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3. Orgãos Sociais ..................................................................................................................................................................... 6 

4. Organograma SCMM ........................................................................................................................................................ 7 

5. Caracterização da Atividade da SCMM ......................................................................................................................... 8 

6. Linhas Estratégicas ................................................................................................................................................................ 9 

7. Análise SWOT ........................................................................................................................................................................ 11 

8. Area Administrativa ........................................................................................................................................................... 12 

8.1. Recursos Humanos .................................................................................................................................................... 12 

8.2. Formação Profissional .............................................................................................................................................. 12 
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1. Introdução 

 

O Plano de Atividades e Orçamento de 2020 da Santa Casa sintetiza ações e atividades 

planeadas com o intuito de dar resposta às necessidades da Instituição, isto é, utentes, 

funcionários, parceiros, … de forma a concretizar os objetivos traçados. 

O Orçamento assenta sobretudo num documento de sustentabilidade financeira, com a 

preocupação de manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Foram delineadas 

estratégias/ações e atividades olhando à situação financeira da Instituição, sem colocar em 

causa os compromissos assumidos com utentes, funcionários, colaboradores, 

fornecedores, parceiros e comunidade em geral.   

Para uma Mesa Administrativa que se propôs, como objetivo estratégico, fazer uma gestão 

operacional rigorosa para consolidar as estruturas e serviços já existentes e poder lançar 

novos investimentos, é imperioso assentar a sua governação numa cuidadosa e criteriosa 

programação de atividades e numa previsão orçamental adequada e realista. 

A Instituição continua a apostar no apoio e colaboração com outras entidades que direta 

ou indiretamente promovem a qualidade de vida das crianças, jovens e idosos, tendo como 

objetivos minimizar custos, eliminar desperdı́cios, rentabilizar os recursos humanos e, 

acima de tudo, melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Foi justamente a adoção de uma tal polı́tica que permitiu diminuir anteriores dı́vidas, 

credibilizar as contas e obter uma gradual melhoria do fornecimento de bens e serviços. 

Dá-se continuidade a algumas das ações/atividades previstas/planeadas no ano anterior, 

que, por algum motivo, não foi possıv́el realizar, ou por se considerar importante a sua 

continuidade. 
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2. Enquadramento Institucional  

 

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

multisecular, detentora de um património monumental e histórico, 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 (justifica) 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 de continuar a afirmar a nossa multisecular missão da 

responsabilidade social que são as Obras da Misericórdia, garante da Missão, da Visão e 

dos Valores que norteiam a ação da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. 

 

Missão 

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

Misericórdia e segundo os princı́pios da Doutrina Social da Igreja. 

 

Visão 

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

sustentabilidade e da diversidade da prestação de serviços à comunidade. 

 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Humanismo

Igualdade

Verdade

Cooperação

Ética

Solidariedade
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3. Órgãos 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 Menezes cardos 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 Adérito Manuel Meneses Cardoso Gomes 
Vogal Luı́s Carlos Garcia   
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, Cónego 
Vogal Dinis Humberto Veiga 
Vogal António João Almeida Lima 
Vogal Mário Nascimento 
Vogal António Joaquim Pereira Figueiredo 
Vogal Afonso Henriques Costa 
Vogal Pedro Beato Oliveira de Sousa 
Vogal Fernando Lopes 
Vogal Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues 
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4. Organograma SCMM 
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5. Caracterização da Atividade da SCMM 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela organiza a sua intervenção social em quatro 

áreas: Ação Social, Educação, Saúde e Economia Social. Cada uma destas áreas 

desenvolve serviços que funcionam por protocolos institucionais, designadamente acordos 

tı́picos e atı́picos com o Instituto da Segurança Social IP, com o Ministério da Educação e o 

Ministério da Saúde. O quadro abaixo representa a atividade da Instituição, por áreas de 

intervenção e respostas sociais. 
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6. Linhas Estratégicas 
 

A intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela continuará a pautar-se em 2020 

pelo que está definido nos seus Compromissos e que consta da sua Missão, Visão e Valores. 

Há que manter a sua componente religiosa e o cumprimento das 14 Obras de Misericórdia, 

que devem projetar-se em todas as suas atividades e valências. 

Após uma década de investimentos estruturantes que respondem a necessidades sociais e 

educativas fulcrais, o mote terá de passar por outros objetivos estratégicos vocacionados 

para a sustentabilidade financeira, para a consolidação e qualificação de respostas sociais, 

para a busca da excelência numa ótica de melhoria contı́nua e para o constante 

aperfeiçoamento pessoal e profissional dos seus colaboradores, apostando na formação.  

 

 Sustentabilidade financeira 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela continuará em 2020 a executar o plano de 

redução de despesas e aumento de receitas, o que exige o empenho de todos. Isso exigirá 

também o apoio essencial do Revisor Oficial de Contas. Exige-se rigor, bom senso, 

ponderação e uma cultura de poupança e de redução do desperdıćio, procurando sempre 

os melhores preços na aquisição de bens e serviços sem perda da qualidade exigı́vel, uma 

gestão profissional do setor do aprovisionamento e um aumento da produção da vertente 

agrı́cola e frutıćola.  

Realizar projetos que revertem a favor da Instituição e dos utentes. 

Na busca dessa sustentabilidade financeira haverá também que racionalizar recursos, 

apelar à criatividade e honrar os compromissos com os fornecedores e com os 

colaboradores. E tempo de unir esforços, de realizar sacrifı́cios e de sermos todos 

parcimoniosos.  

 

 Consolidação e qualificação de respostas sociais 

A SCMM vai continuar a privilegiar o apoio domiciliário na asserção de que a 

institucionalização terá de ser um último recurso, mantendo as pessoas no seu meio 

natural e junto dos seus familiares, amigos e conhecidos.  

Tendo a Cantina Social visto aumentada a sua capacidade de resposta ao longo do ano de 

2019 para 80 refeições diárias que se destinam, preferencialmente, a consumo externo, 

haverá que continuar em 2020 a ser criterioso na distribuição de refeições e a canalizar 

quem necessita para outras respostas internas e externas, como a Segurança Social, Banco 

Solidário, RLIS, a Cruz Vermelha Portuguesa ou a Câmara Municipal de Mirandela, além de 

outras entidades públicas ou privadas. A Santa Casa da Misericórdia manterá e reforçará as 
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parcerias que forem necessárias e procurará ter uma resposta ativa e articulada ao nıv́el da 

Rede Social no sentido de evitar ao máximo sobreposições no apoio social. 

Em 2017 a Instituição, em parceria com a SCM Macedo de Cavaleiros, apresentou uma 

candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), 

ao abrigo do AVISO Nº POAPMC-F2-2017-01, foi aprovada e teve a duração de 27 meses, 

para o perı́odo compreendido entre junho de 2017 e agosto de 2019. 

Em agosto de 2019 submeteu-se novamente uma candidatura ao PO APMC e prevê-se a 

sua aprovação e a continuidade do programa até Dezembro de 2022. 

O POAMPC, que veio substituir o FEAC, é um instrumento de combate à pobreza e à 

exclusão social, numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de 

consumo básico, assim como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que 

capacitem as pessoas mais carenciadas a vários nıv́eis, promovendo assim a sua inclusão. 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela intervém como entidade mediadora, com 

responsabilidades na implementação de medidas de acompanhamento aos beneficiários. 

Para o território de Mirandela e Macedo de Cavaleiros foram selecionadas 248 pessoas 

para apoiar no âmbito deste programa. A Santa Casa de Mirandela apoia 148 beneficiários 

e Macedo de Cavaleiros apoia 100 beneficiários.  

 

 Busca da excelência numa ótica de melhoria contínua 

A SCMM contı́nua com o processo de Certificação da EQUASS com vista à obtenção da 

Certificação da Qualidade, pretendendo contribuir para a modernização dos serviços 

sociais de interesse geral, no qual os prestadores de serviços se possam distinguir e 

utilizar a qualidade dos seus serviços como uma vantagem competitiva.  

Pretendemos prestar serviços com qualidade e de excelência. Queremos colaboradores 

qualificados que saibam atender e que saibam estar na prestação de um relevante serviço 

social à comunidade envolvente. Queremos que os nossos profissionais tenham orgulho na 

Instituição e que esta saiba valorizá-los e premiá-los, mantendo-os dinâmicos e motivados.      

 

 Aperfeiçoamento pessoal e profissional dos colaboradores  

Sendo a formação profissional um instrumento de Gestão de Recursos Humanos eficaz e 

indispensável para atingir os objetivos de qualquer organização e um processo global e 

permanente de aquisição e desenvolvimento de capacidades ou competências, cuja sı́ntese 

e integração possibilitam a adoção dos comportamentos adequados ao desempenho 

profissional e à valorização pessoal e profissional, a SCMM continuará a desenvolver ações 

de formação interna e externa e atividades que visem a aquisição de conhecimentos, 
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capacidades, atitudes e formas de comportamento exigidos para o exercı́cio das funções 

dos seus colaboradores, recorrendo se possıv́el a candidaturas. 

Pretendemos que a formação conduza à melhoria da produtividade e a uma melhor 

adaptação à mudança, com impactos francamente positivos, tanto a nıv́el do 

desenvolvimento das competências pessoais, como a nıv́el de performance da Instituição. 

Não podemos descurar a implementação, em 2020, da componente de avaliação de 

desempenho dos colaboradores em todas as valências e setores da Instituição. 

7. Análise SWOT 
 

Este tipo de análise é importante para traçar o cenário completo da polı́tica a implementar.   

Neste sentido, elaborou-se uma análise SWOT para avaliar de maneira objetiva, de acordo 

com as informações internas e externas disponıv́eis, os principais pontos fortes e fracos da 

Instituição, assim como oportunidades e ameaças para a realização/implementação dessas 

polı́ticas  

Da Análise SWOT identificam-se um conjunto de fatores crı́ticos que nos apontam algumas 

direções a tomar, sabendo nós que os fatores internos podem ser controlados pelos 

dirigentes dos serviços, pois resulta das estratégias de atuação assumidas pelos próprios 

membros da Instituição. Por outro lado, os fatores externos não se podem controlar, mas 

devem ser conhecidos e monitorizados de modo a combater as ameaças.  

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

In
te

rn
os

 
(O

rg
an

iz
aç

ão
) -Recursos Humanos; 

-Qualificação dos Recursos Humanos 
(Técnicos especializados nas diferentes 
áreas); 
-Abrangência de valências/respostas 
sociais, adequadas e adaptadas às 
necessidades dos utentes; 
-Experiência e dinamismo na 
intervenção local; 
-Informatização; 
-Localização geográfica; 

-Recursos financeiros da Instituição 
(dependência económica e financeira); 
- Preços a praticar, para fazer face à 
conjuntura atual; 
- Grau de dependência dos utentes; 
- Circuito de comunicação interna e 
externa; 
- Grau de envolvimento dos 
colaboradores; 
 

 Oportunidades Ameaças 

Ex
te

rn
os

 
(A

m
bi

en
te

) - Taxa de envelhecimento; 
- Inexistência de infraestruturas e 
serviços com as mesmas caracterı́sticas; 
- Parcerias com entidades prestadoras 
de serviços; 
- Concorrência sector Público e Privado; 
- Maior apoio à 3.ª idade do meio local; 
- Maior apoio à famı́lia; 
- Quadro 2020; 

- Fracos recursos económicos da 
população local (baixo poder económico 
do público-alvo); 
- Custos de manutenção; 
- Falta de apoios; 
- Restrições sociais/governamentais; 
- Exodo rural/ desertificação; 
- Diminuição da taxa de natalidade; 
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8. Área Administrativa 
8.1. Recursos Humanos 

A Mesa Administrativa desenvolve a sua atividade centrada na garantia da igualdade de 

oportunidades. Pretende assegurar o respeito e a confiança de todos os seus 

colaboradores, utentes e comunidade em geral. 

No ano de 2020 procurar-se-á consolidar o quadro de pessoal atual, evitando-se novas 

contratações/criação de postos de trabalho, procedendo-se a uma análise cuidadosa dos 

recursos existentes em cada equipamento/valência e a uma avaliação rigorosa de novas 

necessidades de recursos humanos que possam surgir. As ausências prolongadas de 

colaboradoras motivadas por baixas, licenças de maternidade, licenças sem vencimento, 

entre outras, quando não for possıv́el assegurar com pessoal interno, serão colmatadas por 

colaboradores externos apenas quando se justifique, em regime de substituições. O 

recrutamento será feito com recurso ao (IEFP) ou recorrendo à bolsa de currı́culos 

existentes na Instituição. A respetiva seleção será feita por um júri, composto sempre por 

três pessoas de acordo com a Polı́tica de Recrutamento implementada. 

 

Objetivos para 2020 

 Melhorar os mecanismos de comunicação interna 

 Desenvolver e Implementar sistema de Avaliação de Desempenho 

 Realizar inquéritos sobre o clima organizacional 

 Identificar e planear ações de formação profissional 

 

8.2. Formação Profissional 

Dada a crescente importância da formação profissional, quer a nıv́el organizacional, quer a 

nıv́el da atualização profissional e individual, a SCMM pretende incentivar a participação 

de todos os colaboradores, sendo a formação reconhecida como um direito, mas também 

um dever dos colaboradores. Neste sentido tem-se como objetivo para 2020 continuar a 

proporcionar uma formação adequada aos Recursos Humanos de forma a promover a 

aquisição de conhecimentos e competências, e possibilitar a qualificação dos 

colaboradores de forma a prestar um serviço de qualidade aos clientes da Instituição. 

 

8.3. Informática 

O setor de informática continuará a procurar colmatar/resolver todas as avarias que vão 

surgindo no dia-a-dia, bem como a atualização de software e hardware de toda a 

Instituição.  
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8.4. Gestão de Utentes 

O setor de Gestão de Utentes continuará a organizar todo o processo individual dos 

utentes de ERPI e CD, de acordo com o Regulamento Interno dos Equipamentos e critérios 

de atribuição das mensalidades, em conformidade com as normas legais aplicáveis, e 

também a elaborar o processamento mensal dos recibos de acordo com as indicações de 

cada responsável de equipamento. 

A Gestão de utentes dos Centros de Infância em 2020 passa a ser realizada e concretizada 

pela Diretora de cada equipamento/valência. 

 

8.5. Aprovisionamento, transportes e manutenção 

Aprovisionamento: 

Este setor dará continuidade ao trabalho desenvolvido, tendo como objetivo uma melhor 

gestão do aprovisionamento com redução de custos, mantendo cumulativamente a 

qualidade. 

 

Manutenção: 

O Serviço de Manutenção da Santa Casa pretende dar resposta a pequenas reparações 

motivadas por problemas surgidos diariamente nos diferentes equipamentos.  

A manutenção preventiva será mais uma vez, um objetivo para 2020, como forma de 

reduzir custos de reparações. 

 

Transportes: 

No sector dos Transportes serão implementadas medidas que acrescentem uma melhoria 

significativa na rentabilização das viaturas, através de um maior controlo/inspeção das 

mesmas e maior responsabilização dos utilizadores.  
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9. Contabilidade, Finanças e Tesouraria 
 

No domı́nio das seções supra identificadas constitui uma preocupação da Mesa 

Administrativa continuar a modernização deste setor. 

 

Objetivos para 2020 

 Interligação da gestão de Recursos Humanos (processamento de salários e outras 
remunerações) com a Contabilidade, o que permitirá que ao ser feito o processamento 
de salários e outras remunerações na seção de Recursos Humanos os valores apareçam 
automaticamente relevados na Contabilidade.  
 Certificação legal de Contas 

 Transparência e Rigor; 
 Dever de prestar contas; 
 Obrigação legal 

 Procedimentos de controlo Interno 
 Manutenção dos atuais mecanismos de controlo interno, monitorizando o 

cumprimento orçamental 

 

 

9.2. Tesouraria 

Para além das funções que lhes são inerentes, continuará a reconciliação bancária, com 

carácter sistemático, de modo a obter tempestivamente eventuais diferenças e justificação 

para as mesmas, que possam ter influência no património e nos saldos das contas de 

depósitos à ordem. 

 

9.3. Património 

Pretende-se continuar a atualização da inventariação fıśica de todo o património ao nıv́el 

de cada unidade (equipamento) de modo a existir um cadastro e registo integral de todos 

os bens do ativo fixo tangıv́el e intangıv́el que compõem o património da Santa Casa e, bem 

assim, a sua valorização e integração, para efeitos de processamento e de relevação 

contabilıśtica, no programa (software) da Contabilidade. 
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10. Serviços Técnicos e Sociais 
 

Os Serviços Sociais constituem a base técnica social da Instituição e representam a 

intervenção articulada com os diversos equipamentos.  

Durante o ano de 2020 serão reorganizados os processos individuais dos utentes, de 

acordo com o Regulamento Interno das diferentes valências. 

Os Serviços Sociais têm como função: 

Objetivos para 2020 

 Atendimento social, elaboração de relatórios/informações sociais, encaminhamento 
para as entidades adequadas, promover apoio a indivı́duos e famıĺias em situação de 
disfunção social, estimulando a consciencialização dos seus próprios problemas, com 
vista à promoção da autonomia, da cidadania e a integração socioeconómica e 
familiar; 

 Realização de visitas domiciliárias; 
 Preenchimento e envio de mapas mensais para o ISS; 
 Normalização da “Gestão de Utentes” através da emissão de faturas e recibos; 
 Construção de instrumentos de trabalho e organização de ficheiros; 
 Cálculo das comparticipações dos utentes e contratualização dos serviços a prestar; 
 Articulação interinstitucional. 

 

11. Equipamentos / Respostas Sociais 

11.1.    Idosos 

11.1.1. ERPI’S 

Ao longo do processo de envelhecimento, as capacidades de adaptação do ser humano vão 

diminuindo, tornando-o cada vez mais sensıv́el ao meio ambiente. Contudo, o conceito e a 

condição de idoso têm sofrido alterações que implicam uma rápida construção / 

implementação de medidas de politica social acrescida.  O aumento de esperança média de 

vida faz com que existam mais idosos a viverem mais tempo. A par dos idosos mais 

autónomos, há que ter em conta os idosos mais dependentes, alguns já com algum grau de 

demência, muitas vezes acamados, que exigem mais cuidados ao nıv́el da saúde e de 

acompanhamento.  

E neste contexto/problemática que se integram as respostas sociais de ERPI, Centro de Dia 

e Apoio Domiciliário. 

A ERPI surge como uma resposta social destinada a pessoas idosas que, por diversas 

razões, como por exemplo o grau de dependência, o isolamento, as más relações familiares 

e as incapacidades para se manterem no seu domicıĺio necessitam de um processo de 

institucionalização. o internamento deve surgir no momento em que a situação fı́sica, 

emocional e social do idoso o impossibilite de se manter no seu meio familiar.  
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A Instituição dispõe de cinco ERPI’s, três delas localizadas na cidade e duas nas aldeias de 

Vale Salgueiro e S. Pedro Velho. 

Na cidade:  

 ERPI “N.ª Sr.ª da Paz” com capacidade para 93 utentes e 87 acordos de cooperação  

 ERPI “O Bom Samaritano” com capacidade para 75 utentes, mais 15 na UAI 

(Unidade de Apoio Integrado), e 75 acordos de cooperação, dos quais 14 foram 

atribuı́dos em 2019.  

 ERPI “Santa Ana” com capacidade para 25 utentes e 15 acordos de cooperação. 

Em Vale de Salgueiro: 

 ERPI “S. Sebastião” com capacidade para 21 utentes e 19 acordos de cooperação 

dos quais 10 foram atribuı́dos em 2019.  

Em S. Pedro Velho: 

 ERPI “S. Pedro” com capacidade para 18 utentes e 14 acordos de cooperação, dos 

quais 5 foram atribuı́dos em 2019. 

 

As ERPI’s e o Centro de Dia, desenvolvem atividades de apoio social a pessoas idosas, 

através de alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, fornecendo 

alimentação, cuidados de saúde, higiene, conforto, fomentado o convıv́io e proporcionando 

a animação cultural e a ocupação dos tempos livres dos seus clientes através de uma 

equipa multidisciplinar.  

 

Objetivos para 2020 

• Ampliação da ERPI “S. Pedro”, de 18 para 30 camas, através de uma candidatura 
aprovada ao Fundo Rainha Dona Leonor (FRDL), com um financiamento não 
reembolsável de 88.334,89€ 

• Obras de recuperação / remodelação da ERPI “O Bom Samaritano”, através de uma 
candidatura aprovada ao NORTE 2020 com um investimento elegıv́el de 300.000,00€ e 
uma comparticipação comunitária prevista de 255.000,00€ 

• Criação de duas novas suites na ERPI N.ª Sr.ª da Paz; 
• Conclusão da implementação dos PI dos nossos utentes, com vista à obtenção da 

Certificação da Qualidade; 
 Estimular a autonomia dos residentes; 
 Elevar o nıv́el de satisfação dos utentes e familiares. 

Indicadores 

 N.º de PI’s realizados; 
• Inquéritos de satisfação a utentes e familiares. 
• Realização das obras previstas; 
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11.1.2.  Centro de Dia “Trigo de Negreiros” 

O Centro de Dia é uma das respostas sociais dinamizada na Instituição, que funciona em 

paralelo com a padaria/pastelaria “Cantinho da Avó” e a “Cantina Social”. 

O Centro de Dia procura dar resposta às necessidades de acompanhamento das pessoas 

idosas, preferencialmente com considerável grau de autonomia, particularmente as 

residentes na área do concelho de Mirandela, e funciona numa perspetiva de abertura em 

ligação com a comunidade em geral. E um espaço de socialização privilegiado para quem 

está isolado, podendo retardar a institucionalização, pois consiste na prestação de serviços 

que contribuem para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, visando a 

promoção de autonomia e a prevenção de situações de dependência ou seu agravamento. 

Funciona com uma capacidade estabelecida para 30 utentes, dos quais 23 com acordo de 

cooperação tı́pico com o Centro Distrital de Segurança Social de Bragança. A taxa de 

ocupação é, por norma, de 100% 

Ao longo do ano são desenvolvidas atividades de animação, duas vezes por semana, pela 

equipa multidisciplinar, mais concretamente ateliers ocupacionais, organização de festas 

para celebrar dias especiais, como o Natal ou o Carnaval, e passeios, entre outras 

atividades. Esta equipa é constituı́da por dois técnicos e uma psicóloga e têm ainda a 

atividade de desporto na terceira idade por um técnico duas vezes por semana. 

Neste equipamento exercem funções 10 colaboradores. 

 

Objetivos para 2020 

 Manter a taxa de ocupação de acordo com a capacidade; 
 Manter atualizados os PI com vista à obtenção da Certificação da Qualidade. 
 Aumentar o fornecimento diário de refeições para o exterior; 
 Publicitação dos serviços. 

Indicadores  

 Taxa de ocupação; 
• Registo das refeições servidas para o exterior; 
• Registo de refeições no equipamento; 
• N.º de PI’s realizados; 
• Inquéritos de satisfação a utentes e familiares. 
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11.1.3. Apoio Domiciliário  

O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de serviços e cuidados a famı́lias 

e/ou pessoas que se encontrem no seu domicilio, em situação de dependência fı́sica e/ou 

psı́quica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas e/ou a realização das necessidades e da vida diária, nem 

disponham de apoio familiar para o efeito. 

E necessário cada vez mais fomentar e criar condições para os idosos permanecerem no 

seu domicı́lio e na comunidade onde estão inseridos, privilegiando as relações familiares e 

de vizinhança, recriando as condições de vida habituais, proporcionando-lhes uma 

habitação condigna. 

O internamento em lar deve ser a última das prioridades, devendo manter-se tanto quanto 

possıv́el, os idosos junto dos familiares, amigos e vizinhos, no seio da comunidade local em 

que se integram. 

 

11.1.3.1. Apoio Domiciliário “Laços de Ternura” 

Esta resposta social abrange a cidade e as aldeias de Abreiro, Milhais, Avidagos, Caravelas, 

Carvalhais, Contins, Vila Nova das Patas, Cedães, Franco, Vila Boa, Freixeda, Vila Verde, 

Lamas de Orelhão, Vale de Madeiro, Mascarenhas, Passos, Suçães, S. Salvador, S. Pedro de 

Vale do Conde, Vale de Asnes, Valverde da Gestosa, Barcel, Marmelos e Fonte da Urze. 

Funciona com um acordo de cooperação entre o Centro Distrital de Segurança Social de 

Bragança, para 198 utentes, mas tem capacidade para 204 utentes. 

Neste equipamento exercem funções 18 colaboradores. 

 

11.1.3.2. Apoio Domiciliário S. Sebastião 

Esta resposta social abrange as aldeias de Vale de Salgueiro, Vale Maior, Vale de Telhas, 

Valongo das Meadas, Cabanelas, Abambres e Vale de Juncal, Vale Martinho e Quintas. 

Funciona com um acordo de cooperação entre o Centro Distrital de Segurança Social de 

Bragança, para 49 utentes e capacidade para 52 utentes. 

 

11.1.3.3. Apoio Domiciliário S. Pedro 

Esta resposta social abrange as aldeias de Bouça, S. Pedro Velho, Vilar de Ouro, Ribeirinha, 

Fradizela, Agueiras e Soutilha. 

Funciona com um acordo de cooperação entre o Centro Distrital de Segurança Social de 

Bragança, para 31 utentes e capacidade para 46 utentes. 

 

 



Plano de Atividades e Orçamento para 2019  

19 

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 
Sede - Praça 5 de Outubro, nº16-17 * 5370-491 Mirandela                                                                                     

 

Objetivos para 2020 

 Aumentar o número de utentes em Apoio Domiciliário 
 Trabalhar os Planos Individuais  
 Manter/melhorar a qualidade dos serviços prestados 
 Procurar respostas adequadas às necessidades sentidas pela população sénior 
 Articular com outros serviços/entidades, no sentido de melhorar a qualidade de vida 

dos clientes 
 Promover e apoiar a autonomia do cliente, diminuindo o isolamento e retardando a 

sua institucionalização 
 Aumentar a divulgação dos serviços prestados 

Indicadores 

• Número de inscrições em Apoio Domiciliário; 
• N.º de PI’s realizados; 
• Inquéritos de satisfação a utentes e familiares. 
• Inquéritos de satisfação a clientes/, familiares e cuidadores informais 
• Inquéritos de satisfação a colaboradores da resposta social SAD 
• Registos diários/mensais dos serviços prestados, bem como outras ocorrências 
pertinentes 
• Visitas mensais de avaliação / acompanhamento 
 

11.1.4.    Cozinhas 

Numa ótica de rentabilização de Recursos Humanos e consumıv́eis, com vista à diminuição 

de custos, procedeu-se à unificação das cozinhas e tem neste momento tem três cozinhas 

em funcionamento, uma localizada na ERPI N.ª Sr.ª da Paz, destinada à confeção das 

refeições para os idosos das ERPI’S da cidade e SAD “laços de Ternura” e as refeições das 

crianças dos nossos Centros de Infância, CAT e CATL, outra no centro da cidade a do 

Cantinho d’Avó que confeciona para os utentes do Centro de Dia, da Cantina Social e venda 

ao público em geral e uma terceira na aldeia de S. Pedro Velho que confeciona para as 

ERPI’s  de S. Pedro e S. Sebastião e SAD’s de S. Pedro e S. Sebastião. 

 

11.2. Crianças e Jovens 

A área educativa é uma valência estratégica na ação, rumo e missão solidária da SCMM. Os 

equipamentos educativos de que atualmente dispõe envolvem mais de 400 utentes diários 

e emprega 69 funcionários.  

A Santa Casa pretende proporcionar a todas as crianças dos nossos Centros de Infância 

CATL e CAT uma educação integral que contribua de forma significativa para o seu 

crescimento e formação, de forma a potenciar o bem-comum o progresso e a coesão social 

das gentes do concelho de Mirandela. 
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Uma das linhas mestras deste plano de atividades e orçamento, não só na área da educação 

mas comum a todas as valências da SCMM, será de manter as condições de estabilidade e 

sustentabilidade económico-financeira da Instituição para poder prosseguir a sua ação, 

implementando, quando necessário, ajustamentos conjunturais e estruturais a diversos 

nıv́eis. 

 Podemos dizer que se pretende continuar a prestar uma educação e um ensino de 

qualidade, bem como assegurar uma gestão rigorosa e eficaz dos meios disponibilizados 

para esta missão. 

 

11.2.1. Centros de Infância  

 11.2.1.1. Centro de Infância “Arco-íris” 

O Centro de Infância “Arco-Iris” tem a valência de creche que dá resposta a crianças com 

idades compreendidas entre os 4 e 36 meses de idade, com uma capacidade de 54 crianças 

e com 45 acordos de cooperação com a Segurança Social. A resposta social pré-escolar 

integra a rede nacional do ensino pré-escolar tem capacidade para 75 crianças e 72 

acordos na componente educativa e 69 Acordos na componente de apoio à famı́lia. Afetas a 

esta valência estão 22 colaboradoras. 

Objetivos para 2020 

 Preencher na totalidade as vagas do pré-escolar;                
 Dinamizar as atividades no pré-escolar; 
 Preenchimento na totalidade as vagas da creche; 
 Aumentar os acordos de cooperação. 

Indicadores 

 Taxa de ocupação / N.º de inscrições em creche; 
 Projetos internos e com parceiros; 
 Taxa de ocupação / N.º de inscrições em pré-escolar; 
 N.º de acordos de cooperação. 

  

11.2.1.2. Centro de Infância “Miminho” 

O Centro de Infância “O Miminho” é uma resposta social que possui as valências de creche 

e jardim-de-infância. Conta com 211 crianças divididos pelas várias salas, sendo que 90 

são de Creche e 121 são de Pré-escolar. 

Para ambas as respostas sociais existe um Acordo de Cooperação com os organismos 

tutelares das respetivas áreas de intervenção. A capacidade da Creche é de 90 crianças e a 

taxa de ocupação ronda os 100%, no entanto os acordos com a Segurança Social 

contemplam apenas 58 crianças. A capacidade do Pré-escolar é de 125 crianças, todos com 
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acordos na componente educativa e 120 na componente de apoio à famı́lia. Neste Centro 

exercem funções 35 colaboradoras. 

Dada a elevada procura de vaga para o berçário, deixando sempre em lista de espera várias 

candidaturas, a Mesa Administrativa solicitou autorização junto da Segurança Social para a 

criação de duas novas salas de berçário, que permitiram no ano letivo 2019/2020 receber 

mais 20 crianças, por forma a colaborar na resolução deste grave problema com que 

muitas famı́lias se debatem. 

Objetivos para 2020 

 Desenvolver relações estreitas de confiança com Encarregados de Educação, com 
base na partilha de responsabilidades e no envolvimento destes; 
 Celebrar todas as datas festivas de acordo com o Plano Anual de Atividades e 

calendarização. 
 Manter os acordos estabelecidos com o Ministério da Educação e Segurança Social, 

preenchendo o número de vagas disponıv́eis; 
 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 
  Conhecer as caracterıśticas, nıv́el desenvolvimento e necessidades das 

crianças/jovens, definindo estratégias e intervenções para superar as dificuldades. 
 Promover e divulgar o Centro de Infância junto da Comunidade; 

Indicadores 

 Nº de crianças e jovens em atividades desportivas, recreativas e lúdicas;  
  Nº de atividades realizadas e taxa de participação; 
 Grau de participação e satisfação dos pais. 
 N.º de participações dos encarregados de educação de reuniões convocadas.  
 Taxa de ocupação; 

 

 

11.2.2. CAT “Raio de Sol” 

O Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, é um 

equipamento social que tem por finalidade o acolhimento urgente e transitório de crianças 

e jovens, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos. O Centro 

de Acolhimento Temporário pode acolher até 14 crianças, conforme acordo atı́pico 

celebrado com o Instituto da Segurança Social. 

Esta resposta social surge no âmbito das necessidades postas pela problemática das 

crianças, jovens e famı́lias em situação de perigo. Deve concretizar-se, fundamentalmente, 

por 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.  

Prevê-se a curto prazo uma alteração significativa na legislação referente a esta resposta 

social. 
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Objetivos para 2020 

 Definir o Projeto de Vida de cada criança/jovem após apurado processo de avaliação; 
• Proporcionar às crianças/jovens um ambiente familiar, respeitando a sua 

individualidade, autonomia e privacidade; 
 Promover a sua integração na famı́lia e na comunidade; 
 Procurar que as crianças frequentem os estabelecimentos de ensino disponıv́eis na 

comunidade; 
 Acompanhar e promover o adequado desenvolvimento fıśico, intelectual e social da 

criança; 
Indicadores 

 Resultados escolares das crianças; 
 N.º de crianças integradas em famıĺia; 
 Sucesso dos Jovens após o perı́odo de institucionalização; 
 Taxa de ocupação. 

 

11.2.3. CATL  “ABC” 

O Centro de Atividades de Tempos Livres “ABC” capacidade e acordo de cooperação para 

100 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade. No entanto no 

corrente ano letivo verificou-se uma redução acentuada do número de inscrições, devido 

ao aumento de oferta desta resposta por entidades privadas.  

Os alunos frequentam o ensino público em diversas escolas, são divididos por grupos de 

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

aproveitamento escolar. 

Neste equipamento exercem funções 6 colaboradoras. 

Perante a evolução dos resultados financeiros negativos desta resposta será equacionada a 

sua reestruturação e a transferência de acordos de cooperação para outras respostas, ao 

abrigo do  Compromisso para o Sector Solidário  para o biénio 2019/2020. 

 

Objetivos para 2020 

 Promover o sucesso escolar;  
 Melhorar a relação com a escola; 
 Promover o acolhimento e o acompanhamento das crianças durante o perı́odo não letivo; 

 Promover a prática desportiva e atividades de caráter cultural; 
 Aplicar inquéritos de satisfação a encarregados de educação e crianças. 

Indicadores 

 Resultados escolares das crianças; 
 Grau de satisfação das crianças e famı́lias; 
 Taxa de ocupação. 
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11.3. Saúde 

14.3.1. Unidade de Cuidados Continuados - “João Paulo II” 

A Unidade de Cuidados Continuados (UCC) – João Paulo II (UCC) pertença da SCMM e 

instalada no quarto piso do Hospital Terra Quente S.A., em Mirandela, encontrar-se em 

funcionamento desde 01 de Setembro de 2014.  

Tem capacidade 42 utentes, desde 05 de Janeiro de 2018, e acordos celebrados com ARS e 

a S.S. para 22 camas de Média Duração e 20 camas de Longa Duração.  

Neste equipamento exercem funções 22 colaboradores com vinculo laboral à SCMM e 25 

colaboradores, em prestação de serviços pertencentes ao HTQ SA. 

 

Objetivos para 2020 

 Dinamização da Sala de Snoezelen; 
 Renegociação das condições do protocolo de prestação de serviços com o HTQ, S.A.; 

 Publicação de artigos das UCC’s e dinamização das suas páginas web’s; 
  Manter a taxa de ocupação igual ou superior a 85%; 
  Realização / avaliação do grau de satisfação aos clientes, familiares e colaboradores; 
 Estabilização da equipa de enfermagem; 
 Avaliação/medição dos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a UCC. 

Indicadores 

 Artigos publicados para divulgação das UCC’s; 
 A taxa de ocupação; 
 Avaliação da satisfação dos clientes, familiares e colaboradores 

 
 

11.3.2. Clube de Vida 

O “Clube de Vida” oferece aos seus clientes diversas atividades fı́sicas, fisioterapia, 

atividades recreativas e de lazer, contruindo para o bem-estar e a saúde dos nossos 

utentes/clientes. Este equipamento conta com uma equipa de profissionais constituı́da por 

técnicos de educação fı́sica e desporto, psicomotricidade e fisioterapeutas. O público alvo 

são fundamentalmente os clientes em ERPI, Centro de Dia e Infância. No entanto os 

serviços estão também à disposição dos Irmãos da Santa Casa e membros dos seus 

agregados familiares de acordo com o regulamento interno. 

Está aberto de Segunda a Sexta das 09:00 – 12:30 e das 13:30 às 21:00, e aos Sábados das 

09:00 às 13:00 horas. Neste equipamento exercem funções 11 colaboradores. 
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Objetivos para 2020 

 Manter o número de clientes com vista à sustentabilidade financeira do equipamento 
 Promover atividades no âmbito da Vida Saudável (caminhadas, workshops, 

seminários,…) 
  Melhorar e aumentar a qualidade, oferta e o atendimento aos nossos Clientes. 

Indicadores 

 Número de utilizadores do clube de vida; 
 N.º de caminhadas, workshops e seminários realizados. 
 N.º de inscrições nas atividades realizadas no âmbito da vida saudável. 
 Grau de satisfação dos clientes/utentes, 

 

11.3.3. Equipa Multidisciplinar 

A SCMM promove um conjunto de atividades/iniciativas nos seus equipamentos, numa 

conjugação de recursos e através do trabalho concertado de uma equipa multidisciplinar, 

integrada no Clube de Vida, de modo a manter ativos os seus utentes/clientes.  

A animação de idosos ao nıv́el das ERPI’s e do Centro e Dia é desenvolvida implementada 

como uma atividade interdisciplinar e inter-geracional, que atua em diversas áreas e que 

influenciam a vida do indivı́duo e do grupo. Com a progressiva diminuição das suas 

capacidades fı́sicas, o idoso vai alterando os seus hábitos e rotinas diárias, substituindo-as 

por atividades que lhe exijam menor grau de atividade. No sentido de contrariar este 

percurso e retardar efeitos mais negativos do envelhecimento serão desenvolvidas 

atividades diárias de estimulação cognitiva, atividade fıśica e reabilitação psicomotora, 

assim como de expressão plástica. Também ao nıv́el da Infância a equipa atuará ao nıv́el do 

desenvolvimento fı́sico e motor das crianças. 

 A equipa é constituı́da por técnicos de diferentes áreas de formação (psicologia, educação 

social, gerontologia, psicomotricidade, educação fıśica, artes,…) conta ainda com a 

contribuição de parcerias estabelecidas neste âmbito que permitem uma maior 

participação dos nossos utentes na sociedade e na comunidade envolvente.  

 

Objetivos para 2020 

 Oferecer aos clientes atividades fıśicas, artıśticas e culturais, de caráter diversificado, 
que objetivem a manutenção da saúde biopsicossocial, e consequente melhoria da 
qualidade de vida dos mesmos.  
 Criar um espaço para pesquisa e ensino, em várias áreas do conhecimento. 
 Aumentar o número de utentes participantes nas diversas atividades. 
 Trabalhar os Planos Individuais com vista à obtenção da Certificação da Qualidade. 

Indicadores 

 Número de participantes por atividade; 
 N.º de PI’s realizados e atualizados; 
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11.4. Apoio à Comunidade 

11.4.1. Protocolos e Parcerias 

O apoio às comunidades tem que ser pensado de uma forma global, e que só é possível 

através do desenvolvimento de projetos de parceria, que permita a resolução dos 

problemas das famílias em várias frentes. 

A celebração de acordos, protocolos e contratos com diversas entidades e instituições são 

o exemplo vivo e concreto, quer do crescimento da Santa Casa, quer da importância que 

esta vai assumindo a nível da comunidade e sociedade civil do concelho. 

Subjacente à celebração destes acordos está a promoção da prestação de um melhor 

serviço, no sentido de melhorar a qualidade dos apoios prestados, sempre numa base de 

parceria. 

Parcerias para o ano de 2020 

Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social 

Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) 

Câmara Municipal de Mirandela ARS Norte, acordos relativos à UCC 

Conselho Municipal de Educação; RLIS (Rede Local Intervenção Social); 
Agrupamento de Escolas de Mirandela; POAMPC (Programa Operacional de Apoio 

às Pessoas Mais Carenciadas) 
Escola Profissional de Agricultura de 
Carvalhais 

APPACDM; 

CPCJ Consultua; 
Gabinete Alzheimer Conselho Executivo do CLASMIR; 

 

11.4.2. Banco Solidário 

O Banco Solidário é uma estrutura de Apoio Social à população mais desfavorecida do 

concelho de Mirandela e tem atualmente em funcionamento na sua sede, localizada no 

bloco 21 do Bairro do Fundo Fomento, o Banco de Materiais (roupa, calçado e outros bens 

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

Requerentes. Atualmente 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. O Banco Solidário está ainda representado 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 em parceiras, numa lógica de gestão eficiente e 

articulada das respostas sociais no concelho de Mirandela. 

A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela tem como missão ir ao encontro dos mais 

desfavorecidos e vulneráveis. Neste sentido, procuramos minimizar a carência de recursos 

e fazer de suporte para suprir algumas necessidades básicas, como a alimentação e o 
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vestuário, a pessoas que estão temporariamente com dificuldades, ou que já se encontram 

num processo de exclusão. 

Respostas sociais do Banco Solidário de Mirandela:  

* Existe rotatividade nos agregados, mas mensalmente são apoiados 148 Beneficiários. 

 

Objetivos para 2020 

 Potenciar a criação de respostas mais adequadas aos problemas sociais.  
 Suprir as necessidades imediatas de famı́lias carenciadas. 
 Potencializar o envolvimento da sociedade civil na resposta local a situações de 

carência e vulnerabilidade social 
  Envolvendo um conjunto de entidades públicas e privadas, que mediante a concessão 

de donativos em dinheiro ou em espécie, contribuam decididamente para atenuar os 
efeitos das já referidas pobreza e exclusão social. 

  Estabelecer novas parcerias com outras entidades similares. 
 

11.4.3. Cantina Social  

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

Emergência Alimentar, para apoiar as famıĺias mais carenciadas, nesse sentido a Segurança 

Social estabeleceu um protocolo de colaboração com a SCMM. A partir de Setembro de 

2017 o número de 100 refeições diárias até aı ́ contratualizadas, foi sendo 

progressivamente diminuı́do até às 66 refeições diárias. No entanto em janeiro de 2019 e 

até Dezembro, o número foi aumentado para as atuais 80 refeições diárias. Os 

beneficiários deslocam-se à valência para receber a refeição que lhe é atribuı́da, 

devidamente acondicionada. A Cantina Social funciona integrada no Centro Dia “Trigo de 

Negreiros”, por estar localizado no Centro da Cidade e por forma aproveitar um conjunto 

sinergias, tendo em consideração a estrutura, o funcionamento, e os beneficiários tendo 

sempre em linha de conta as necessidades e interesses dos que mais necessitam.  

Objetivos para 2020 

 Manter o fornecimento diário de 80 refeições diárias; 

• Manter o acompanhamento dos benificiários através da equipa do RLIS. 

Indicadores 

 Número de beneficiários apoiados na Cantina Social; 
 Número de acompanhamentos realizados pela equipa do RLIS aos beneficiários da 

Cantina Social; 
 Inquéritos de satisfação aos benificiários. 

Tipologia de Resposta Social Nº  previsto de  Requerentes/Famílias para 2020 
Cabaz Alimentar 180/80 
POAMPC 148*/76  
Ajudas Básicas (Roupa, Calçado) 60 
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11.4.4. Rede Local de Intervenção Social – RLIS  

As linhas de orientação deste Plano de Atividades e Orçamento 2020 não são diferentes do 

que têm sido em anos anteriores. Com a incerteza, porém, da continuação do projeto para 

o ano 2020, continuaremos com a preocupação sobre a justiça social e a coesão económica, 

acreditando que são os pilares fundamentais para o equilı́brio e a coesão social e 

económica deste mundo em mudança. Contudo, há expectativa de continuação, face aos 

resultados até agora alcançados. 

A RLIS iniciou atividade a 04-02-2016 com data fim a 31-01-2019. Durante o ano 2018, foi 

publicada a Portaria 235/2018 de 23 de agosto, que alterou o Regulamento Especı́fico do 

Domı́nio da Inclusão Social e Emprego, aprovado em anexo à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 

de março, onde passou a ser admissıv́el a duração máxima de 48 meses para as operações 

RLIS. Perante isto, procedeu-se à reformulação da candidatura para data de inıćio a 04-02-

2016 e data fim a 31-01-2019. 

Em matéria de descentralização, os municı́pios poderão receber novas competências 

durante os próximos anos, até 2021, cabendo-lhes a decisão sobre o momento de aderir ao 

processo de descentralização. A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela continua 

disponıv́el para assumir o SAAS-RLIS, no entanto, devido a este processo de transferência 

de competências, onde ficará sob alçada das autarquias a área da Ação Social, será incerto 

a continuação deste projeto na Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. 

A   RLIS   assenta   numa   lógica   de   intervenção   articulada   e   integração   de   entidades   

com responsabilidade no desenvolvimento da ação social. Visa potenciar uma articulação 

planeada dos diversos organismos envolvidos para garantir o interesse público. Promove a 

implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação em 

resposta às necessidades sociais. 

Estamos certos que o futuro, sendo desconhecido, não nos retira a confiança, o otimismo e 

a ambição de continuar a servir a comunidade, fazendo cumprir a nossa missão. 

Objetivos para 2020 

 Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais 
adequadas a cada situação; 
 Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenir situações de pobreza e de exclusão social; 
 Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e famıĺias, 

promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; 
 Assegurar o acompanhamento social durante o percurso de inserção social; 
 Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e 

profissional. 
Indicadores 

 O somatório do número de atendimentos e acompanhamentos efetuados, que deve situar-
se no intervalo médio mensal entre os 100 a 200. 
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11.5. Relação com a Comunidade e Cultura 

11.5.1. Igreja da Misericórdia  

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

valiosıśsimo património cultural classificado. 

Desde a reabertura em Junho de 2016 que é realizada a celebração eucarı́stica uma vez por 

semana e está aberta ao público todos os dias da semana com um horário das 09:00 

às12:30 e 14:00 às 17:30.  

 

11.5.2. Museu da Misericórdia  

Com a recuperação e valorização da Igreja da Misericórdia pretende-se criar um Museu de 

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

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

património do nosso concelho. 

Pretende-se que seja um espaço aberto e dinâmico, capaz de fomentar diversas atividades 

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

uma vez que os museus constituem repositórios das lembranças de uma comunidade. 

 

11.5.3. Boletim Informativo e Publicações 

O Boletim Informativo e as publicações periódicas serão dinamizados, e pretendem 

divulgar a todos os Irmãos da Santa Casa, mas também a toda a comunidade, utentes e 

familiares, as atividades que ao longo do ano vão sendo realizadas, assim como informar 

melhor e dar a conhecer o real funcionamento e ação desta Instituição.  

No ano de 2020 pretende-se editar um boletim informativo. 

 

12. Projetos e Candidaturas 
Os projetos e candidaturas que a SCMM tem vindo a desenvolver ao longo dos anos têm 

como principal objetivo melhorar, recuperar e qualificar os equipamentos e os serviços 

prestados.  

Sendo, como já foi referido, os anos de 2016 e 2017 anos do equilı́brio financeiro, a Mesa 

Administrativa não deixou de estar atenta à abertura de candidaturas no âmbito do novo 

quadro comunitário, designado de “Portugal 2020”, nem a outros fundos de entidades 

públicas ou privadas. 

Atentos a todas as possibilidades foi submetida no dia 29/06/2018 uma candidatura ao 

Portugal 2020 - Programa Operacional Regional do Norte _ Eixo prioritário – Inclusão 

social e pobreza - com o código Norte-42-2018-18, Designação EQUIPAMENTOS SOCIAIS – 

CIM-Terras de Trás-os-montes. A candidatura apresentada visa a Recuperação e 
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Preservação do edifıćio ERPI “O Bom Samaritano”, montante de 329.823,18€, deste 

montante apenas 300.000,00€ são elegıv́eis em candidatura.  

Do montante elegıv́el a comparticipação da despesa pública (FEDER) é de montante 

255.000,00€ e do (Privado) SCMM é de 45.000,00€ correspondente ao elegıv́el e os 100% 

dos 29.823,18€ não elegıv́eis, ou seja, a comparticipação da SCMM é de 74.823,18€ ao qual 

acresce IVA à taxa em vigor. A sua aprovação foi em Março de 2019 e a execução das tão 

necessárias e esperadas obras de recuperação e preservação começam no inıćio de 2020. 

Foi também submetida, e aprovada uma candidatura ao Fundo Rainha Dona Leonor 

(FRDL) para ampliação da ERPI S. Pedro passando de 18 para 30 camas. A candidatura foi 

apresentada no montante de 147.650,98€ com um financiamento não reembolsável de 

88.334,89€. As obras de ampliação estão previstas para Junho 2020. 

Estaremos atentos a todas as outras candidaturas, nomeadamente no âmbito conservação 

e requalificação, sustentabilidade e eficiência energética dos edifı́cios ao quadro 

comunitário - Portugal 2020 e da formação profissional dos nossos colaboradores.  

Em 2020 pensamos fazer uma candidatura ao programa PARES para a criação de 

polidesportivos nos centros de infância “Arco-Iris” e “Miminho”. 

Não deixaremos de fazer as candidaturas que for possıv́el, considerando que alguns 

edifı́cios e equipamentos da Instituição se encontram em elevado estado de degradação. 

Estaremos vigilantes a todos os fundos que surjam de entidades públicas ou privadas e que 

sejam uma mais-valia para esta Instituição. 

 

13. Qualidade 
 

Em finais de 2019 foi contratualizada a plataforma QualityAlive com o objetivo de gerir 

todos o sistema da qualidade bem como todas as respostas e equipamentos sociais da 

Instituição. 

De janeiro a junho de 2020 está previsto um plano de formação e consultoria de acordo 

com o referencial da qualidade EQUASS 2018. Para o segundo semestre de 2020 esta 

prevista a obtenção da certificação da qualidade pelo referido referencial. 

 

14. Economia Social 

14.1. Lavandaria “Sénior” 

A Lavandaria Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela é uma área fundamental 

de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição. 

O serviço de lavandaria destina-se ao serviço da SCMM, respondendo às necessidades das 

valências da Instituição. 
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É neste sector que se faz o tratamento de toda a roupa das valências, dos utentes, do apoio 

domiciliário, e do banco solidário. Nesta valência, existe também o serviço de costura, 

essencial e complementar aos serviços prestados ao cliente. 

Neste equipamento exercem funções 14 colaboradores. 

Objetivos para 2020 

 Responder às numerosas solicitações da Instituição no tratamento da roupa das várias 
valências, dos seus clientes diretos e em situações de emergência Social. 

Indicadores 

 N.º de reclamações de clientes ERPI e SAD 
 Grau de satisfação dos clientes ERPI e SAD 
 Inquéritos de satisfação aos benificiários. 
 

14.2. Padaria /Pastelaria – Cantinho da Avó 

A Padaria / Pastelaria “Cantinho da Avó” foi criada em 2009 como uma empresa de 

inserção social que terminou o seu ciclo em Junho de 2017. e como foi referido 

anteriormente está integrada no Centro de Dia “Trigo de Negreiros”, e é uma área 

fundamental na vida da Instituição. Neste momento 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 o 

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

950 utentes, diariamente, e com uma pequena percentagem para venda.   

A Santa Casa estabeleceu vı́nculo laboral com cinco 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.  

Neste equipamento exercem funções 05 colaboradores. 

A Padaria funciona das 5h às 14h de Segunda a Sábado. 

Objetivos para 2020 

 Satisfazer as necessidades dos equipamentos, localizados na cidade. 
 Aumentar o número de clientes/vendas. 
 Aplicar inquéritos de satisfação a clientes internos e externos; 

Indicadores 

 Registo da satisfação dos clientes; 
 Registos de novos clientes. 
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14.3. Horta/ Sector Agrícola 

O Setor Agrıćola caracteriza-se por ter duas grandes áreas de intervenção, o Casal de 

Paradela e a Quinta da Raposeira. O Casal de Paradela fica situado em Paradela, freguesia 

de Mascarenhas e concelho de Mirandela, é composto por área de Olival, área com aptidão 

para a produção hortı́cola, área de Pastagens Permanentes, área sobreiros destinados à 

produção de Cortiça e área Florestal perfazendo um total de 49,70 hectares. A Quinta da 

Raposeira fica situada na Raposeira, freguesia de Vale de Madeiro e concelho de Mirandela, 

esta quinta é composta por duas grandes áreas, de olival e de amendoal em regadio com 

uma área de 16,19 hectares, possui ainda uma área de 0,2 hectares destinada a produção 

hortı́cola.  A empresa de inserção social terminou no mês de Agosto de 2017. 

O setor Agrıćola, atualmente é composto por 1 Trabalhadores Agrı́colas e 1 Capataz. 

 

Objetivos para 2019 

 Satisfazer as necessidades de todos os equipamentos no fornecimento de Azeite; 
 Continuar a desenvolver as operações culturais necessárias no olival e amendoal, de 

acordo com o modo de produção integrada. 
 Reconversão de algumas parcelas de culturas hortıćolas em parcelas de culturas 

frutı́colas de várias espécies. 
 Melhor articulação entre a produção frutıćola e hortı́cola, em estufa e ao ar livre, da 

Instituição.  
 Melhorar a produção de azeite. 

Indicadores 

 Quantidade de produtos hortı́colas produzidos; 
 Quantidade de azeite produzido; 
 Quantidade de amêndoa produzida.  
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15. Resumos dos principais Investimentos para 2020 
 

Principais Objetivos para 2020 

 Recuperação da ERPI “O Bom Samaritano” – Hospitel - candidatura ao Portugal 2020 
- Programa Operacional Regional do Norte _ Eixo prioritário – Inclusão social e 
pobreza - com o código Norte-42-2018-18. 
 Ampliação do edifı́cio ERPI S. Pedro de 18 para 30 camas, através da candidatura ao  
Fundo Rainha Dona Leonor (FRDL) 
 Criação de duas suites na ERPI N.ª Sr.ª da Paz; 
 Obtenção da Certificação da Qualidade, EQUASS 
 Aquisição de Equipamento Informático. 

 

 

16. Orçamento para o Exercício de 2020 
 

No atual contexto da Santa Casa a Mesa Administrativa está apostada em prosseguir o 

rigor e a determinação nas decisões de sanidade da dıv́ida da Instituição, esperando um 

bom desempenho profissional de todos os colaboradores.  

Com base neste pressuposto e conforme o determinado no ponto 2 do artigo 30.º dos 

Compromissos da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, a Mesa Administrativa 

elaborou a seguinte proposta de Orçamento para 2020 para discussão e votação. 
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17. ORÇAMENTO 
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18. PARECERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




