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4.5. Polı́tica de ética _______________________________________________________________________________________ 5 

4.6. Polı́tica de prevenção do abuso fı́sico, mental e financeiro dos clientes __________________________ 6 

4.7. Polı́tica de confidencialidade_________________________________________________________________________ 6 

4.8. Polı́tica de melhoria contı́nua ________________________________________________________________________ 6 

4.9. Feedback e Satisfação dos Clientes, Famı́lias, Colaboradores, Comunidade, Parceiros e 
Entidades Financiadoras ______________________________________________________________________________________ 6 

5. Area de Gestão Administrativa _____________________________________________________________________________ 7 

5.1. Recursos Humanos _________________________________________________________________________________________ 8 

5.2. Gestão de Pessoal e Clientes _______________________________________________________________________________ 9 

5.3. Formação __________________________________________________________________________________________________ 10 
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1. Introdução  

 

Ao longo de 2018, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela deu continuidade 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. 

Toda a execução das Atividades descritas neste 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 clientes 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. 

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

ocorridas ao longo do ano 2018. 
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2. 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 princı́pios que orientam a nossa multissecular missão de 

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 uma lista, que vai sendo reestruturada, aperfeiçoada e 

disponibilizada de variadas formas, e que pode ser consultada no site da Instituição, em 

http://scmmirandela.wordpress.com/ e nos diversos equipamentos da SCMM. 
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3. Orgãos Sociais 

ASSEMBLEIA GERAL 
CARGO NOME 
Presidente Luı́s Carlos Garcia 
Vice-Presidente João Filipe Teixeira Lopes de Sá 
Secretário José Carlos Teixeira Beça 
Suplente Rui Emanuel da Paixão Santos 

MESA ADMINISTRATIVA 
CARGO NOME 
Provedor Adérito Manuel Meneses Cardoso Gomes 
Vice-Provedor António José Pires 
Vogal Maria Eduarda de Freitas Ferreira Neiva Rosa 
Vogal Fernando Augusto Santos  
Vogal Berta Maria Afonso Liberal 
Suplente Adelaide Maria Morando Carpinteiro 
Suplente Carlos Nuno Cardoso Diogo da Silva 
Suplente Marta Raquel Fontoura Miranda 

CONSELHO FISCAL 
CARGO NOME 
Presidente Victor Domingos Lopes 
Vice-Presidente Anı́bal José de Sousa 
Secretário José Alexandre Neves Milheiro de Oliveira 
Suplente Normando Augusto Pereira 

CONSELHO GERAL 
CARGO NOME 
Presidente Jorge Eduardo Guedes Marques 
Secretario Hernâni Torres Moutinho 
Secretario Vı́tor José Esteves 
Vogal Luı́s Carlos Garcia 
Vogal Adérito Manuel Menezes cardos Gomes 
Vogal Victor Domingos Lopes 
Vogal Jerónimo Manuel Pinto 
Vogal José Maria Lopes Silvano 
Vogal Manuel João Morais Araújo 
Vogal Marcelo Jorge Lago 
Vogal Silvério Benigno Pires 
Vogal Dinis Humberto Veiga 
Vogal António João de Almeida Lima 
Vogal Mário do Nascimento 
Vogal Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues 
Vogal António Joaquim Pereira Figueiredo 
Vogal Afonso Henriques Costa 
Vogal Pedro Beato Oliveira de Sousa 
Vogal Fernando dos Santos Lopes 
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4. Polı́ticas da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

4.1. Política da Qualidade 
Definida, documentada e implementada a polı́tica da qualidade, estabelece metas a longo prazo, 

e evidencia compromisso com a melhoria contı́nua. Os colaboradores conhecem a polı́tica 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. 

 

4.2. Política de recrutamento e retenção de colaboradores 
A polı́tica de recrutamento e retenção permite promover a seleção de profissionais qualificados, 

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

desenvolver uma polı́tica de igualdade de oportunidades e não-discriminação. 

4.3. Política de reconhecimento de colaboradores e voluntários 
A Santa Casa atua em conformidade com a legislação nacional obrigatória, proporcionando 

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

adequado e acordado. A instituição avalia as condições de trabalho da gestão, dos colaboradores 

e dos voluntários. 

4.4. Política de participação 
O facto de existir uma polı́tica de participação, principalmente para o envolvimento ativo 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 regista o envolvimento e a avaliação dos mesmos. O feedback será utilizado no 

planeamento anual e estratégico e no desenvolvimento dos próprios colaboradores. 

4.5. Política de ética 
A polı́tica 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 polı́tica de ética e os princı́pios e valores que orientam o seu comportamento na prestação dos 

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

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

tem em funcionamento a polı́tica de prevenção do abuso fı́sico, mental e financeiro dos clientes.  

4.7.  Política de confidencialidade 
 

A polı́tica de confidencialidade foi definida e documentada, ainda não se procedeu a nenhuma 

monitorizar e avaliação para assegurar a confidencialidade da informação dos clientes e dos 

serviços que lhes são prestados.  

4.8. Política de melhoria contínua 
 

A Instituição envolve os clientes, com base na polı́tica para envolvimento ativo, como 

participantes no planeamento e estabelece uma avaliação constituı́da por um processo de 

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

a definição dos serviços e a avaliação da qualidade. 

4.9. Feedback e Satisfação dos Clientes, Famílias, Colaboradores, 
Comunidade, Parceiros e Entidades Financiadoras 

 

Durante o ano de 2018 não foram elaborados os inquéritos para mensurar o nıv́el de satisfação 

e respetivos feedbacks, em relação às atividades e serviços da Santa Casa da Misericórdia de 

Mirandela, que áreas de desenvolvimento operacional e estratégico. 
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5. Area 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 domı́nio. 

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: 

Ano 
Correspondência 

recebida 
Correspondência 

expedida 

2013 480 825 

2014 773 978 

2015 888 856 

2016 932 642 

2017 1002 624 

2018 945 492 

 

O volume de correspondência diz bem o elevado movimento e a dinâmica imprimida pelos 

diferentes sectores de atividade. 

 

Irmandade 2018 

 

 

 

A tendência de diminuição da correspondência expedida deve-se à utilização, cada vez mais 

frequente, das comunicações eletrónicas.   

 

N.º de 
Irmãos 

2012 

Admitidos 
em 2013 

Admitidos 
em 2014 

Admitidos 
em 2015 

Admitidos 
em 2016 

Admitidos 
em 2017 

Admitidos 
em 2018 

1799 6 119 54 76 67 142 

Total 1805 1924 1979 2055 2122 2264 
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5.1. Recursos Humanos     
Em 2018, o quadro de Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela era 

composto por cerca de 330 Colaboradores.  A estes colaboradores acrescem os prestadores de 

serviços e os contratos com o IEFP. 

 

Baixas e Licenças sem vencimento 2018 

                                                                     Baixas e Licenças sem   
vencimento 2017   

Baixas e Licenças sem 
vencimento 2018 

 Nº 
Pessoas 

N.º 
dias 

N.º dias 
parcial 

Nº Pessoas N.º dias N.º dias 
parcial 

Baixa médica 104 4084  111 5833  
Baixa por Sinistro - ITA/ITP 28 1049 695 17 390 225 
Baixa Gravidez de Risco 8 834  8 529  
Licença Maternidade / 
parental 

11 1196  8 644  

Licenças sem vencimento 4 1171  7 1169  
                                         

Prestadores de Serviços SCMM em 31 de Dezembro de 2018 

 31 de Dezembro de 2017 31 de Dezembro 2018 

Categoria Nº de Funcionários Equipamento Nº de Funcionários Equipamento 

Médico 1 Lares 1 Lares 

Enfermeiro 4 Lares 4 Lares 

Capelão  1 Lares /Igreja 1 Lares /Igreja 

Diácono 1 Lares /Igreja 1 Lares /Igreja 

Advogado 1 Instituição 1 Instituição 

Costureira   1 Instituição 

Total 8 
 

9  

                 

 Projetos em 2018 

Projetos Nº Colaboradores 

CLDS - 3G 2 

RLIS 2 

Total 4 

 

 Contratos IEFP em 2018 

Projetos Nº de pessoas  abrangidas 

Contrato Emprego Inserção + 3 
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5.2. 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 2018 estiveram ao serviço da Instituição cerca de 

330  colaboradores distribuı́dos pelos diferentes equipamentos. 

 

Equipamentos Valências N.º de 
Funcion

ários 
2015 

N.º de 
Utente
s 2016 

N.º de 
Funcionár
ios 2016 

N.º de 
Utente
s 2017 

N.º de 
Funcion

ários 
2017 

N.º de 
Utentes 

2018 

N.º de 
Funcionários 

2018 

N.ª Sr.ª Paz ERPI 37+21 87 35 93 55 93 50 

SAD 
SAD Laços de 

Ternura 18+12 198 17,33+12 198 17.5 198 18 

Bom Samaritano 
ERPI 38+12=

39 
60 38+11=3

9 
71 

41 
75 

39 
UAI 15 15 15 

Santa Ana ERPI 19+21 27 17+21+12 26 20 25 20 

S. Sebastião + SAD 
ERPI 

23 
25 

20.5+11 
27 18.5 

 

24 
18.5 

SAD  49 50 49 

S. Pedro + SAD 
ERPI 

17+12 
18 

20.5+12 
18 21.5 

 
18 

17.5 
SAD 31 32 35 

C.D. “Trigo de 
Negreiros” 

Centro de Dia 7 30 
8,5 

27 
10.5 

27 
8.5 Cantina 

Social 
 

100 95 72 

Miminho 
Creche 

31+11 
74 

33 
70 

32 
70 

32 Jardim-de-
Infância 

125 125 125 

Arco-Íris 
Creche 

22+12 
53 

23 
52 

22 
53 

22 Jardim-de-
Infância 

73 73 72 

CATL ATL 6+12 100 7 100 7 100 7 

CAT Internamento  8+11 14 8 11 8 10 8 

UCC 
Média duração 16 10 

15.5 
10 

16 
22 

20.5 
Longa duração  20 20 20 

Sede -------- 16 ------- 16,33  17  15 

Aprov., Transp e Man. -------- 9+11 ------- 9  9  9 

Lavandaria Sénior Lavandaria 14+11 ------- 14.33+11  15.5  15 

Padaria Padaria 
5+61 

------- 4,5+61=1
0.5 

 
7.5 

 
7.5 

Horta Horta 
5+51 

------ 5+61=11=
11 

 
5 

 
4 

Banco Solidário -------- 2 ------- 3  3  3 

Equipa Multidisciplinar -------- 3 ------- 6.83  3  3 

Clube de Vida -------- 6+11 ------- 3.83  9  9 

Total  344 1416 345 1113 338 1103 326.5 
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5.3. Formação 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela promoveu, no ano 2018, a aquisição e atualização de 

competências dos seus colaboradores na área de Saúde Mental na 3º Idade (UFCD 3553/25h), 

por forma a melhorar os serviços prestados aos seus clientes. 

A formação foi gratuita e ministrada através do Gabinete de Alzheimer de Mirandela. 

Os colaboradores que pretenderão puderam beneficiar de dispensa de 3 dias/ano para 

frequência de formação por iniciativa própria.   

 

5.4. Informática, Manutenção, Aprovisionamento e Transportes 
(IMAT) 

5.4.1.  INFORMÁTICA 

O sector de Informática colmatou todas as avarias que foram surgindo diariamente e atualizou 

o software e hardware de toda a Instituição. 

5.4.2. MANUTENÇÃO 

O Serviço de Manutenção da SCMM conta com uma equipa multidisciplinar, diversificada de 

funcionários capazes de dar resposta a pequenas reparações motivadas por problemas surgidos 

diariamente. 

Uma das estratégias é a correta manutenção preventiva e corretiva das máquinas e 

equipamentos, visando ganhos em performance e redução de custos. 

A manutenção, que antes era feita após a avaria dos equipamentos, passou a ser planeada. As 

periodicidades de intervenções nos equipamentos foram definidas e a gestão da manutenção 

evoluiu ainda mais com a utilização de técnicas preditivas e de inspeção. 

5.4.3. APROVISIONAMENTO 

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

No ano de 2018 o aprovisionamento continuou a estratégia de fornecimento dos bens 

alimentares, outros bens e serviços, onde são solicitadas propostas trimestrais ou semestrais e 

para outros bens e serviços e são pedidas propostas caso a caso e sempre com base nos valores 

de mercado.  

No que se refere ao controle de stock, tentámos minimizar as necessidades de capital investido, 

a SCMM tem como polı́tica prioritária evoluir para “stock zero”, mantendo apenas um stock 

mı́nimo de segurança para o bom funcionamento das suas valências. 
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5.4.4. TRANSPORTES 

Este sector é de vital importância, diariamente é necessário manter em bom estado o parque 

das 23 viaturas e 3 tratores agrı́colas, que permanentemente circulam pela cidade e aldeias do 

concelho. 

A SCMM implementou desde 2016 um sistema de Gestão de frotas, por GPS, em todas as viaturas. 

Esta ferramenta, para além de ter uma utilização muito simples e eficaz, traz ganhos 

significativos de produtividade e rentabilidade. 
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6. Area da Contabilidade e Finanças 

6.1. Património 
 

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

como principal objetivo dotar a área financeira com uma base de informação a partir da 

qual é possıv́el 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 Instituição. 

Uma boa gestão do Imobilizado tem de se basear numa inventariação rigorosa, 

permanentemente atualizada, com o correto tratamento contabilıśtico e fiscal dos bens, em 

termos de inventariação, aquisição, registo, afetação, seguros, abate, valorimetria e gestão 

dos bens móveis e imóveis existentes. 

A realização do inventário fıśico da SCMM foi concluı́da no final do ano de 2017, no qual 

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

melhoria contı́nua. 

O inventário fı́sico teve como objetivos especı́ficos, 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 existentes, verificando os registos e a quantidade real, para que haja 

organização e uma auditoria da situação do stock.  

Presentemente, o inventário do Imobilizado e sua catalogação está concluı́do, muito embora 

este seja um processo contı́nuo. 

De acordo com as orientações do ROC da Instituição, em 2017 foi feita uma alteração da 

taxa de depreciação que vinha a ser praticada na Instituição, tendo em atenção que a 

generalidade dos Ativos Fixos Tangıv́eis têm vindo a ser depreciados pelas taxas máximas 

constantes do D.R. 25/2009, e que esses ativos, em muitos casos, se encontram totalmente 

depreciados na contabilidade e ainda estão em condições normais de funcionamento é 

parecer do ROC, e que até ser definida uma polı́tica para a valorimetria desses ativos em 

função de critérios económicos, que as taxas de depreciação usadas passem a ser as 

mı́nimas constantes do referido D. R. 25/2009, de 14 de Setembro, ou seja, 50% (cinquenta 

por cento) do valor das atuais.  
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7. Area de apoio a pessoas idosas 

7.1. Serviços Sociais 
 

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

articulação efetiva com os diversos equipamentos e áreas de intervenção, e permitem conceber, 

planear, organizar e potenciar recursos. Realiza um atendimento/acompanhamento ao público 

cerca de 600 pessoas por ano para tratar e resolver as mais diversas situações. Continua a ser 

prioridade, a forte determinação em dar cumprimento aos acordos celebrados. 

 

Movimento de Clientes durante o Ano 2018 

Equipamentos Valências 
N.º de 

Utentes 
2017 

Admitidos 
2017 

Saídos 
2017 

N.º de 
Utentes 

2018 

Admitidos 
2018 

Saídos 
2018 

ERPI N.ª Sr.ª Paz ERPI 93 15 11 93 12 12 
ERPI O Bom 
Samaritano 

ERPI 
71 29 13 75 17 17 

UAI ERPI 15 4 4 15 3 3 
ERPI Santa Ana ERPI 26 6 6 25 2 2 
ERPI S. 
Sebastião 

ERPI 
27 5 5 24 4 4 

ERPI S. Pedro 
Velho 

ERPI 
18 1 1 18 4 4 

SAD Laços de 
Ternura 

SAD 
198   198   

SAD S. Sebastião SAD 50   49   
SAD S. Pedro SAD 32   35   

C.D. “Trigo de 
Negreiros” 

Centro de Dia 27   27   
Cantina Social 95   72   

Miminho 
Creche 70   70   

Jardim-de-
Infância 

125   125   

Arco-Íris 
Creche 52   53   

Jardim-de-
Infância 

73   72   

CATL CATL 100   100   
CAT Internamento  11 1 3 10 1 3 

U.C.C 
Média 10   22   
Longa 20   20   

Totais  1113 61 43 1103 55 55 
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7.2. ERPI’S para pessoas idosas 
 ERPI - Nossa Senhora da Paz 

Nesta valência residem 93 idosos sendo 40 homens e 53 mulheres. Ao longo do ano 2018 

ocorreram 12 óbitos, sendo 3 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Foram admitidos, 

gradualmente, 12 utentes ao longo do ano 2018, número equivalente ao de óbitos. Tem acordo 

de cooperação para 87 utentes. 

Em 2018 realizaram-se diversas atividades de acordo com o respetivo Plano de Atividades. 

Todas estavam sujeitas a alterações, de forma a adaptarem-se aos clientes. Estes não só 

participaram nas atividades como também ajudaram a organizá-las. A taxa de participação foi 

de 15%. E importante salientar que se realizou pela segunda vez, a “Festa da Famı́lia” uma 

atividade em conjunto com clientes, colaboradoras e famı́lia no espaço exterior da ERPI Nossa 

Senhora da Paz, com procissão e encenação ao vivo dos mistérios da reza do Terço, seguindo-se 

o lanche convıv́io e animação musical, tendo tido uma taxa de participação de 80%. Em seguida 

destacou-se a festa de Natal com uma participação de 60%. 

No âmbito das condições de segurança foi feita a necessária manutenção do Equipamento. 

 

 ERPI - O Bom Samaritano 

Esta estrutura residencial acolheu ao longo do ano 90 idosos sendo 30 homens e 60 mulheres. 

Decorreram gradualmente ao longo do ano 17 novas entradas sendo 10 do sexo masculino e 7 

do sexo feminino, destas novas entradas 1 senhora foi transferida para o Lar S. Pedro Velho, 

existiram ainda 1 desistências (regresso a casa) do sexo feminino. Tem acordo de cooperação 

para 46 utentes. Na UAI ocorrem 3 saı́das, 2 do sexo masculino e 1 sexo feminino. 

Em 2018 realizaram-se diversas atividades de acordo com o respetivo Plano de Atividades. 

Todas estiveram sujeitas a alterações, de forma a adaptarem-se aos clientes. A taxa de 

participação foi de 15%. 

 

 ERPI – Santa Ana 

A ERPI Santa Ana prestou apoio a 25 idosos em internato permanente, 2 homens e 23 mulheres. 

Ocorreram 2 óbitos do sexo masculino e foram admitidos 2 utentes sexo masculino. Tem acordo 

de cooperação para 15 utentes. 

Durante o ano de 2018 as atividades previstas no plano de atividades foram realizadas e 

alcançados os objetivos propostos para cada uma dessas atividades. 

Não existiram barreiras que pusessem em causa o normal funcionamento do equipamento, e os 

objetivos propostos foram cumpridos com êxito. 

Realizaram-se os necessários serviços de manutenção do Equipamento. 
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 ERPI – S. Sebastião 

Prestou apoio a 24 residentes em internato permanente, registamos 4 óbitos, tendo sido, 2 do 

sexo masculino e 2 do sexo feminino. Tem acordo de cooperação para 9 utentes. 

São prestados serviços de alimentação apropriada, cuidados de higiene e conforto, cuidados 

médicos e de enfermagem, fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento psicológico e ainda 

outras atividades que fomentam o convıv́io, animação social, ocupação de tempos livres. As 

atividades desenvolvidas ao longo do ano 2018 foram asseguradas pela equipa multidisciplinar 

nas áreas da fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento psicológico, ginástica sénior, e 

atividades manuais. Para além do trabalho desenvolvido por esta equipa, foram ainda realizadas 

as atividades comemorativas. 

Durante o ano de 2018 foram realizadas obras de conservação/manutenção no interior do 

edifı́cio, colmatando vários problemas de humidade no piso inferior, o que requer uma nova 

intervenção no ano de 2019. 

 

 ERPI – S. Pedro 

Prestou apoio a 18 residentes em internato permanente. Ao longo do ano 2018 ocorreram 4 

óbitos, sendo 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Tem acordo de cooperação para 9 

utentes. 

Os serviços prestados a estes clientes são a alimentação apropriada, cuidados de higiene e 

conforto, cuidados médicos e de enfermagem, fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento 

psicológico e ainda outras atividades que fomentam o convıv́io, animação social, ocupação de 

tempos livres. As atividades desenvolvidas ao longo do ano 2018 foram asseguradas pela equipa 

multidisciplinar nas áreas da fisioterapia, psicomotricidade, acompanhamento psicológico, 

ginástica sénior, e atividades manuais. Para além do trabalho desenvolvido pela equipa, foram 

ainda realizadas as atividades comemorativas. 

Não foi possıv́el realizar a ampliação do edifıćio, nomeadamente, as despensas para 

armazenagem de produtos alimentares, e a criação de um espaço reservado para separação de 

roupas (sujos/limpos). No entanto espera-se que seja possıv́el no ano 2019.  

E urgente a ampliação do equipamento e consequentemente o aumento do número de camas 

para assegurar a sustentabilidade do equipamento. 
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7.3. 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. O Centro de Dia mantém um Acordo de 

Cooperação com o ISS, I.P. - Centro Distrital de Bragança, para 20 clientes, e capacidade 

estabelecida para 30 utentes.  

Esta resposta social contou durante o ano de 2018 com uma frequência máxima (135%) de 

clientes, de acordo com a sua capacidade, e realizaram-se diversas atividades constantes no 

respetivo plano de atividades, elaborado em conjunto com a equipa multidisciplinar. A taxa de 

participação nas atividades foi de 50%. Ao longo do ano trabalhámos de forma a tentar 

aumentar a taxa de participação dos clientes nas atividades, considerando sempre a sua 

satisfação. Os planos individuais (PI’s) continuaram a ser elaborados e a sofrer alterações, de 

acordo com o modelo aprovado, tendo sido atingidos os objetivos e metas individuais para cada 

novo cliente.  

Considerando que o nosso trabalho deve assentar numa boa organização, gestão e 

rentabilização dos recursos humanos e materiais, e com vista à prestação de um serviço de 

qualidade, a resposta social Centro de Dia, encontra-se a implementar o Sistema de Gestão da 

Qualidade - EQUASS. 

Nos gráficos que se seguem pode observar-se que a idade predominante dos clientes integrados 

no Centro de Dia se situa na faixa etária dos 75 a 90 anos, sendo que o sexo masculino se 

apresenta com um maior número de frequentadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existiram obstáculos ao nıv́el das infraestruturas que pudessem por em causa os serviços 

prestados e o cumprimento dos objetivos estabelecidos.  
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7.4. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
 

O Serviço de Apoio Domiciliário traduz-se na resposta social que consiste na prestação de 

serviços individualizados e personalizados no domicıĺio destinada a uma população cada vez 

mais está envelhecida que, por esse motivo ou por doença, deficiência ou outro impedimento, 

não possa assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades e/ou 

as atividades da vida diária. Outro ponto muito positivo desta resposta é contribuir de forma 

muito significativa para evitar, retardar ou diminuir o tempo de internamento em ERPI, 

permitindo assim a permanência no domicıĺio, entre familiares e amigos, no meio a que estão 

ligados e em que estão inseridos. 

Como forma de melhor divulgar este serviço, as carrinhas adquiridas para o SAD estão 

caraterizadas com painéis publicitários alusivos aos serviços que prestamos. 

De várias formas tem-se procurado consolidar o papel desta importante resposta social na 

cidade e em todo o concelho de concelho de Mirandela.  

 

 SAD Laços de Ternura 

O SAD – “Laços de Ternura” tem capacidade para 204 e Acordo de Cooperação estabelecido entre 

a SCMM e a Segurança Social para 198 clientes da cidade e do concelho de Mirandela. Durante o 

ano de 2018 usufruı́ram ainda dos nossos serviços vários clientes da Cantina Social e do Centro 

de Dia e prestou apoiou a uma média de 200 clientes distribuıd́os pelas seguintes freguesias: 

Mirandela, Carvalhais (Contins e Vila Nova das Patas), Mascarenhas, Suçães (Eivados, Eixos e 

Paitorto), Passos, Franco e Vila Boa, Lamas de Orelhão (e Fonte da Urze), Abreiro (e Milhais), 

Marmelos, Cedães, Vale de Asnes, Caravelas, São Salvador , Freixeda e Vila Verde.  

Os encaminhamentos para outras estruturas de apoio ocorreram com frequência ao longo do 

ano 2018, nomeadamente para ERPI. 

Prestaram-se os serviços de: marcação/acompanhamento a consultas, encaminhamento para a 

RLIS e outras respostas sociais. Foram levados a consultas médicas no Centro de Saúde local, e 

ao Centro Hospitalar do Nordeste 24 clientes que se encontram sem retaguarda familiar. 

O SAD “Laços de Ternura” é uma referência a nıv́el nacional, um dos maiores do paı́s, o que muito 

nos orgulha, mas também nos exige uma grande logı́stica e a reajustamentos diários. 
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 SAD de S. Sebastião e S. Pedro 

Atualmente através do SAD de S. Sebastião, prestamos apoio a uma média de 50 clientes 

dispersos pelas aldeias de Vale-de-Salgueiro, Miradezes, Valongo das Meadas, Cabanelas, 

Abambres, Vale de Juncal, Vale de Telhas, Vale de Gouvinhas, Vale Maior, Quintas e Vale Martinho.  

Através do SAD de S. Pedro prestamos apoio a uma média de 40 clientes, dispersos pelas aldeias 

de S. Pedro Velho, Vilar de Ouro, Soutilha, Aguieiras, Pádua Freixo, Corriça, Ervideira, Fradizela, 

Ribeirinha, Ferradosa e Bouça. 

Aos clientes são prestados serviços de alimentação cuidada e variada, higiene pessoal, higiene 

habitacional, tratamento de roupa, apoio psicossocial, controlo de medicação conforme 

prescrição médica, transporte, acompanhamento e marcação de consultas médicas, 

levantamento de medicação na farmácia, pagamento de água, luz, telefone, etc. 

E de realçar o facto de muitas das aldeias estarem a ficar desertificadas, pelo que temos assistido 

a um decréscimo no número de utentes em SAD, no entanto as saıd́as devem-se apenas a 

falecimento ou estado agravado de saúde, sendo retirados do domicı́lio. 

Este serviço é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e 

personalizados no domicı́lio, tendo como principais objetivos, contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos e famı́lias, retardando ou evitando a institucionalização.  

Outro ponto muito positivo desta resposta é contribuir de forma muito significativa para evitar, 

retardar ou diminuir o tempo de internamento em unidades hospitalares, permitindo a 

convalescença no domicı́lio.  

Aos clientes são prestados os serviços de alimentação cuidada e variada, higiene pessoal, higiene 

habitacional, tratamento de roupa, apoio psicossocial, controlo de medicação, entre outros. 
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8. Area da Infância e Juventude 
8.1. Centros de Infância 

 Arco-Íris 

As atividades programadas no Plano Anual na componente do projeto educativo, tal como as 

atividades programadas segundo o tema do projeto, foram realizadas com sucesso, 

A semelhança dos anos anteriores, trabalhamos em parceria com a Câmara Municipal nas 

seguintes atividades: 

 Mensalmente, os grupos dos 4 e 5 anos assistiram à hora do conto; 

 Participamos nas festividades do Carnaval; 

 Participamos nos desfiles dos jardins Nómadas. 

Trabalhamos em parceria com diferentes identidades, tal como os Centros de Saúde I e II, 

Agrupamento de Escolas de Mirandela, G.N.R, P.S.P, Faculdade de Nutrição da Universidade do 

Porto, e o projeto Heróis da Fruta. 

Com Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto e a União das Misericórdias Portuguesas 

trabalhamos no âmbito do projeto “Nutriciência”, com o objetivo de, em conjunto, sensibilizar as 

crianças e os pais para uma alimentação saudável. 

 O Projeto “Heróis da Fruta” foi-nos proposto em 2016, com continuidade em 2017 e 2018, pela 

Associação de Obesidade Infantil para, desta forma, incentivarmos as nossas crianças a ter 

lanches saudáveis. E importante criar às crianças hábitos alimentares saudáveis, assim sendo, 

as educadoras aderiram mais uma vez ao projeto Heróis da Fruta, em que o tema proposto foi 

“Alimentação saudável e saúde oral”. Os lanches continuaram a incluir uma peça de fruta, e 

desenvolveram-se atividades de culinária nas salas do pré-escolar sobre o tema. Para finalizar 

fizeram o Hino dos Heróis da Fruta. 

Fomos visitados várias vezes pelo grupo de enfermeiras responsáveis pela Saúde Escolar, com a 

apresentação de diferentes atividades, e iniciou-se a lavagem dos dentes com as crianças dos 4 

e 5 anos. Também tivemos a visita da Drª Bebiana (médica dentista do centro de Saúde) para 

fazer o rastreio oral aos meninos do pré-escolar. Os temas “A importância do exercı́cio fı́sico na 

saúde“ e “Posturas corporais” também foram apresentados pela equipa de enfermeiros do 

Centro de Saúde.   

Durante este ano houve muita atividades desportivas, gincana de bicicletas no exterior do CI, a 

associação AMAO veio fazer uma demonstração da sua atividade ao grupo dos 3 anos. O grupo 

dos 4 e 5 anos foram diretamente à associação para a demonstração, que teve lugar na Reginord. 

A associação C.T.M. veio fazer uma sensibilização de ténis de mesa  e para terminar comemorou-

se o “Dia do Desporto” com a habitual festa anual, que se realizou no parque Dr. José Gama. 

Contámos com a colaboração de alguns técnicos do Clube Vida para dinamizar as diferentes 

modalidades de desporto entre pais e filhos. 
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Mas não menos importante é despertá-los para o sentimento de interajuda, assim colaboramos 

com a associação Mundos de Vida e celebramos o Dia do Pijama onde angariamos dinheiro para 

ajudar crianças institucionalizadas.  

A Organização das Nações Unidas para a alimentação e agricultura FAO, pediu-nos um cartaz 

alusivo ao Dia Mundial da Alimentação; este trabalho foi realizada pelo grupo dos 5 anos. 

Demos inı́cio ao novo ano letivo a descobrir a cidade de Mirandela e o concelho. 

Concretizamos o projeto da pintura dos muros exteriores do equipamento. Realizamos a festa 

Anual com o tema “A Primavera”, a festa de finalistas e o passeio. 

Existiram algumas barreiras fı́sicas e outras ao nıv́el dos recursos humanos que foram 

ultrapassadas no sentido de manter e dar continuidade aos serviços prestados. 

Foram implementados 44 PI's na Creche, monitorizados em fevereiro e em junho, tendo como 

responsáveis a Educadora e Auxiliar de cada sala. No Pré-Escolar foram 73 PI`s implementados 

monitorizados em dezembro, março e junho, tendo também como responsáveis a Educadora e 

Auxiliar. 

 

 

Número de criança por Sala 

 

 Miminho 

Durante o ano letivo de 2017/18 o Corpo docente, do Centro de infância “ O Miminho” realizou 

o plano anual de atividades do projeto educativo, que visava despertar nas crianças a 

importância de ter bons hábitos alimentares, associados a hábitos de higiene e saúde que podem 

influenciar positivamente a saúde das nossas crianças. 

As atividades foram direcionadas no sentido de incutir hábitos de higiene oral e corporal, 

fomentar hábitos de prevenção de doenças, fomentar o hábito correto de posturas corporais. 

Durante o ano letivo de 2017/18 o corpo docente, do Centro de Infância “O Miminho” 

desenvolveu um conjunto de atividades que visavam proporcionar as crianças sessões de 

 Jan. a 
Ago. 2016 

Set. 2016 a  
Dez. 2016 

Jan. a 
Ago. 2017 

Set. 2017 a  
Dez. 2017 

Jan. a 
Ago. 2018 

Set. 2018 a  
Dez. 2018 

Sala 0 anos 13 10 11 10 10 10 
Sala 1 ano 17 17 16 14 14 15 
Sala 2 anos 27 27 27 30 30 30 
Sala 3 anos 25 24 25 25 25 25 
Sala 4 anos 24 24 23 24 25 24 
Sala 5 anos 24 26 25 24 25 25 
Total 130 128 127 127 129 129 
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Santa Casa da Misericórdia de Mirandela Página 21 

educação fı́sica semanais, privilegiando os jogos em equipa e os exercı́cios de execução 

individual, assim pretendia-se incutir nas crianças o gosto pelas práticas desportivas, 

proporcionando-lhes ensinamentos para uma boa qualidade de vida  

As atividades foram direcionadas no sentido de: 

• Desenvolver progressivamente as capacidades motoras; 

• Proporcionar às crianças o contacto com novas modalidades desportivas; 

• Incentivar as famı́lias a participar nas modalidades desportivas.  

Para além destas atividades foram realizadas outras que não constavam no plano anual, tais 

como: 

 “Voleibol”  

 Atividade “A música vem à escola”  

 Atividade: “Dança” esta atividade foi programada para o mês de abril foi feito o convite 

a professora de dança (zumba), para realizar uma aula com as crianças. Com esta atividade 

pretendíamos fomentar o gosto pela dança e dar a conhecer diferentes tipos de dança.  

 Atividade: “Futebol”: Conjuntamente com esta atividade foram realizadas vários jogos 

tradicionais que estavam programadas para o mês de junho. A atividade foi com o objetivo de 

envolver os pais e a comunidade escolar.  

 Atividade: “Ténis de mesa” realizada com a colaboração do Clube de Ténis de Mirandela 

 No mês de Janeiro realizou-se uma saída com as crianças de 4 e 5 anos, ao Porto, para 

assistir a uma peça de teatro no gelo “A Fábrica de Chocolate”. As Crianças dos 5 anos 

participaram também na Semana da Ciência promovida pelo AEM. 

Durante o ano letivo foram angariados fundos através da venda de doces, sorteios de cabazes e 

Cantar das Janeiras, entre outros. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janeiro a 
Agosto 2016 

Setembro a 
 Dezembro 2017 

Janeiro a Agosto 2018 Setembro a 
 Dezembro 2018 

Sala 0 anos 10 10 10 11 

Sala 1 ano 14 14 14 (1NEE) 15 

Sala 1 ano 15 14 14 15 

Sala 2 anos 17 16 16 16 (1 NEE) 
Sala 2 anos 17 16 16 17 
Sala 3 anos 23 (2 NEE) 24 (1 NEE) 24 (1 NEE) 24 (1 NEE) 
Sala 3 anos   20 (1 NEE)  
Sala 3/5 anos 25 (2 NEE) 20 (2 NEE)  22 (1 NEE) 
Sala 4 anos 24 (3 NEE) 25 (1 NEE) 24 (1 NEE) 24 (1 NEE) 
Sala 4 anos    23 (2 NEE) 
Sala 4/5 anos 21(2 NEE) 24(4 NEE) 24 (4 NEE)  
Sala 5 anos 25 25 (2 NEE) 24 (1 NEE) 24 (1 NEE) 
Total 191 188 188 191 
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8.2. CAT “Raio de Sol” 
 

O Centro de Acolhimento Temporário “Raio de Sol” é uma resposta pertencente à Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela. Visa o acolhimento temporário de crianças dos 0 aos 18 anos, do 

sexo masculino e feminino, com lotação máxima de 14 crianças e/ou jovens 

No ano 2018 foram desenvolvidas as atividades que estavam programadas no plano anual de 

atividades. 

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, yoga, basquete, ginásio, escolas de música, rancho folclórico entre outros.  

O objetivo primordial do CAT “Raio de Sol” é garantir o acolhimento imediato de crianças e 

jovens em situações de perigo, proporcionando-lhes condições para a definição do seu projeto 

de vida e adequado encaminhamento. 

No que respeita ao movimento do CAT ao longo do ano de 2018, pode ser esquematizada da 

seguinte forma: 

 

Entradas Saı́das Permanência 

CPCJ Seg. S. Tribunal 1 0-5 (anos) 6-11 (anos) 12-18 (anos) M F 
1 ----- ----- 3 2 5 7 3 

 

 

Os PSEI dos utentes foram no ano de 2018 realizados tendo sempre em conta a participação das 

crianças e jovens que se encontram na faixa etária apropriada para poder já colaborar e refletir 

sobre os objetivos adequados para eles e também sobre objetivos que sejam sensatos e 

exequıv́eis. Continuamos a trabalhar diariamente no CAT para que as crianças e jovens tenham 

mais contato e interação com as famı́lias.  

A participação da criança/adolescente no seu projeto de vida parece-nos garantir maior 

satisfação e bem-estar a todos os utentes, pois torna o envolvimento do utente com o seu próprio 

projeto muito maior. 

 Tal como em anos anteriores, respeitamos também a autodeterminação de cada utente no plano 

anual de atividades, onde através de uma reunião com todas as crianças entre os seis e os dezoito 

anos, 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, logo garantindo-nos assim a sua mais fácil e entusiástica adesão. 

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

1 2 2 1 2 1 1 
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Em relação a estruturas de apoio e suporte, os jovens utentes do CAT continuam a ser 

encaminhados, quando se considera necessário, para os serviços de pedopsiquiatria, isto 

quando a terapia de apoio realizada pela psicóloga do CAT, por si só, já não consegue dar uma 

resposta às problemáticas exibidas pelos utentes. Realizam orientação e encaminhamento 

vocacional na sua escola, e são também orientados para enfermeiras e, quando tal seja 

apropriado, para consultas especificas de planeamento familiar nos Centros de Saúde, pois 

pretendemos educar jovens informados e esclarecidos. Por vezes registam-se também 

encaminhamentos para Lares de Infância e Juventude ou outros Centros de Acolhimento 

Temporário como nova alternativa de projeto de vida. As saı́das realizadas no ano de 2018 

tiveram como medida alternativa acolhimento na famı́lia nuclear. A nossa maior dificuldade ao 

longo de 2018 continua a ser o relacionamento com algumas famı́lias dos utentes, que muitas 

vezes demonstram falta de competências e cooperação a todos os nıv́eis, pondo em causa os 

nossos objetivos em relação ao bem-estar emocional e ao próprio comportamento das 

crianças/jovens, dificultando e atrasando muito todo o trabalho que é feito dentro da Instituição. 

Esta limitação, apesar de ser continuamente trabalhada, continua realmente a ser um dos nossos 

maiores obstáculos, pois continuamos este ano a lidar com famı́lias destruturadas e 

deslocalizadas, com as quais pouco ou nenhum trabalho consegue ser realizado.  

No ano de 2018, foram planeadas e executadas atividades de cariz cultural, social, lúdico e 

recreativo, através das quais tentamos visar a participação de todas as crianças da nossa 

resposta social. A respeito da realização e desenvolvimento das atividades, no que respeita à sua 

adequação em função das motivações e interesses (individuais e do grupo) e atendendo aos 

projetos de vida de cada criança/jovem (Plano Socio Educativo Individual) as atividades foram 

bem-sucedidas, 

8.3. CATL “ABC” 
 

No ano letivo 2017/2018 tivemos 100 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 

anos de idade que frequentam as diversas escolas da cidade e são divididos por grupos de 

trabalho com o objetivo de dar primazia ao apoio pedagógico melhorando o seu aproveitamento 

escolar. Neste sentido, desenvolveram-se as atividades que estavam programadas no calendário 

escolar bem como no calendário anual do equipamento, nomeadamente atividades livres, 

informática, xadrez, matemática, português, apoio ao estudo, inglês, piscina, ginástica, e as 

colónias de férias que se realizam nas pausas letivas do Natal, Páscoa, Carnaval e Verão.  

Desenvolveram-se atividades em piscina coberta e ginástica, promovendo o controlo do corpo, 

desenvolvendo a auto-estima e a confiança pessoal e de grupo. Para as aulas de natação 

contámos com a colaboração dos técnicos do Clube de Vida. Durante as pausas letivas 
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realizaram-se algumas viagens pedagógicas. Durante a colónia de verão estivemos na piscina de 

Mirandela e Vila Flor, Albufeira do Azibo, Parque Biológico de Vinhais, Parque Aquático 

AquaFixe, Magikland- Penafiel. Visitamos o centro histórico de Mirandela, demos a conhecer o 

nosso passado e as nossas tradições. 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.  

O horário de funcionamento do CATL “ABC” é das 07h30 às 20h00 de segunda a sexta. Conta, a 

tempo inteiro, com sete funcionárias, sendo quatro técnicas licenciadas, uma das quais 

desempenha também o cargo de diretora técnica, duas auxiliares de educação, e uma auxiliar de 

serviços gerais. Duas dessas técnicas deslocam-se aos Centros de Infância da nossa Instituição 

para apoiar nas atividades de inglês e xadrez e participam nas festas dos mesmos. De forma a 

divulgar os nossos serviços e o nosso equipamento celebramos durante alguns fim-de-semana 

festas de aniversário. 

Ao longo do ano existiram pequenos imprevistos, que foram imediatamente ultrapassados, sem 

de forma alguma colocarem em causa a continuidade e/ou a qualidade dos serviços prestados 

aos nossos clientes. 

 

 

9. Area da saúde 

9.1. UCC – João Paulo II 
 

A Unidade de Cuidados Continuados “João Paulo II”, pertencente à Santa Casa da Misericórdia a 

05 de janeiro de 2018 assinou uma Adenda ao Contrato-Programa/Acordo para a Unidade de 

Média Duração e Reabilitação, existindo assim um alargamento de 12 camas para esta tipologia. 

Nesta senda, manteve-se, ao longo do ano 2018, em funcionamento, 22 camas na tipologia de 

Média Duração e Reabilitação e 20 camas na tipologia de Longa Duração e Manutenção, 

mantendo-se ainda fechadas 2 camas por falta de acordo com a ARS Norte e a Segurança Social. 

Fruto do alargamento de camas na tipologia de Média, iniciou-se a renegociação do protocolo de 

prestação de serviços com o HTQ, S.A., onde a SCMM contrata serviços hospitalares (serviços 

médicos, enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, terapia ocupacional e da fala) e outros 

como alimentação, limpeza, eletricidade, água, gás e condomı́nio. 

No decorrer de 2018, a taxa de ocupação dos Cuidados Continuados – João Paulo II, apresentou 

uma média para a Longa de 98,3% e para a Média de 94,4%. Existiram 152 altas e infelizmente, 

houve a registar o falecimento de 32 doentes. 
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A partir do dia 5 de janeiro de 2018, com a celebração de acordos para mais 12 camas, passam 

a ser constituı́dos por 10 quartos e 20 camas de Longa Duração e Manutenção e 12 quartos e 22 

camas de Média Duração e Reabilitação, ficando ainda 2 camas fechadas por falta de acordo. 

A Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Mirandela, pretende valorizar o concelho, 

oferecendo à sua população e a toda a região norte um espaço urbano de saúde devidamente 

qualificado, aumentando a diversidade de serviços de saúde e de apoio à famıĺia. Temos vindo a 

conquistar o nosso espaço num contexto onde a nossa presença e os nossos serviços se sentiam 

como urgentes e necessários. 

A sala sensorial existe na Unidade de Cuidados Continuados desde novembro 2018, altura em 

que o equipamento foi transferido ERPI “O Bom Samaritano” para esta Unidade. Este projeto foi 

concretizado através do financiamento de uma candidatura feita à SIC Esperança, edição 2016, 

tornando-se possıv́el adquirir material de estimulação multissensorial com efeitos visuais, 

auditivos, táteis e olfativos que visam promover o bem-estar psicológicos dos doentes (ex: 

colunas de água, videoprojetor, cama de água, sofás vibratórios). A sala é um projeto em 

constante aperfeiçoamento, sendo que neste momento estamos a enveredar pelo caminho de 

implementação das novas tecnologias. Recentemente, fomos um dos vencedores da SIC 

Esperança, edição 2018, para adquirir um dispositivo portátil de efeitos visuais 3D, o programa 

ILLUMINART da autoria da instituição francesa Art Dans La Cité. Implementámos o programa 

de realidade virtual - Reh@bcity da NeuroRehabLab adstrita à Universidade da Madeira, como 

um método de neuroreabilitação. Também levámos a cabo projetos com donativos para adquirir 

o carrinho snoezelen e material para Dolly therapy. 

Integraram-se 3 novos colaboradores, devido ao alargamento das 12 camas na tipologia de 

Média. 

Colocar o doente/cliente no centro do sistema é certamente uma das mais significativas 

transformações verificadas nas últimas décadas no domı́nio da prestação de cuidados de saúde. 

Os Cuidados Continuados – João Paulo II prestam um serviço humanizado há cerca de 5 anos, 

dando resposta às necessidades da Comunidade local, regional e nacional. 
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9.2. Clube de Vida 
 

Ao longo de 2018 a Equipa Multidisciplinar conseguiu abranger cerca 60%  dos clientes das 

ERPI´s da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, através da Animação de Idosos, da 

Psicologia, da Ginástica Geriátrica, da Psicomotricidade e da Fisioterapia, promovidas pelos 

Técnicos da E.M. 

Atingiu 100% das crianças do Pré–Escolar dos Centros de Infância da Santa Casa da Misericórdia 

de Mirandela através da Atividade Fıśica nos 3,4 e 5 anos 

Atingiu 60% das crianças do C.A.T.L. da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela através da 

Natação. 

No Clube de Vida a evolução do número de clientes nas diversas atividades foi a seguinte:  

 

Como conclusão, consideramos que o Plano de Atividades de 2018, foi concluı́do em grande 

parte, tendo sido realizadas a maioria das atividades planeadas. Foram ainda realizadas 

atividades não planeadas, consideradas importantes para a melhoria contı́nua do desempenho 

desta Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade N.º de Clientes 

2016 

N.º de Clientes 

2017 

N.º Clientes 

2018  

Ginásio 1131 1488 1675 

Yoga 110 --- 30 
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10. Projetos de Apoio à Famıĺia e Comunidade 
10.1. CLDS-3G 

 

Em 2018 manteve-se em funcionamento nas instalações do Ninho de Empresas de Mirandela o 

Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor (GAEE) e o Gabinete de Apoio à Inserção (GAI), 

assim como as restantes atividades dos eixos 1 e 3, com horário de funcionamento das 9:00 às 

17:30 de segunda a sexta-feira, enquanto que no Centro Cıv́ico de Mirandela, se desenvolveram 

os atendimentos do Gabinete de Apoio à Famı́lia (GAF) e outras atividades do eixo 2. 

Da equipa técnica há a assinalar a substituição do coordenador técnico do projeto, aprovada em 

reunião do CLAS a 25 de junho de 2018, tendo o novo coordenador iniciado funções a partir de 

1 de julho de 2018. 

O encerramento do CLDS-3G ocorreu a 31 de Dezembro de 2018, estendendo-se até 06 de Março 

de 2019 o perı́odo para encerramento total da contas. 

10.2. RLIS 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela visa, com este projeto, desenvolver uma nova 

intervenção que garanta melhores respostas de proximidade à população alvo. Trata-se de um 

serviço que pretende responder eficazmente às situações de crise e ou emergências sociais e 

assegurar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e resolução de problemas sociais. O 

serviço chega a todas as localidades no concelho de Mirandela, uma vez que são realizadas 

visitas domiciliárias aos cidadãos/beneficiários do SAAS-RLIS, bem como às Juntas de Freguesia 

do concelho. 

A RLIS cooperou em 2018, juntamente com todas as entidades pertencentes à Rede Social de 

Mirandela, na iniciativa solidária “Cabaz de Natal” destinada a apoiar beneficiários da 

comunidade, referenciados pelo nosso serviço e pela equipa do protocolo RSI.  

No ano que ora terminou a média de atendimentos e acompanhamentos foi de 183, sendo que o 

mês mais calmo foi o mês de abril 2018 e o mês com maior fluxo de atendimentos e 

acompanhamentos foi setembro 2018. Total de Atendimentos em 2018 foi de 919 e o total de 

Acompanhamentos foi de 1275, que perfaz 2194 atendimento e acompanhamentos. 

Desde a data de inicio de atividade até ao dia 31-12-2018 realizou 2.598 atendimentos e 686 

acompanhamentos, o número total de agregados familiares realizados foram 754, o número  

total de Planos Intervenção realizados foi 205 e o número de Planos Intervenção concluıd́os foi 

82, num total de 3526 beneficiários  

De registar que os atendimentos da Equipa da RLIS vieram contribuir para uma diminuição em 

número do tradicional atendimento social ao público da Misericórdia de Mirandela. 
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Santa Casa da Misericórdia de Mirandela Página 28 

10.3. Can na Social 
 

A Cantina Social foi criada no 3.º trimestre do ano de 2012 e integra o Plano de Emergência 

Alimentar, para apoiar as famı́lias mais carenciadas, nesse sentido a Segurança Social em 2013 

estabeleceu um protocolo de colaboração com a SCMM para o fornecimento de 100 refeições 

diárias. A partir de Setembro de 2017 o número de 100 refeições diárias até aı́ contratualizadas, 

foi sendo progressivamente diminuı́do para 75. Este Programa, inserido na Rede Solidária de 

Cantinas Sociais, permite garantir às pessoas e/ou famı́lias que mais necessitam, o acesso a 

refeições diárias gratuitas ou com custo simbólico para o consumo no equipamento ou no 

domicı́lio, em regime de take–away. Assegura aos utentes o fornecimento de uma refeição diária, 

por pessoa, constituı́da por uma dose de sopa, um prato principal, pão e sobremesa (uma peça 

de fruta ou doce). 

Os serviços da Cantina Social são prestados todos os dias. 

Durante o ano em análise foram servidas as seguintes refeições: 

2018 Utentes Ref. Conf. Comp. SS 
Janeiro 75 2325 5 812,50 € 

Fevereiro 75 2100 5 250,00 € 
Março 75 2325 5 812,50 € 
Abril 75 2250 5 625,00 € 
Maio 72 2232 5 580,00 € 
Junho 72 2160 5 400,00 € 
Julho 72 2232 5 580,00 € 

Agosto 72 2232 5 580,00 € 
Setembro 72 2160 5 400,00 € 
Outubro 72 2170 5 425,00 € 

Novembro 69 2070 5 175,00 € 
Dezembro  66 2046 5 115,00 € 

Total 865 26302 65 755,00 € 

 

No gráfico que se segue pode observar-se que a idade predominante dos beneficiários da 

Cantina Social se situa no intervalo das faixas etárias dos] 41-65 [anos. 
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10.4. Banco Solidário 
 

O Banco Solidário é mais uma valência da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela e é uma 

estrutura de Apoio Social à população mais desfavorecida do concelho de Mirandela, tendo sido 

criado em 2009.  

Mantém parceria com a Câmara Municipal de Mirandela, a Junta de Freguesia de Mirandela, a 

Unidade Pastoral de Mirandela, a Cruz Vermelha de Mirandela, a Guarda Nacional Republicana 

– Escola Segura – Destacamento de Mirandela e a Segurança Social.  

Esta estrutura está ainda representada na Rede Social de Mirandela e na Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens em Perigo de Mirandela, tendo como finalidade aprimorar o trabalho em 

rede e parceira, numa lógica de gestão eficiente e articulada das respostas sociais no concelho 

de Mirandela.  

O Banco Solidário e Mirandela tem atualmente em funcionamento a sede localizada na cave do 

bloco 21 do Bairro do Fundo Fomento, onde funciona o Banco de Materiais (roupa, calçado e 

outros bens de primeira necessidade), o Banco de Alimentos, e o Gabinete de Atendimento aos 

Requerentes. Na Praça do Mercado, o Banco Solidário manteve em funcionamento a “Loja Social” 

em horário semanal fixo, numa lógica de aproveitamento de materiais doados e de garantir um 

fundo de maneio para a estrutura, para fazer face às necessidades solicitadas pelos parceiros e 

situações sociais emergentes. 

O Banco Solidário de Mirandela reúne diversos serviços para diferentes respostas sociais, tais 

como: 

Loja Social “Sorriso Solidário” - é uma loja de bens usados ou novos que, na verdade, 

constituem os bens materiais doados por particulares ou empresas tais como roupas, 

brinquedos, mobiliário e eletrodomésticos. Funcionou até Dezembro de 2018 no mercado 

municipal, passando a funcionar, em novos moldes, nas instalações do Banco Solidário, a partir 

de Janeiro 2019. 

O Banco de Materiais/Armazém - é um espaço que serve para colocar os bens doados para 

servir de suporte à Loja Social e às famı́lias/requerentes que solicitem apoio de bens de primeira 

necessidade; (foi encerrado em Dezembro 2018 na sequência do términus do CLDS – 3G) 

O Banco de Alimentos – é um espaço que servirá de armazém para colocar os géneros 

alimentares. Em situações especiais poderão ser fornecidas refeições, distribuı́das pelas 

cozinhas dos diferentes equipamentos da SCMM em função da avaliação social e distribuição de 

cabazes com a regularidade que se julgar mais adequada; 

PO AMPC / Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados (FEAC) - é o atual programa comunitário 

de distribuição de alimentos em Portugal, sendo o Instituto da Segurança Social, I.P, o organismo 
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Santa Casa da Misericórdia de Mirandela Página 30 

responsável pela coordenação global das polı́ticas de ação social, e pela gestão das empresas e 

produtos anualmente rececionados no território nacional. A Santa Casa da Misericórdia de 

Mirandela, desde 2013, assume a gestão do armazém que receciona esses bens, ao nıv́el local, 

centralizando a responsabilidade no Banco Solidário de Mirandela, procedendo de seguida à sua 

redistribuição junto das entidades beneficiárias, e a entrega direta às famı́lias carenciadas. 

Outras Respostas/Parcerias - Criação de respostas e iniciativas pontuais através de parcerias 

locais e nacionais para implementação de respostas de apoio alimentar (Pratos Solidários, 

Parceria como o Banco Alimentar contra a Fome, outros) 

O Banco Solidário de Mirandela tem atualmente várias tipologias de respostas sociais. No 

quadro abaixo esquematizamos as repostas existentes e o número de requerentes/famı́lias 

apoiadas ou beneficiadas ao longo do ano de 2018: 

 

Tipologia de Resposta Social Nº Requerentes/Famílias Observações 

Cabaz Alimentar 76 Famı́lias 208 Requerentes 
PO – APMC (FEAC)  210 Beneficiários 71 Agregados 

familiares 
Ajudas Básicas (Roupa, Calçado) 27 Famı́lias 61 Requerentes 
Loja Social – “Sorriso Solidário” 270 Beneficiários - 
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11. Area da Economia Social 

11.1. Padaria/pastelaria Can nho d’Avó 

A Padaria /Pastelaria “Cantinho d’Avó” está integrada no Centro de Dia “Trigo de Negreiros e 

funcionou como empresa de Inserção Social de Fevereiro de 2009 até Junho de 2017.  

Desde Julho de 2017 que é mais uma valência da Instituição inserida na vertente da economia 

social e surge para melhorar a capacidade de resposta na área da ação social, que é cada vez 

mais exigente, satisfazendo melhor as necessidades básicas de alimentação dos nossos utentes, 

e consequentemente para permitir uma redução dos custos na aquisição de bens alimentares.  

Tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento da Instituição através do fabrico 

de pão e afins, essencialmente para o autoconsumo, uma vez que serve cerca de 1103 utentes, 

diariamente, e com uma pequena percentagem para venda.   

Para colocar a padaria em funcionamento a Santa Casa estabeleceu vı́nculo laboral com sete 

colaboradoras, por forma a dar resposta às necessidades e exigências da Instituição e de acordo 

com aquela que é a sua missão, criou novas perspetivas para todas que ali trabalham vindas de 

contextos menos favorecidos e que ali encontraram, uma oportunidade para trilhar uma 

profissão e acreditar que é possıv́el dar e receber.  

A padaria funciona com dois turnos de Segunda a Sábado. O primeiro turno desenvolve o seu 

trabalho das 21:00 às 05:00 e produz pão destinado ao SAD, pão de mistura e pão centeio, e faz 

pastelaria para venda ao público; o segundo turno, das 07:00 às 15:00, com exceção da segunda-

feira que se inicia às 05:00, faz a distribuição de todo o fabrico e produz o bijou, destinado aos 

equipamentos da Instituição e para venda ao público, além de produzir também pastelaria.  E 

efetua o transporte e distribuição do pão para todos os equipamentos da cidade. 
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11.2. Horta 

 

Durante o ano de 2018 procedeu-se a todas as operações culturais necessárias, desde a 

plantação até à colheita das culturas hortıćolas, em estufa e ao ar livre. Executaram-se também 

as diversas operações, desde a poda à colheita, passando pela manutenção do solo agrı́cola, 

através da aplicação de herbicida, a base de glifosato, nas linhas de plantação do Olival e 

Amendoal, com vista ao melhoramento da produção e segundo o modo de produção Integrada. 

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, limpou-se também as bordaduras de todas as 

parcelas de Horta, com vista a melhorar a produção hortıćola e procedeu-se também à limpeza 

das diversas parcelas de sobreiros, para futuramente termos um melhor aproveitamento de 

cortiça extraı́da. 

Foram também reconvertidas duas parcelas de Horta, onde se plantaram árvores de fruto de 

diversas variedades.  

Em 2018 foi também feita, pelo Setor Agrı́cola, uma candidatura ao Pedido Unico (PU) de ajudas 

no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP). 

Na campanha oleı́cola de 2018/2019 a produção de azeitona foi de 63.110 Kg, dos quais 

obtivemos 11.439 litros de azeite, a que corresponde um rendimento médio de 17,61% em 

Litros. 

Em 2018, vendemos também ao exterior 3 toneladas de lenha de oliveira resultante da poda do 

olival. Em relação à amêndoa, a produção em 2018, foi de 220 Kg (Grão + Casaca), a produção 

foi britada manualmente pelos funcionários e o miolo de amêndoa obtido foi entregue nas 

valências da Instituição. 

Quanto ao sector hortı́cola, a produção da campanha de 2018 das diversas espécies hortıćolas 

foi de 5.986Kg com predominância de couve de diversas variedades, abobora de diversas 

variedades, tomate, batata doce, courgette, salsa, etc. 

A produção hortıćola obtida é distribuı́da maioritariamente para o Cantinho D’Avó, sendo o 

excedente vendido à empresa Sinal Mais, que também compra parte da produção do azeite. 

No que diz respeito à produção frutıćola, esta é também distribuı́da maioritariamente para o 

Cantinho d’Avó, sendo que o excedente é também vendido à empresa Sinal Mais. 
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11.3. Lavandaria Sénior 

 

E neste sector que se faz o tratamento de toda a roupa (lavagem, secagem, engomadoria e 

costura) dos clientes e dos equipamentos da SCMM. 

As ações desenvolvidas ao longo do ano permitiram dar resposta ao previsto, tendo conseguido 

ultrapassar todas as situações não previstas, buscando continuamente a melhoria da sua 

organização, e consequente melhoria qualidade do serviço prestado. 

Em 2018, a Lavandaria Sénior teve mensalmente a seu cargo o tratamento de mais de 19.867kg 

(dando uma média de 658kg diários) de roupa (cama, banho e pessoal), das diversas valências 

da Instituição: ERPI’S, Centro de Dia/Padaria Pastelaria “Cantinho d’Avó”, SAD’s, Centros de 

Infância, CAT, CATL, Clube de Vida e Banco Solidário. 

 

Equipamentos TOTAL (em Kg) 

ERPI N.ª Senhora da Paz 4483 

ERPI Bom Samaritano 4410 

ERPI Santa Ana 2258 

UCC 2123 

ERPI Vale-Salgueiro,  

ERPI S. Pedro Velho 
2840 

SAD - Vale-Salgueiro,  

SAD - S. Pedro Velho 
976 

SAD - Mirandela 2075 

Arco-íris e Miminho  

CAT 670 

Clube de Vida  

Banco Solidário  

Cantinho da Avó  

Total 19.867 

 

Salvo raras exceções (normalmente devido a problemas com equipamento que possam surgir e criar 
atrasos), conseguiu-se recolher e entregar todas as roupas no dia seguinte. 
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12. Projetos e Candidaturas 

12.1. Candidaturas em 2018 

Foram apresentadas candidaturas, ao Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020) 

a Equipamentos Sociais para Requalificação da ERPI “O Bom samaritano”, uma Candidatura à 

SIC Esperança- edição 2018, para adquirir um dispositivo portátil de efeitos visuais 3D, o 

programa ILLUMINART da autoria da instituição francesa Art Dans La Cité e  foram realizadas 

quatro candidaturas ao PROCOOP para revisão / alargamento dos acordos de cooperação. 

As candidaturas apresentadas tinham como principal objetivo melhorar os serviços prestados 

aos utentes.  

Em Dezembro de 2018 foi aprovada a candidatura à SIC-Esperança. Já em 2019 foram aprovadas 

a candidatura ao Norte 2020 e as quatro candidatura ao PROCOOP  

 

13. Cultura e comunicação 

13.1. Culto 
 

A Igreja da Misericórdia é um orgulho para a Instituição, uma vez que constituı́ um valiosıśsimo 

património cultural classificado. 

Desde a reabertura que na Igreja da Misericórdia é realizada a celebração eucarıśtica uma vez 

por semana, ao domingo, estando a Igreja disponıv́el para visitas todos os dias da semana entre 

as 09:00 às12:30 horas e as 14:00 às 17:30h.  

Foi ainda celebradas Eucaristias em dias de admissão de Irmãos, de acordo com o Compromisso 

da Santa Casa. 

Foram realizadas, como é tradição as procissões da Semana Santa. 

Foi ainda palco de vários concertos de música sacra/clássica, pela Orquestra da Esproarte, e 

utilizada para audições de avaliação dos alunos desta escola, no âmbito de um protocolo entre 

as duas inatituições 

Foram realizados na Igreja da Misericórdia três casamentos e um batizado. 
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13.2. Museu 
 

No âmbito do Turismo Sénior ao longo do ano de 2018 o museu recebeu a visita de vários grupos 

de pessoas interessadas em conhecer a arte sacra existente na Instituição. 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 que seja 

um espaço aberto e 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. 
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14. Conclusão 

 

Apesar das dificuldades sentidas ao longo do ano, a Mesa Administrativa considera que o 

balanço final teve um resultado positivo, ao nıv́el dos serviços prestados e da gestão corrente, 

tendo sempre em conta a sustentabilidade financeira da Instituição. 

Foram tomadas medidas conducentes à redução dos encargos financeiros anteriormente 

assumidos e à diminuição da despesa corrente. Foram realizadas algumas obras de conservação 

e manutenção dos equipamentos, estritamente necessárias.   

Em termos de modernização administrativa os novos sistemas de gestão implementados nas 

áreas dos serviços financeiros, recursos humanos, gestão de utentes e transportes, têm 

permitido uma maior rentabilidade e eficiência dos recursos existentes. 

Quanto à despesa verificou-se um aumento significado com Recursos Humanos em 

consequência do aumento da remuneração mı́nima nacional, e um aumento de receitas 

resultante especialmente do aumento da prestação de serviços, devido aos investimentos 

realizados na ERPI “o Bom Samaritano” o que levou ao alargamento da capacidade de 46 para 

75 quartos e a consequente entrada de utentes, e ao aumento do número de camas na UCC 

“S.João Paulo II”. 

Cientes das dificuldades que nos esperam a Mesa Administrativa acredita que com o empenho 

de todos, Orgãos Socias e colaboradores, e com uma gestão rigorosa será possıv́el, a médio prazo, 

devolver à Santa Casa a estabilidade financeira de que tanto precisa. 
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15. Contas 
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15.1. Balanço 2018 
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15.2. Demonstração dos Resultados por Natureza 
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15.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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15.4. Anexo SNC 
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Aprovação 

 

Relatório de Atividades e Contas de 2018, 

 Aprovado em Reunião da Mesa Administrativa do 
 

dia 05 de Abril de 2019. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

Relatório de Atividades e Contas de 2018 

Aprovado em Reunião da Assembleia Geral de Irmãos no 

Dia 10 de Abril de 2019. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


