 

sendo que, cerca de 40 usufruem do designado “pacote” (engloba 4 serviços), e os restantes têm 

apenas um serviço, denominados serviços básicos. 

Zonas de Apoio/ Número total de clientes por rota 

• Zona Norte -11; (Vale Madeiro, Cedães, Cedaínhos, Vale Asnes) 
………………………………………………………………………………………… 

• Cidade A -77; (Cidade de Mirandela) 
 

Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Existiu 

no ano 2013 uma grande preocupação em aumentar a interacção dos clientes e família com a 

instituição. Ouvir os utentes e familiares acerca da qualidade do serviço e apresentarem 

sugestões de melhoria. As principais críticas advinham da alimentação apresentando assim 

alternativas. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representem e/ou estruturas de apoio / suporte: Existiram encaminhamentos de clientes de 



Relatório de Actividades e Contas de 2013  

��������������	
���
���
��	
��������

54 

acordo com as necessidades do idoso (Centro de Saúde, Gabinete de Acção Social e 

Fisioterapia). 

3. Monitorização de objetivos dos Planos Individuais: Com a entrada durante o ano de 

2013, de formações e consultorias para a certificação EQUASS, foi aprovado um modelo de 

Plano Individual (PI) onde se avaliam as necessidades, potenciais e expectativas dos nossos 

clientes, para serem traduzidas em objectivos, metas e indicadores. Os PI’s terão uma fase de 

monitorização no mês de Junho, a avaliação final decorrerá no final do ano civil. São 

intervenientes do PI os próprios clientes, familiares, direcção técnica e restante equipa técnica. 

Iniciou-se a implementação, dos mesmos durante o ano de 2013 com um número reduzido de 3 

clientes.  

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: Existiram pequenos 

imprevistos ao longo do ano, contudo nunca se pôs em causa a continuidade e a boa prestação 

dos serviços. 

5. Barreiras existentes: Existiram nesta resposta social incompatibilidades com o 

projecto animação de idosos, uma vez que os clientes não aderiam por falta de transporte. Foi 

solucionado o problema passando a existir uma organização do transporte de acordo com os 

horários das actividades.   

6. Monitorização de objetivos do Plano Anual de Atividades: O plano anual de 

actividades de 2012 foi cumprido com sucesso, havendo por vezes necessidade de alguns ajustes, 

próprios do envolvimento do cliente e família nas actividades.  

7. Ações de Melhoria no âmbito das condições de segurança: não aplicável no SAD 

Santa Ana. 

 

SAD Laços de Ternura 

O SAD Laços de Ternura, existe desde 2007 e tem crescido com a missão de melhorar as 

condições de vida dos idosos e/ou dependentes, evitando que deixem as suas casas e saíam de 

junto da família.  

Zonas de Apoio/ Número total de clientes por rota 

• Apoio de Abreiro -19; (Milhais, Vila-Boa, Franco) 
• Franco -10;  

………………………………………………………………………………………… 
• Apoio de Mirandela B -26;  
• S. Pedro de Vale do Conde – 10; (Fonte da Urze, Rego de Vide, Marmelos) 

………………………………………………………………………………………… 
• Apoio de Suçães -20; (Lamas de Orelhão, Passos, Pai Torto, Eixes Eivados) 

………………………………………………………………………………………… 
• Apoio de Caravelas -25; (S. Salvador, Vila Verde, Freixeda, Macedinho) 

………………………………………………………………………………………… 
• Apoio de Aldeias/Mascarenhas -25; (Vila Nova das Patas, Carvalhais, Contins, 

Valbom dos Figos) 
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Critérios Equass: 

1. Desempenho em relação ao respeito da autodeterminação dos seus clientes: Todos os 

clientes que entraram no ano 2013 foram envolvidos desde a sua entrada numa práctica comum 

de partilha de informação. 

2. Desempenho em relação à facilitação do acesso dos clientes a pessoas que os 

representam e/ou estruturas de apoio/suporte: No âmbito do processo de certificação da 

qualidade “EQUASS”, foi efectuada uma tabela com as várias estruturas de apoio onde poderão 

ser encaminhados os nossos clientes. Durante o ano 2013 sempre que foi necessário informa-mos 

os nossos clientes das diversas estruturas existentes que vão ao encontro das suas expectativas e 

necessidades. Foram encaminhados para consultas médicas no centro de Saúde local, bem como, 

para o Centro hospitalar do Nordeste 7 clientes que se encontram sem retaguarda familiar 

presente. 

3. Monotorização de objectivos dos Planos Individuais: Foi aprovado em 2013 um novo 

modelo de PI`s, com base, na uniformização dos mesmos, onde será monitorizado a cada seis 

meses da sua implementação e no final dos doze meses será efectuada a sua avaliação. Tivemos 

uma percentagem mínima de implementação destes novos planos, que surgiram essencialmente 

para verificar a aceitação dos clientes, para podermos reajusta-los e aplica-los da melhor forma. 

São intervenientes do PI os próprios clientes, familiares, direcção técnica e os restantes 

profissionais do equipamento. Não foi efectuada monitorização nem avaliação, pois a sua 

implementação iniciou-se apenas no final do ano, logo não existiram ainda alterações nas 

actividades e objectivos propostos nos PI’s. 

4. Avaliação anual da continuidade dos serviços prestados: Nos serviços prestados e 

propostos, ultrapassaram-se pequenos imprevistos a nível de recursos humanos, contudo, sem 

nunca ter colocado em causa a continuidade dos mesmos, sempre sob a coordenação da direcção 

técnica e da compreensão e coesão dos seus colaboradores. 

5. Barreiras existentes: Neste equipamento, não existiram, obstáculos ao nível das infra-

estruturas que pudessem por em causa os serviços prestados e o cumprimento dos objectivos 

estabelecidos.  

6. Monotorização de objectivos do Plano anual de Actividades: Todas as atividades 

propostas foram cumpridas na calendarização prevista, bem como, se conseguiu abranger o 

maior número de clientes. O Plano Anual de Atividades com a certificação da qualidade 

“EQUASS”, foi sendo reestruturado, elaboramos uma nova tabela que identifica destinatários, 

objectivos, metas, actividades, indicadores, responsáveis, recursos e o cronograma. Esta 

reformulação apenas se iniciou em 2013, não sendo assim possível quantificar o cumprimento 

das actividades propostas em 2012 para o ano 2013, nem analisar se os objectivos foram 

atingidos, por indicador. No entanto de forma geral o plano anual de actividades de 2013 foi 
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cumprido com sucesso, existindo algumas alterações, próprias do envolvimento do cliente e 

família nas actividades, bem como do respeito da autodeterminação, da opinião e das sugestões 

dos nossos clientes. 

7. Acções de melhoria no âmbito das condições de segurança: Na cozinha do SAD 

“Laços de Ternura” bem como, em Abreiro foram revistos equipamentos hoteleiros que 

precisavam de reparação, e foi colocada sinalética para identificação dos espaços.  

 
SAD S. Sebastião 

Este equipamento prestou durante 2013 apoio a 63 utentes, dispersos pelas seguintes aldeias, 

Vale de Salgueiro, Miradezes, Valongo das Meadas, Cabanelas, Abambres, Vale de Juncal, Vale 

de Telhas, Vale de Gouvinhas, Vale Maior, Quintas e Vale Martinho. 

Zonas de Apoio/ Número total de clientes por rota 

• Apoio de S. Sebastião - 63; (Vale Salgueiro, Miradezes, Valongo de Meadas, 
Cabanelas, Abambres, Vale de Juncal, Vale de Telhas, Vale de Gouvinhas, Vale 
Maior, Quinta e Vale Martinho) 

 

SAD S. Pedro 

Este equipamento prestou durante 2013 apoio a 58 utentes, dispersos pelas seguintes aldeias, S. 

Pedro Velho,Vilar de ouro, Soutilha, Aguieiras, Pádua Freixo, Corriça, Ervideira, Fradizela, 

Ribeirinha, Ferradosa, Bouça.  

Zonas de Apoio/ Número total de clientes por rota 

• Apoio S. Pedro - 58; (S. Pedro Velho, Vilar de Ouro, Soutilha, Aguieiras, Pádua 
Freixo, Corriça, Ervideira, Fradizela, Ribeirinha, Ferradosa e Bouça) 

 

5.8.5. Centros de Convívio 

A SCMM tem procurado investir na promoção de atividades que garantam o combate ao 

isolameno e exclusão dos mesmos, numa perspetiva dinâmica de ocupação dos tempos livres e 

melhoria da qualidade de vida.  

Neste contexto, foram ao longo de 2013, desenvolvidos esforços para promover o 

arranque de 2 Centros de Convívio (espaços séniores) numa lógica de partilha de recursos e 

reforço de redes, que assegurem a efectivação das atividades de animação de idosos a um maior 

número de beneficiários. 

Face a alguns constrangimentos, alheios à SCMM, não foi viável o inicio da iniciativa, 

ainda durante 2013, contudo, cremos estar em condições de garantir o seu arranque durante o 1º 

trimestre de 2014, sendo que para tal contamos com a disponibilidade e total colaboração da 

Confraria de N. Sra. do Amparo, parceiro privilegiado, através da cedência do  espaço para o 

desenvolvimento das atividades.  
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O Centro de Convívio, através de um conjunto de atividades programadas, anualmente, e 

em concordância com o próprio Plano de Atividades da SCMM para a terceira idade e da Rede 

Social, será efectivado por uma equipa multidisciplinar, intra e interinstitucional, cujo objetivo 

primordial será sempre garantir o envelhecimento saudável e ativo dos mais velhos numa 

dinâmica de reforço das relações interpessoais, da sua auto-estima e sentido de cidadania e 

sentimento de pertença à comunidade/sociedade. 

 
5.8.6. CLDS+ 

O CLDS +, Mirandela + Ativa + Inclusiva, surge devido ao facto do Concelho de 

Mirandela estar inserido num território especialmente afetado pelo desemprego, tendo como 

principal objectivo diminuir em 10% a taxa de desemprego no território abrangente até junho de 

2015. A assinatura do Protocolo de compromisso entre a Santa Casa da Misericórdia de 

Mirandela, como Entidade Coordenadora local da Parceria, o Instituto de Segurança Social, I.P. 

e a Câmara Municipal de Mirandela deu-se a 7 de junho de 2013. Dado que a comunicação de 

decisão de Aprovação do Concelho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P., foi 

rececionada em 22 de novembro de 2013, o CLDS+ Mirandela iniciou a maior parte das suas 

atividades a 1 de dezembro de 2013. 

Nesta fase inicial o programa CLDS +, Mirandela + Ativa + Inclusiva, encontra-se a 

funcionar no Ninho de Empresas de Mirandela, fruto de protocolo de colaboração e comodato 

assinado com o IEFP, I.P. para a instalação do Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor 

(GAEE) em funcionamento desde 10 de setembro de 2013 e o Gabinete de Apoio à Inserção 

(GAI), ambos com horário de funcionamento das 9:00 às 12:30 de segunda a sexta-feira. 

A realização da maioria das acções resumem-se a um espaço temporal de um mês, todas 

as ações constantes do plano de ação e não executadas terão insofismavelmente a sua execução 

nos sequentes anos civis de duração do projeto, estando a sua operacionalização já preparada. 

�
5.8.7. Protocolos e Parcerias 

Nome do parceiro Objetivo N.º Clientes/ 
Beneficiários 

Valor Acrescentado 

Infância e Juventude 
Equipa de 

Intervenção 
Precoce 

(Ministério da 
Educação) 

Conjunto de medidas de apoio 
integrado, centrado na criança e na 
família. 

8 

Maior capacidade de 
participação das crianças, 
com risco grave de atraso de 
desenvolvimento. 

CPCJ 
(Segurança Social) 

Visam promover os direitos da 
criança e do jovem e prevenir ou 
pôr termo a situações susceptíveis 
de afectar a sua segurança, saúde, 
formação, educação ou 
desenvolvimento integral. 

117 
Promoção dos direitos da 
criança e do jovem. 
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Programa Escolhas 
(Ministério da 

Educação) 

Programa que visa promover a 
inclusão de crianças/jovens 
provenientes de contextos sócio 
económicos mais vulneráveis.  

968 
Igualdade de oportunidades 
e o reforço da coesão social 

Rede Social 
(Autarquia) 

Articulação e congregação de 
esforços baseada na adesão livre de 
várias entidades. Materializa-se 
através do CLAS.�

Munícipes e 
várias 

Entidades 
locais 

Planeamento e coordenação 
da intervenção social. 

PAQPIEF 
Segurança Social 

Qualificar de forma sectorial a 
intervenção com crianças e jovens. 

16 
Promoção da inclusão e da 
cidadania ativa das crianças 
e jovens. 

Conselho 
Municipal de 

Educação 
(Autarquia) 

Promover, a nível municipal, a 
coordenação da política educativa. 

Crianças e 
Jovens 

Acompanhando o 
funcionamento do referido 
sistema, propondo acções 
consideradas adequadas à 
promoção de maiores 
padrões de eficiência. 

Terceira Idade 
Unidade Local de 

Saúde 
Projeto Conta-me 

Uma Conta/ 
Projeto Envelhecer 

Saudável 

Identificar as necessidades e os 
fatores que podem influenciar os 
níveis de solidão dos mesmos. 

144 
Combater as situações de 
isolamento social no 
concelho. 

Banco do 
Voluntariado 
(Autarquia) 

Operacionalizar o voluntariado no 
concelho. 

25 
Criação de uma rede de 
voluntariado para promoção 
de projetos locais. 

Núcleo local de 
Inserção 

(Segurança 
Social) 

Assegurar a implementação da 
medida Rendimento Social de 
Inserção. 
 

154 contratos 
de inserção 

Desenvolvimento de 
respostas adequadas para os 
problemas identificados na 
elaboração dos programas de 
inserção. 

Conselho 
Municipal de 

Segurança 
(Autarquia) 

Contribuir para o aprofundamento 
do conhecimento da situação de 
segurança na área do município. 

Comunidade/ 
Instituições 

Formular propostas de 
solução para os problemas 
de marginalidade e 
segurança dos cidadãos no 
respectivo município. 

Programa Estágios 
Profissionais 

(IEFP) 

Promover a inserção ou 
reconversão profissional de 
desempregados. 

1 
Melhoria da produtividade 
das empresas. 

Contrato Emprego 
Inserção para 
Pessoas com 

Deficiências e 
Incapacidades 

(IEFP) 

Aperfeiçoar as competências de 
pessoas com deficiências e 
incapacidades de forma a facilitar a 
sua integração no mercado de 
trabalho. 

2 
Inclusão de pessoas com 
deficiências e incapacidades, 
no mercado de trabalho. 

AMAO 
Promoção de hábitos de saúde 
através do exercício físico. 

25 
Aumento da socialização e 
da autonomia física. 

APPACDM Promoção da cidadania. 12 
Intercâmbio com pessoas 
com deficiência. 

PSP “Envelhecer 
em Segurança” 

Sensibilizar para questões de 
segurança pessoal. 

90 
Maior interiorização de 
hábitos de segurança 
pessoal. 

Colégio Nossa 
Senhora do 

Amparo 

Promoção de intercâmbios 
intergeracionais e institucionais. 

75 Partilha de experiências. 

HTQ SA 
Fomentar a qualidade de saúde nos 
idosos. 

25 Rastreios à diabetes. 



Relatório de Actividades e Contas de 2013  

��������������	
���
���
��	
��������

59 

Junta de Freguesia 
Mirandela 

Partilha de experiências através de 
actividades no âmbito da educação 
social. 

63 
Intervenção socioeducativa 
na instituição de 1 Técnica 
Superior. 

 
 

5.8.8. Banco Solidário 

O Banco Solidário de Mirandela, em funcionamento desde dezembro de 2009, tem 

permitido, através de várias respostas sociais, o apoio à população carenciada do concelho de 

Mirandela. 

Baseando a sua intervenção no trabalho em rede, esta entidade, tem articulado as suas 

ações com vários agentes e instituições locais, que operam na área social, integrando o Banco 

Solidário de Mirandela, como parceiros formais, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, que 

faz a sua gestão como se tratasse de uma valência, a Câmara Municipal de Mirandela, a Junta de 

Freguesia de Mirandela, as Paróquias de S. João Bosco, N. Srª da Encarnação e S. Bento, a 

Unidade Pastoral de Mirandela, a Cruz Vermelha de Mirandela, a Guarda Nacional Republicana 

– Escola Segura – Destacamento de Mirandela e a Segurança Social – NL. Ao longo do último 

ano, contamos com o apoio de vários instituições, de forma quer informal e pontualmente, como 

são exemplo, a Rádio e Jornal Terra Quente, na divulgação de vários eventos e, ainda, o 

hipermercado Pingo Doce, que colabora diariamente na cedência de diversos géneros 

alimentares, bem como outras superfícies comerciais e entidades locais, na realização de 

campanhas solidárias. 

Também durante o ano de 2013, o Banco solidário de Mirandela deu um passo 

significativo no seu crescimento, dotando-se de uma nova capacidade de resposta social, 

caraterizando-se atualmente como a entidade de maior relevo, em Mirandela, no apoio alimentar 

e outros bens de primeira necessidade à população carenciada. Após vários meses (Outubro de 

2012 a Agosto de 2013) de trabalhos de recuperação num dos baixos do Bloco 21, do Bairro do 

Fundo Fomento, em Setembro de 2013, foi inaugurada a nova sede, onde estão centradas três 

respostas sociais do Banco Solidário de Mirandela. A referir, o “Banco Alimentar”, o “Gabinete 

de Acompanhamento e Orientação aos Requerentes” e o Armazém ou “Banco de Materiais”. A 

criação desta estrutura (sede do banco solidário) contou com a colaboração da Câmara Municipal 

de Mirandela, na cedência do espaço e no suporte dos encargos com os materiais utilizados para 

a drenagem das águas. Os restantes encargos dos materiais utilizados na requalificação do 

edifício ficaram a cargo do Banco Solidário, tendo a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

disponibilizado os funcionários da manutenção, que procederam aos trabalhos de melhoramento 

e requalificação. 

O inevitável crescimento do Banco Solidário, associado às dificuldades crescentes de 

uma parte das famílias do concelho, obrigou igualmente a Entidade Gestora (Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela) a disponibilizar duas funcionárias afetas a esta valência. Desta forma 
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foram garantidos os serviços mínimos para o atendimento constante e permanente aos 

requerentes. 

De ressalvar que as verbas e receitas angariadas na loja social, durante o ano de 2013, 

reverteram, na totalidade, para a criação da Sede do Banco Solidário de Mirandela. 

Ainda durante o ano de 2013, nomeadamente entre Outubro e Dezembro, numa lógica de 

aproveitar os desperdícios alimentares dos Hipermercados Pingo Doce foram recolhidos 

diariamente, com o apoio dos transportes da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, diversos 

tipos de alimentos, que depois de verificados e organizados foram distribuídos às famílias. 

Durante três meses foram distribuídos diariamente 3/5 cabazes, tendo sido apoiadas 51 famílias, 

durante esse período.  

Durante o ano de 2013 foram alargadas o número de refeições das cantinas socias, 

passando de 65 para 100 em Junho de 2013. Durante o ano de 2013 beneficiaram 189 

requerentes (pessoas) incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. 

Durante o mês de Agosto, pelo terceiro ano consecutivo, efetuamos uma candidatura à 

“Bebida Solidária” promovida pela SIC Esperança, na qual 8 agregados familiares foram 

apoiados na compra de livros e material escolar, no valor total de 659,50 euros. 

Durante o período que antecedeu o Natal, foram lançadas várias campanhas de 

angariação de alimentos, que decorreram entre o dia 9 de Novembro e 20 de Dezembro nas 

paróquias da cidade, nos infantários da Santa Casa, Senhora do Amparo e Nuclisol, na Escola 

Secundária de Mirandela, nos hipermercados Pingo Doce, Intermarché e Minipreço. Foram ainda 

realizadas outras campanhas por iniciativa própria dos intervenientes, nomeadamente da 

Consultua, Núcleo de Estudantes do Curso de Gestão do IPB e ainda pela Moto Clube de 

Mirandela, entre outras doações ao nível alimentar realizadas por vários benfeitores. Durante 

esse período e com as várias campanhas realizadas foram recolhidos um total de 3.221 géneros 

alimentares. 

Por último de realçar que por iniciativa do Pingo Doce realizou-se entre o dia 15 e 31 de 

Dezembro de 2013 a campanha “Ajudar faz bem”, na qual foram angariados 633 euros. Esse 

valor reverteu para o Banco Solidário de Mirandela, através da parceria efetuada, sendo o 

montante angariado doado através de bens alimentares e outros a definir. 

 

 Loja Social “Sorriso Solidário” – Vendas 2013 
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5.8.9. Voluntariado 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela de acordo com os seus compromissos e 

estatutos integra em algumas valências o voluntariado. Sendo a instituição um parceiro fulcral no 

desenvolvimento da maioria dos projetos e respostas sociais no concelho de Mirandela o 

Voluntariado assume uma preponderância na capacidade de resposta da Santa Casa, 

nomeadamente relacionada com o Banco Solidário de Mirandela.  

Ao longo do ano de 2013, esta valência (Banco Solidário de Mirandela) integrou 3 

voluntários com periodicidade semanal, afetas às respostas implementadas por esta estrutura.  

Igualmente, ao longo das campanhas de angariação de alimentos foram envolvidos 

dezenas de voluntários. Na campanha de angariação de alimentos do Pingo Doce foram 

envolvidos 14 voluntários e ou representantes dos parceiros do Banco Solidário e nas campanhas 

do Intermarché e do Mini Preço envolveram-se 13 voluntários adultos e 26 jovens com menos de 

18 anos.  
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6. Conclusão 
 

Terminada a tarefa que nos propusemos no início do ano e que não constitui apenas a 

apresentação das actividades que ao longo do ano a Santa Casa promoveu e ofereceu aos seus 

utentes, representa, também, todo um trabalho gradual, de uma vasta equipa com um objectivo 

comum – ser uma alternativa saudável a todas as dificuldades num concelho em franco 

crescimento. 

Em linhas gerais, fica comprovado que a visibilidade da Instituição se reflete não só pelo 

número de utentes que diariamente utilizam as diversas valências, mas também pela resposta dos 

diversos equipamentos que contribuem para um gradual e efetivo melhoramento da qualidade de 

vida de todos quantos trabalham e usufruem dos serviços da Santa Casa.  

A Santa Casa tem vindo a conquistar o seu espaço num contexto onde a sua presença e os 

seus serviços se sentiam como urgentes e necessários.   

Quando no final de cada ano se faz o balanço do mesmo, apercebemo-nos da real 

dimensão do trabalho que ao longo do ano se foi desenvolvendo e só então percebemos o quanto 

se fez, mas também o muito que ficou ainda por fazer. Assim, ao olhar para trás não devemos 

deixar de encarar o caminho que se nos apresenta pela frente, o resto do percurso que teremos 

ainda que construir, pois só assim, nesta constante aprendizagem poderemos responder 

adequadamente e cada vez melhor às necessidades de todos aqueles que apoiamos. 

A Santa Casa da Misericórdia tem plena consciência das responsabilidades que lhe cabem 

e de como estas mexem sempre com os outros, que dependem de toda esta máquina humana, 

afetiva e social. 

Os recursos tornam-se escassos perante a persistência e diversidade de problemas e há 

necessidade de solicitar apoio. É neste contexto, que as parcerias e os protocolos estabelecidos 

assumem uma importância fulcral. É no trabalho conjunto, que se traça o caminho que falta 

percorrer. 

Aos funcionários expressamos um voto de louvor pelo seu empenho, dedicação e zelo na 

execução diária das diferentes tarefas, contributo fundamental na quantidade e qualidade de 

serviços prestados. 

Os membros da Mesa Administrativa no seu todo tiveram uma participação muito activa 

no acompanhamento das diferentes actividades desenvolvidas ao longo do ano de 2013 e na 

remodelação e adaptação dos seus equipamentos às normas de modernidade e conforto. 

É pois com humildade, dedicação e muito trabalho que a Mesa Administrativa continuará 

a desenvolver todos os esforços para envolver mais e melhores parceiros neste projeto coletivo.    
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7. Contas  

7.1 Anexo I - Balanço 2013 
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7.2 Anexo II – Demonstração dos Resultados por Naturezas 
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7.3 Anexo III – Outros Anexos 
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